KIS-757 – Br. un ha deveradoù.
(GE – 11 05 02)
LOAZIOU

Br. un (< Kt. *oinos) zo en e gichen an deveradoù : unan, a oa bezant endeo e
henvrezhoneg ; unvan, o sevel d'ar c'hrennvrezhoneg, displeget e luniadur dre
un + man "hañvalad" gant PElletier1 ; unvez b., roet evit ar wech kentañ gant GReg.,
deuet moarvat diwar un + gwez (evel distervez, skuizhvez).
ARVERIOU
un, unan

Damarun eo arverioù un hag unan. Koulskoude, tra ma arverer un ken evel
adanv, ken evel raganv, e tebarzher hogos bepred da unan un arc'hwel raganv2.
Er yezh lennegel e veze aliet d'ober gant un evel adanv bepred. Koulskoude, ent
kaozeek, e lavarer kenkoulz e un hag e unan — evel e henvrezhoneg a du 'rall : dedi hi
hun (VBEG 259). Er yezh resis, e yezh ar preder pergen, e degouezhioù 'zo e kaver
bastusoc'h degemer un da raganv, sk. : an an-un, an evit-an-un (sl. KIS-347, La-09,
p. 16).
1 ERNAULT a chome en entremar, o termal etre daou zisplegadur : “MANIER manière […]. C'est,

je crois, ce mot qui, ayant perdu sa dernière syllabe -ier, se trouve former le second terme du
composé moy. bret. unvan, un van, unvoan, un moan égal, semblable ; comparez vnuanyer
l. unimodus C, et un van, a un manyer B 310” (GMB 390). Hogen, pelloc'h : “[…] je m'en tiens
à la vieille étymologie de Pel., par un + man ; n'oublions pas que man existait comme nom
distinct, et existe encore” (ibid. 539).
2 “An hini eeunañ eus an anvioù-gwan pegementiñ eo ar ger-mell amstrizh UN (ur ul). Pa vez
raganv e vez lakaet unan en e lec'h” (YBRB. p. 263). Un nemedenn zo bet ranket ober d'ar
reolenn dezgeriet gant KERVELLA : dalc'hmat e vez lennet unan ar sifr 1 e dibenn an niveroù
adalek 21 (nemet an niveroù oc'h echuiñ dre 11), sk. : tregont unan kilometr (pe, d'ar muiañ,
tregont un kilometr) ha n'eo ket : *tregont ur c'hilometr, en hevelep doare ma lavarer tregont
unanvet ha n'eo ket *tregont kentañ (sl. KIS-615, La-12, p.310).
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Va un(an), da un(an), h.a. zo lodek er rumm skorelloù o harpañ un
haeradenn, pe skorelloù ataeriñ (Gl. assévératives) pe ataerelloù. Er
rumm-se ez eus ivez furmoù raganvel (va zi din, evidon me), adverbel
(amañ end-eeun), h.a. Merkomp e vez renket an ataeriñ gant an
dareulerion er gourleuniañ (Gl. explétion), sl. KIS-359, La-09, p. 97.
Notomp e vez bepred bezant mui pe vui er geriennoù va unan, h.a. un
durc'hadur niveriñ a arbouezer diouzh ret dre un eil ataerell : va unan
penn, va unan kaer, h.a. Notomp ivez, evit an hanez, an arver eus
unanel er ster a roomp hiziv da hiniennel : “ […] ar vuhez, kevredigezhel
kentoc'h eget unanel ” (Roparz HEMON, Gwalarn, niv. 20, 1929, p. 5).

En holl yezhadurioù ez ezreveller arverioù un ken evel niver, ken evel
gougevreder (ger mell : un den, adanv : an un den, raganv : un bras hag un bihan) ;
ouzhpennomp an arver evel pennanv : “evit Plotinos, ne c'haller dezevout na lavarout
ar Mad pe an Un” (KIS-706, La-14, p. 104).
Kinnig a ran ober gougevreder1 (Gl. indéfini) eus un neuziad gramadegel a dalvez da zistreiñ un termen diouzh an durc'hadur ster
hiniennaat. Skouerioù :
~ un den — un a vir ouzh den a ergeñveriñ ouzh an den-mañ den ;
~ an un den — un a lam diouzh den nep keal estreget hemañ : an den
ez eus anv anezhañ en degouezh B eo an hini end-eeun ez eus anv
anezhañ en degouezh A hep e spizañ muioc'h ;
~ pep den — "an holl hiniennoù eus un teskad tud lavaret" ;
~ nep den — "kement hinienn a c'haller lavarout anezhañ « un den » ".
Heñvel dra, e kinnigan ober henner2 (Gl. défini) eus un neuziad
gramadegel a dalvez da dreiñ un termen ouzh an durc'hadur ster
hiniennaat. Skouer :

1 “Gougevrediñ zo anezhañ savelañ ur c'heñver a hinienn da rummenn pe a rummenn da

usrummenn. An doare eeunañ da verkañ ur gougevredad zo ober gant ar ger mell amstrizh (pe
gant ezvezañs ar ger-mell el liester). « Un den » a dalvez : « un hinienn eus ar rummenn den ».
An divoud merket gant « un den » a reer ur gougevredad anezhañ” (SADED, Yezhadur 3, pp. 12). A-zivout gougevrediñ, sl. ivez KIS-316, La-08, pp. 243-245.
2 “Hennañ zo savelañ hennded un dra bennak. An hennad a verker dre ar ger mell strizh ha
kement doare kevatal. An hennañ a eneber ouzh ar gougevrediñ : ar gougevrediñ o savelañ ar
c'heal a rummenn, an hennañ ar c'heal a hinienn. Dre ar gougevrediñ ne lakaer kemm ebet etre
an hiniennoù, setu perak e komzer ivez eus divoud amspis ; dre an hennañ, ouzhpenn ober anv
eus ar rummenn, e spizer an hinienn, setu perak e reer eus an hennad un divoud spis. « An den »
a dalvez moarvat "un hinienn eus ar rummenn den", hogen n'eo ket forzh pehini, an hini a spizer
ha n'eo ket unan all” (hervez SADED, id., p. 2).
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~ an den — den a zec'her keal ar rummenn, an avat a zegerc'h ar
c'heal evit e arloañ ouzh un hinienn, an hinienn-se o vezañ ul louer
(savelet evel unveziad) pe ur goubar (savelet evel spesad, mab den e
kemm ouzh ar spesadoù bev all)1.

Arveret evel rakger, en deus un- ar c'hemeradur niverel : unpenn, unroud, untu,
unyezh.
Liesek eo steriegezh unan- ; arveret e vez :
a) da verkañ ur sell ouzh an hinienn a-gevenep d'ar sell ouzh un amgant
erdalekoc'h, sk. : unandarzh "diorreadur an hinienn vev adalek an engehentiñ betek an
azvded" (Et. ontogeniezh), diforc'h diouzh an hildarzh "emdroadur ar spesadoù"
(Et. filogeniezh) ;
b) da verkañ ur c'heñver amdeadezh, sk. : unanveveziñ "a-zivout ur boblañs, bevañ
diwar he c'henderc'hadoù he unan", unanborzher "a-zivout un aveadur o pourchas
tredan dezhañ e unan" ;
Kinnig a ran ober amdeiñ (amdo-) eus distreiñ ar gwezhierezh etrezek
ar gwezhier ; ur verb rumm eo o verkañ ken an emober eeun (od
emoberel, emod2) gant gouzrec'hioù (emwalc'hiñ, emvagañ), ken an
emober ameeun (amod2) (emc'houlenn), ken ar c'horwered er bevion hag
en ijinennoù (emgefren, unanazasaat, unandrezalc'h). Notomp tuadur ar
yezh kempred da arverañ em- evit an emober gant ar gouzrec'hioù hag
unan- evit an argerzhioù korweredel.

c) da verkañ keñverioù kemplezh, ar skouer splannañ o vezañ an unangomz "komz
en ezvezañs ur c'henbrezeger gwerc'hel" ; dezrannet eo bet steriegezh an termen e KIS415, La-10, p. 24 ; ar gemplezhded en degouezh a denn da liested ar savboentoù :
a) savboent an arselliñ ergorel : an den a gomz zo e unan penn — unprezeger eo ;
b) savboent ar vredoniezh : an den a gomz outañ e unan — embrezeger eo (sl. KIS417, La-10, pp. 33-34) ; g) savboent ar c'hoariva : an den dre e gomz a lak kenbrezegerion derc'hel da ziwanañ — dezerc'her eo.
UNEL

1 A-zivout azlamm ar gougevrederioù hag an hennerioù war arver orioù bezañ, sl. KIS-554, La11, p. 346(
-347), n. 1.
2 Sl. SADED, Yezhadur 0, p. 9 ; DOKB. p. 17.
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Reveziadenn gentañ Br. unel gant ar ster a vremañ zo en droidigezh a reas Alan
HEUSAFF diwar NIETZSCHE, embannet gant Preder e 19621. Br. unelezh hag unelaat
a gaver en droidigezh a reas ABANNA diwar Fr. DUYCKAERT e 19582, gant
kemeradurioù all avat, bet dilezet abaoe : "unded", "unvanded" evit an anv, "unaniñ",
"unvaniñ" evit ar verb. Hiziv e roer da unel ar ster kentradet e 1962 "n'eus nemetañ,
dieil" ha da unelezh, unelaat ar sterioù ketep "bezañ unel", "dont/lakaat da vezañ
unel".
Unel zo dezhañ ur c'hemeradur niverel, an hini a gaver gant ar rakger
un- : mab unel a dalvez kement hag unvab.
E yezhoù all, e-kichen ar gerioù arveret er c'hemeradur niverel,
diouzh an erdal enta, ez eus gerioù all durc'haet diouzh an ental, a lak
e penn kont aoz ur gouzrec'h o vevañ e unan penn, en diouer a
getpared, hep kavandenn. Da verkañ ar c'hemm etre an daou
gemeradur e ra ar galleg gant unique, seul diouzh un tu, gant solitaire,
isolé, esseulé diouzh an tu all ; ar saozneg gant sole, only, single er ster
niverel, daveadel, gant solitary, lonely, lonesome er ster gouzrec'hel,
enlenadel. E-keñver ar ster-mañ diwezhañ e chom skort ar brezhoneg :
digenvez, dizarempred, dihentad a dalvez kenkoulz evit an dud hag evit
al lec'hioù, digeneil, digavandenn a zave kentoc'h d'an amveziadoù eget
da aoz ar gouzrec'h ; diemsav all : ar pleg daveadel degaset gant ar
rakger di-.
Un hanc'her eus ar prezeg kaozeek a rofe marteze an tu da voulc'hañ
un hent : soñjal a ran e Br. (e) unanik meneget gant VALL. a-dal da
ESSEULE3 ; eno ez eo hipokoristek al lostger bihanaat -ik, o tegas un ton
a gantaezegezh, o tougen enta etrezek ur c'hemeradur gouzrec'hel1.
1 Friedrich NIETZSCHE, Evel-se e komze Zarathoustra. Pennadoù troet hag addispleget gant

Alan Heussaff, Preder 35-36 : “an holl gelennadur-se a-zivout an hini unel ha leun he dilusk
[…]”, p. 64.
2 Keal an emrenerezh psikologek, kaier kentañ Preder : “An oberiegezh nemeti o chom gant an
hinienn eo sevel ur meni unelezh arzaouel etre al luskoù kevenep ouzh he gervel”, p. 17. “Hon
organegezh ken psikek ken fiziologek a vez unelaet hag en em stign en-dro d'un emell dibar”,
p. 17.
3 Sl. ivez TROUDE : “UNANIK. Ce mot qui n'est autre que le diminutif de unan, se place après les
pronoms personnels, à l'instar et avec le sens de unan, mais particulièrement quand il est
question de jeunes enfants : me va-unanik, moi tout seul. Il s'emploie aussi pour toute personne,
quand on veut appuyer sur l'isolement où l'on se trouvait à un moment donné. He-unanik edo
neuze, il était tout seul alors” (TDE.BF. p. 648).
1 Kemeradur a gaver en droidigezh diwar NIETZSCHE kentveneget : “En diwezh e teuas an noz,
avat, hag un avel yen a c'hwezhas war an unanig” (p. 19).
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Kentoc'h eget unanik avat, war-benn diarbouezañ un arliv kariadek
betek re, e kinnigfen ober gant Br. unik — furm anavezet e krennvrezhoneg evel amprest gallek a c'hallfed he addeveizañ hag he addesteriañ
diwar batrom Br. eeunik — kevelep a du 'rall da Kb. unig "only, sole ;
lonely". Da zeveradoù Br. unik e ve unigez g., unigroez g. na ve ket pell o
ster diouzh hini o c'heveleboù Kb. unigedd "lle unig ; y stad o fod yn
unig", unigrwydd "y stad o fod yn unig (wrtho’i hun)".
Ar c'hevatalioù gallek da Br. unel zo unique ; da Br. unelezh zo unicité
(hag unité2) ; da Br. unelaat zo devenir/rendre unique (hag unifier3) ; da
Br. unelour zo unitaire, moniste (hag uniciste4) ; da Br. unelouriezh zo
unitarisme, monisme (hag unicisme4).
UNDED

Despizadur furmel unded zo "bezañ un". Ne dalvez an despizadur-se nemet evit
kemeradurioù 'zo eus ar ger.
Er-maez e chom ar c'hemeradurioù kementadel ma reer peurliesañ gant unan,
unanded.
Da verkañ ez eo A ha B an un tra (ent korfel pe ent speredel) e lavarer
ez int unan. Sk. : “Tad santel, mir anezho […] evit ma vezint unan
eveldomp” [La. : ut sint unum] (Yn. 17, 11). Merkomp e reer en
degouezh gant unan evel raganv, gant un evel adanv (an un tra) hag evel
rakger (unliv). Da livañ ur gwiad, pe e tanvezer lies liv, livioù diseurt —
ent gramadegel ez eo “livioù” ul liester hag e komzer eus liested al livioù
danvezet ; pe e tanvezer ul liv hepken — ent gramadegel ez eo “liv” un
unander hag e komzer eus unanded al liv danvezet, nemet ez eo an
disoc'h ur gwiad unliv. Kempoell e vije bet komz eus *unded al liv, eus
*under gramadegel. Gwriziennet emañ unander er yezh hag an disklot

2 Termen ankewer e-keñver poell, o testiñ neoazh ur rikladur ster trabedel hervez an erougan :

pezh a zo unan zo unel. Amañ n'emañ ket al lec'h da zezrevell istor an doazhadurioù a-zivout an
un — a ve evit gwir istor ar brederouriezh he unan.
3 E-keñver Gl. unifier e talvez ivez an n. 2 a-zioc'h diwar-benn unité ; un abeg ouzhpenn evit
arverañ unifier eo ezvezañs ur verb deveret diwar unique.
4 Hervez Lexis, e ve an unicisme (termen kentradet e 1872) an doazhadur mezegel a anavez an
un arbenn d'ar strafuilhoù kreudel ha d'ar strafuilhoù bredel. Mar 'm eus soñj mat, ne 'm eus
kavet biskoazh reveziadenn eus Gl. unicisme pe uniciste.
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furmel meneget ne spir ket evel abeg d'e zilezel1. Eürusat disklot e voe,
goude holl, na reiñ ur c'hemeradur kementadel da unded : kemplezh
a-walc'h eo endeo skalfad e gemeradurioù doareadel.

Keal doareadel ar "bezañ un" a zec'herier peurliesañ dre Br. unded. Kemplezh
eo neoazh steriegezh an termen.
a) Ur boud hep parzhioù, na c'haller ket rannañ, a lavarer ez eo un hag e komzer
eus e unded.
Ar ster-mañ a gaver gant henbrederourion 'zo : “Mar bez ar boud, e
rank bezañ un ; hag ar boud un a rank bezañ hep korf : rak mar en dije
tevded, en dije parzhioù ha ne vije mui un” (RENOUVIER, o tiverrañ SIMPLICIUS, nevezplatonad a 'r 5t-6t kantved, e LALANDE, Voc. Phil. 1159).

b) Emañ un o toareañ ur beziad a c'hoarvez eus parzhioù met na oufe bezañ rannet
hep mont da get. Emaomp aze dirak un argraf a zo bet pleustret warnañ gant
prederourion an 20t kantved, gant Hans JONAS pergen, a zo unded andoniek an
hinienn vev, a zezgerier evel unded o trebadout, evel treünded andoniek
(Sz. originative identity)2. Stadañ a reer ur meni diruzadur er meizadoù : er par
kevadegel ned eo ket unded an hinienn vev estreget un unded daveadel, jedoniel,
niverel : un eo ganti he unan, a lavarer c'hoazh : en arun ganti he unan ; er par
treadegel eo e wisk an unded he ster leun : treünded eo, dre berzh ar c'hevrin-mañ : an
hinienn er pred B zo an un hinienn hag er pred A — an arunded o vezañ neuze
3”.
“arunded an hinienn vev gant al lanvad danvez he ampar
c) Emañ un o toareañ un ergorenn ambredet er par buhezel, ha hi pe derc'hel, sk. :
unded ur jedoniezh (pa na oufe bezañ darallet un erganad anezhi hep dislavarout ar
pep all), pe gwerc'helaet, sk. : unded ur riez (pa 'z eus anezhi un derc'henn vred ha war
un dro gwerc'hennoù e rezh ur gevredigezh, ensavadurioù, h.a. — notomp an
despizadur politikel roet da Frañs : “Republik un hag anrannadus”). Un dezrann, na
c'haller ket ren en amgant an notenn-mañ, a ve kreizet war ar c'heñver etre an unded
vevedel evel m'he deskriv Hans JONAS hag an undedoù buhezel ; penaos, etre traoù
all, intent treünded ur genel, ur riez, ur gravez… ?1
1 VALLEE eo a ginnigas e 1919 : “SINGULIER en terme de grammaire, unander, m.” (VFBR.Vall.

p. 492).
2 Sl. KIS-540 – Hiniennded ha treünded e preder Hans JONAS, La-11, pp. 210-241. En notennmañ e tispleger ar c'hemm etre treünded andoniek ha treünded kedet (Sz.JONAS accorded,
loaned).
3 KIS-540, id., p. 227.
1 Boulc'het eo bet ar studienn-se e KIS-471, La-10, pp. 265 hh.
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Notomp c'hoazh ar c'hemeradur arbennik en deus unded en istor ar
c'hoariva : hervez “reolenn an teir unded” e tlee ur pezh diskouez un
darvezadur hepken o tremen en ul lec'h hepken dindan un devezh.
UNANENN

Br. unanenn a arverer er Jedoniezh hag er Ventawouriezh :
Er Jedoniezh e reer unanenn eus un elfenn niveroniel a ya da furmiñ an niveroù.
Sk. : “En ur mil(iad) ez eus dek kantad pe kant degad pe mil unanenn” (JEDO.6, p. 5).
Er Ventawouriezh ha, dre se, er Ventoniezh, en Alvezoniezh, er Vevoniezh, h.a. e
reer unanenn eus ur braster savelet evit bezañ diazez da vuzuliañ brasterioù all a un
ventenn. Sk. : “An unanenn c'horread er reizhiad M K S zo ar metr karrez.” “An
amper eo unanenn vuzuliañ an tredanread.” “Da zoenañ an insulin e reer gant
unanennoù etrevroadel (international units, IU).” “An euro eo unanenn voneizel
riezoù 'zo en Europa.”
UNVEZ

Ster kent Br. unvez, evel m'en meneg GReg. oa doareadel : “qualité de
ce qui est un. — L'unité de Dieu, an unvez eus a Zoüe” (a lavarfed hiziv
“unded Doue” pe “unelezh Doue” hervez ar c'hemeradur). Gant GON.FB.
e lenner : “unité, s. f. Ce qui est opposé à la pluralité. Qualité de ce qui
est un et de ce qui n'est qu'un. Kévrédigez, f. Unvez ou unvaniez” ; gant
GON.II : “unvez, s. f. Unité, ce qui est opposé à la pluralité. Ce qui
exprime une seule chose. Ce mot est peu usité” (a lavarfed hiziv unelezh
a-gevenep da lieselezh).

Dilezet eo bet ar c'hemeradur doareadel hag e talvez unvez kement hag "elfenn
eus un hollad dezhi un derez unded dre he ferzhioù enien pe ezien". Sk. : “Ar
c'hevreadur zo hollad an araezadoù arveret da eren kenetrezo an unvezioù yezh er
frazenn” (KIS-531, La-11, p. 155). “An termen darvezad a c'hallfed arverañ ivez elec'h darvoud evel unvez eus an darvezadur” (KIS-590, La-12, p. 185). “UNITE de
consommation, de contrôle, économique, de production, de vente, urbaine unvez
veveziñ, reoliñ, armerzhel, kenderc'hañ, gwerzhañ, kêrel (tolpad kêrel) ; (inform.)
UNITE centrale unvez kreiz, unvez kreiz keweriañ, kewerier g.-où kreiz
” (GEAK. p. 241).
“Unvez imbourc'h unité de recherche, unvez kelenn unité d'enseignement, unvez
klañvdiañ unité d'hospitalisation” (KIS-368, La-09, p. 212). “ORGANE de
commande ◊ control unit ◊ unvez reoliñ, unvez lankañ, reoler” (GEME. p. 33).
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UNVAN

Lavarout a reer ez eo unvan an ergorenn he deus un derez unded pe en he
diabarzh, etre he elfennoù, pe etrezi hag ergorennoù all. An derez unded a c'hell
kemer :
~ ur furm gementadel. Sk. : “UNVANDOLZ aa. (kv. Br. unvan, tolz) diwar-benn un
danvez, ur c'horf, h.a. a zo kement ha kement e dolz e pep lec'h ennañ” (DAGB63.
p. 88). “UNVAN aa., (Kim) diwar-benn un danvezenn o tiskouez d'an imbourc'h bezañ
ur seurt rannigoù hepken ouzh he ober” (DAGB64. p. 119) ;
~ ur furm doareadel
≈ en traoù. Sk. : “Ur gwiad moulet unvan” (a c'hell bezañ lies liv ha lies lun
warnañ, an unvanded o vezañ hini an dasparzh eus al livioù ha/pe al lunioù). “Ar yezh
unvan” (o kaout unded en he doareoù pennañ : skrivadur, yezhadur, h.a.) ;
≈ en dud. Sk. : “Unvan eo meno ar boblañs war ar poent-mañ poent.”
UNEK

Al lostger -ek a verk un durc'hadur diouzh an ental : unek eo an dra-mañ tra pa
vez ennañ un arvez unel — dres evel ma 'z eo denek sell ar c'hi a zo ennañ un dra
bennak denel1. A rumm neuziadurel emañ unek gant daouek, triek …, liesek. Un tun
evit gouzout hag unek a zleer arverañ en un degouezh eo arnodiñ deveradoù all : ur
gambr evit un den en ul leti ned eo ket ur gambr unel pe un unkambr (an div c'herienn
o talvout kement ha "n'eus nemet unan, dieil") ; ur gambr unek eo, an arvez desellet o
vezañ unelezh ar gouzalc'hiad1.

A-gostez e lezan an deveradoù all diwar un, pa na sav kudenn neuziadurel pe
steradurel ebet ganto, pe pa 'z eus anezho termenoù arbennik bet despizet en amgant an
diskiblezhioù m'o arverer, pe c'hoazh termenoù deuet gant ur skrivagner pe kinniget
gant ur yezhour :
~ diwar un : unad 2, unadek 3, uniad, uniadur, uniañ, uniedigezh, uniezh …

1 Sl. KIS-093, La-05, pp. 69-70.
1 Kammsteriek e ve plakañ Br. kambr hiniennel war Gl. chambre individuelle.
2 Sl. La-11, p 128 ; La-15, p. 367
3 Sl. JEDO.II, p. 13.
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~ diwar unan : unanaat, unanad, unanadel, unanadelour, unanadur, unanaus,
unanegezh, unanek, unanekaat, unanel, unanelezh, unanelour, unanelouriezh,
unanennel, unanidigezh, unanien, unaniezh, unaniñ, unanouriezh, unanveder,
unanus …
~ diwar unded : undedel, undedour, undedouriezh …
~ diwar unvan : unvanaat, unvanadur, unvanded, unvander, unvaniad, unvaniañ,
unvanidigezh, unvaniezh, unvaniñ, unvanour, unvanouriezh, unvanus …
~ diwar unvez : unvezañ, unvezus … (unveziat ha deveradoù zo a orin all :
< un + beziat).

