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1  Blok ar re nammet e kamp Buchenwald

Taolenn bet savet gant Louis Le Gros etre 1960 ha 1965. Warni e weler diabarzh ar blok 56 e kamp Buchenwald.  
Graet e veze « blok ar re nammet » anezhañ. « Porzh ar mirakloù » a veze lesanvet ivez gant ar brizonidi.

E Breizh, evel e lec’h all, e oa bet harzet tud ha kaset goude 
d’ar c’hampoù. Diwar an nebeud skouerioù roet er fichenn-
mañ e vo tro deoc’h da studial a-dostoc’h ar rag hag ar perag. 
Gallet e vo lakaat keñver-ha-keñver ar pezh a ouzoc’h diwar-
benn an deportasion dre vras hag ar pezh a oa c’hoarvezet 
gant Yves Léon, Louis Le Gros, Maurice Michali hag e vab 
(Maurice e oa e anv-bihan ivez). Div daolenn a roio deoc’h 
da c’houzout niver an dud bet deportet e Breizh e-kerzh an 
Eil Brezel-bed, ar pezh a ouzomp evit poent d’an nebeutañ. 
Evit mont pelloc’h e c’halloc’h lenn ur pennad tennet eus 
levr Primo Levi, Hag un den ez eus anezhañ. En-dro deoc’h 
ez eus roudoù eus tud bet deportet, pe e vefe war monu-
mantoù ar re varv pe plakennoù-eñvor. Anvioù straedoù a 
gaver ivez. Studial unan anezho a vefe un doare da vont 
pelloc’h gant skouerioù kemeret er vro.

Barregezhioù

•  Dielfennañ ha kompren un diell.

• Kontañ, displegañ ha deskrivañ dre skrid.

• Implijout modoù-lavar disheñvel.

• Implijout ar binvioù niverel en un doare poellek.

War hent ar c’hampoù
Goulenn diazez : Piv a oa bet kaset d’ar c’hampoù ha perak ?

Kelc’hiad 4 – 3e klas – An Eil Brezel-bed
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Yves Léon

An dud bet deportet eus Breizh

Ganet e oa bet e Logivi-Plougras e 1921. 
O vezañ ma oa re yaouank e 1939 ne 
oa ket bet mobilizet. Ur wech aloubet 
ar vro gant an Alamaned e krogas 
gant e vreur d’ober taolioùigoù a-enep 
dezho (cheñch plas d’ar panelloù-hent, 
laerezh armoù pe terriñ tra pe dra war 
o c’hamionoù evit ma chomjent boud). 
E 1942 en doa ranket tec’hout kuit eus 
ar C’houerc’had dre ma oa bet lakaet 

war roll ar re yaouank galvet da vont da labourat d’an Ala-
magn. E-pad un nebeud mizioù e chomas er Beauce a-raok 
distreiñ d’e vro. D’ar poent-se e oa bet savet Servij al labour 
ret (STO, Service du travail obligatoire) gant gouarnamant 
Vichy. D’an 9 a viz Meurzh 1943 e oa bet galvet paotred 
yaouank kanton Plouared evit bezañ 
niveret. Dirak an holl e savas e vouezh 
a-enep an STO evit kendrec’hiñ an dud 
da chom hep sentiñ. An deiz war-lerc’h 
e oa bet harzet, goude bezañ bet flatret. 
Deportet e oa bet e kamp-tolp Sachsen-
hausen (miz Mae 1943) ha goude-se e 
hini Bergen-Belsen (miz Genver 1945).

2  Kampoù-tolp, kampoù-distruj  
ha ghettoioù

Selaou pennad-kaoz Yves Léon  
diwar-benn kamp Sachsenhausen  

pe diwar-benn hini Bergen-Belsen.

3  Drouklazh ar Rusian kozh

Taolenn gant Louis Le Gros. E Buchenwald e oa bet karget ur c’hommando 
(ur strollad) da doullañ douar evit sevel un hent-houarn nevez. Ul labour 
tenn dindan taolioù an SS-ed.
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4  Niver an dud ganet e Breizh bet deportet (rezistanted, ostajoù…)

Savet diwar rolloù an dud deportet, lec’hienn www.bddm.org (Fondation pour la Mémoire de la Déportation ). Evit poent, ne c’hallomp ket gouzout en un 
doare resis niver an dud bet harzet e Breizh pe e vefent ganet er vro pe get.

5  Niver an dud disklêriet yuzev a orin e 1940 bet deportet

Savet diwar al levr Les Juifs en Bretagne : ve-xxe siècles gant Claude Toczé hag Annie Lambert (PUR, 2006). E miz Here 1940 e oa bet niveret ar Yuzevien e 
Breizh. An niver etre klochedoù eo hini ar vugale pe ar grennarded bet deportet. E Frañs e oa bet deportet tro 25 % eus an dud bet disklêriet yuzev a orin.

22 29 35 44 56

Niver an dud deportet 777 1 234 579 945 711

Niver an dud distroet 388 651 290 514 362

Dregantad an dud distroet 50 % 53 % 50 % 54 % 51 %

22 29 35 44 56

Tud disklêriet yuzev a orin e 1940 208 138 363 1 100 111

Niver an dud deportet 34 (8) 42 (9) 131 (23) 241 (29) 42 (3)

Dregantad an dud deportet 16 % 30 % 36 % 22 % 38 %

Niver an dud distroet 1 1 5 ? 1

Dregantad an dud distroet 3 % 2 % 4 % ? 2 %

11 2211 22

http://www.bddm.org
http://www.reseau-canope.fr/tes/enrolladennou.php?diell=662
http://www.reseau-canope.fr/tes/enrolladennou.php?diell=663
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D’ar 24 a viz Kerzu 1943 e oa bet stlapet 
ur c’hreunadenn e Soldatenheim (oaled 
ar soudarded alaman) e Montroulez. 
Seitek anezho a oa bet gloazet. Gouzout 
a reomp bremañ e oa bet graet an taol 
gant ur rezistant komunour en doa gallet 
sachañ e skasoù gantañ ur wech graet 
e daol. Ne chomas ket pennoù-bras an 
arme alaman da dortal. Daou zevezh 
war-lerc’h, d’ar 26 diouzh ar mintin, e 
oa bet harzet e kêr 500 gwaz etre 15 ha 
40 vloaz. 59 anezho a oa bet dalc’het 

ha kaset da gamp-
tolp Buchenwald 
ha da gampoù 
all goude-se. 34 
a varvas enno. 
Louis Le Gros, 
treser a vicher, a 
oa unan eus an 
ostajoù-se. Chom 
a reas bac’het e 
Buchenwald betek 
fin ar brezel. Eno e 
stagas da sevel dre 
guzh tresadennoù 

diwar-benn buhez ar c’hamp. Deuet e oa a-benn da saveteiñ 
ul lodenn anezho ur wech dieubet. Diwarno e savas dek 
tresadenn nevez ur wech distro e Montroulez e miz Mae 
1945. Taolennoù livet a reas ivez er bloavezhioù 1960 ha 
1980. Gant Louis Le Gros eo bet savet an holl dresadennoù 
ha taolennoù a zo war ar fichenn-mañ.

Primo Levi (1919-1987), kimiour italian, 
Yuzev ha rezistant, a oa bet toullbac’het 
en Auschwitz e miz Kerzu 1943. Kontañ 
a reas e vuhez eno en e levr Se questo 
è un uomo (Hag un den ez eus anezhañ, 
troet diwar an italianeg gant Serj Richard, 
Mouladurioù Hor Yezh, 2015).

Met traoù all hon eus komprenet c’hoazh, 
buan pe vuanoc’h, hervez temz-spe-

red pep hini ; respont « Jawolh », chom 
hep sevel goulennoù gwech ebet, ober neuz da vezañ komprenet 
dalc’hmat. Desket hon eus talvoudegezh ar boued. Raklañ a reomp 
aketus bremañ, ni ivez, foñs ar skudell goude bezañ bet resevet 
hol lodenn, ha dalc’het e vez homañ ganeomp dindan an elgezh 

pa vezomp o tebriñ bara evit chom hep koll bruzhunenn ebet. 
Gouzout a reomp bremañ, ni ivez, ez eus un diforc’h etre dege-
mer ar glogead sou-
benn tapet a-ziwar 
ar gorre hag unan all 
a-ziwar foñs ar pod-
houarn ha barrek 
omp dija da jediñ, 
da geñver dalc’had 
ar podoù-houarn 
disheñvel, petra eo 
ar plas gwellañ da 
gaout el lostennad 
tud.

Louis Le Gros, un treser e Buchenwald

Testeni Primo Levi e brezhoneg

Klaskomp

5   Ostajoù Montroulez oc’h en em gavout e Buchenwald

O vezañ ma oa deuet a-benn pemp den da skampañ kuit diouzh an tren 
e oa bet rediet an holl re all da dennañ o dilhad kuit war kae porzh-houarn 
Trèves. En noazh-ran e oant evit kenderc’hel gant ar veaj.

Louis Le Gros

Tresadenn bet savet  
gantañ e-unan.

6   Unan eus an tresadennoù bet savet  
gant Louis Le Gros e Buchenwald  
tro miz C’hwevrer 1944

Primo Levi

9  Ar soubenn

1.  Klaskit war ar Web orin an dro-lavar «Porzh ar mirakloù» 
(la Cour des miracles ). Perak e oa bet lesanvet ar blok 
56 evel-se gant prizonidi Buchenwald ? (Diell 1)

2.  Peseurt doare tud a oa bet kaset d’ar c’hampoù diwar ar 
skouerioù roet er fichenn ? Abegoù disheñvel a gavoc’h. 
Met un degouezh boutin zo evit meur a hini anezho.

3.  Diwar pennad-kaoz Yves Léon, testenn Primo Levi ha 
tresadennoù Louis Le Gros, lakait war-wel an doareoù 
dinatur implijet gant an nazied er c’hampoù.

4.  Savit ur frizenn evel homañ evit diskouez an darvoudoù 
bevet gant Yves Léon etre 1939 ha 1945.

5.  Petra a ziskouez dregantad an dud deportet distroet 
eus ar c’hampoù ? (Diell 4 ha 5)

      



TES – Fichennoù istor 3e klas – War hent ar c’hampoù – 4/4

N’eus nemet sellet en-dro deomp evit gwelet roudoù eus 
mare an Eil Brezel-bed. En o zouez e kaver monumantoù ar 
re varv, plakennoù-eñvor pe ivez anvioù straedoù. Un doare 
all eo da gompren petra a oa c’hoarvezet er vro ha da gas 
enklaskoù lec’hel da benn. Kemeromp skouer monumant 
ar re varv e Kerlouan.

Maurice Michali a oa bet ganet en Oran 
(Aljeria) e 1893. Da vare ar Brezel-bed 
kentañ e tegouezhas e Brest e lec’h 
ma timezas gant Jeanne Sparfel e 1917. 
Goude ar brezel e teuas da vezañ ijinour 
ha tisavour. O mab, Maurice e anv evel 
e dad, a oa bet ganet e Kerlouan e 1924.
Azalek miz Here 1940 e krogas Maurice 
Michali da zastum titouroù diwar-benn 
an arme alaman. Reiñ a rae anezho d’ar 
rouedad « Roy – Mission Lenoir ». E vab, 
studier d’ar poent-se, a sikoure e dad.
D’ar memes poent e oant bet lakaet war 
roll ar Yuzevien bet savet gant prefeti 
Kemper. Ret e oa bet dezho prouiñ ne 
oant ket ha tennet e oant bet diouzh 
al listennad-se e 1941. Daoust da se 
e oant bet harzet evit ar memes abeg 
e miz Ebrel 1943, 
goude bezañ bet 
flatret gant un den 
eus Brest. Goude 

23 devezh e Roazhon e oant bet dieubet. 
Met rediet e oant da vont da gKom-
mandantur Brest bep sizhun. Gant 
aon da vezañ paket ur wech all adarre 
o doa divizet mont kuit war-zu Aljeria 
evit kenderc’hel da stourm gant arme 
de Gaulle. Siwazh dezho e oant bet 
harzet e Dax d’ar 7 a viz Gouere 1943 

ha deportet en Auschwitz e miz Kerzu war-lerc’h. Ar mab, 
hag eñ a-boan 20 vloaz, a varvas d’an 31 a viz Meurzh 1944 
hag e dad d’ar 17 a viz Genver 1945.

Roger Bothuan e oa rener skol laik 
an Treas e Kerlouan. Kerkent ha 1941 
e krogas da zastum titouroù diwar-
benn an arme alaman evit kelaouiñ ar 
rouedad « Alliance ». Pa oa bet diskaret 
ar rouedad-se e kendalc’has d’ober 
kemend-all evit strolladoù all. O vezañ 
ma oa frañmason e oa bet tennet e 
garg skolaer digantañ e miz C’hwevrer 
1943. Tamm-ha-tamm e reas muioc’h-
mui a draoù evit ar Rezistañs : ingalañ 
kazetennoù kuzh ; kas-digas lizhiri ha 
dielloù a bouez ; sikour levierien kirri-nij bet diskaret tro-
dro da Gerlouan... Azalek fin 1943 e oa bet karget da ren 
rezistanted Kerlouan evit an Arme guzh. Diwar flatrerezh e 
oa bet harzet d’an 9 a viz Gouere 1944. Fuzuilhet e oa bet 
e fort ar Bougen e Brest d’ar 7 a viz Eost 1944. N’eo ket 
bet adkavet e gorf. 

An istor en-dro deomp

Da lenn, da selaou, da sellet…

Roger Bothuan  
(1910-1944)

Maurice Michali  
(1893-1945)

Maurice Michali  
(1924-1944)
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