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Barregezhioù

•  En em lec’hiañ en amzer istorel.

•  Dielfennañ ha kompren un diell.

• Kontañ, deskrivañ, displegañ hag arguzenniñ.

An afer Dreyfus (1894-1906)
Taol-sell war ar c’hazetennoù brezhonek

Goulenn diazez : Ha gallout a c’haller dielfennañ 
piv a oa a-du pe a-enep Alfred Dreyfus 
diwar lenn kazetennoù ar mare-se ?

Kelc’hiad 4 – 4e klas – An IIIe Republik etre 1870 ha 1914

E 1894 e oa bet kondaonet ar c’habiten Alfred Dreyfus evit bezañ bet spiet Frañs 
evit kont Alamagn. Bec’h a savas e-pad daouzek vloaz etre an dud a soñje dezho e 
oa kablus hag ar re a zifenne ar c’habiten. Taolomp ur sell war kazetennoù ar vro.

Pennadoù kazetennoù ar fichenn-mañ  
zo bet lakaet e doare-skrivañ peurunvan.  
Pep pennad orin a c’hall bezañ gwelet enlinenn war lec’hienn TES.

1894   A. Dreyfus, tamallet, kondaonet  
ha divroet. Spiet en dije bet evit kont  
Alamagn.

1896   An torfedour gwir dizoloet  
(W. Esterhazy).

1898   W. Esterhazy didamallet  
gant al lez-varn vrezel.  
Pennad « J’accuse » gant Zola.

1899   A. Dreyfus kondaonet  
en-dro gant ar C’huzul-Brezel,  
met digastizet gant ar Prezidant.

1906   A. Dreyfus didamallet  
penn-da-benn ha degemeret  
en-dro en arme.

1879-19001879-1900

1885-19421885-1942

1880-19441880-1944

1904-19141904-1914

An “Afer” berr-ha-berr
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1  Gwelloc’h an avel bremañ

3  Bezomp Frañsizien

5  Dialogue : Juifs et Jésuites, ou : Dreyfus hag ar veleien

Ar c’habiten Dreyfus ur frañ-
mason hag ur yuzev all en 
deus gwerzhet sekredoù ar 
Frañs d’ar Brusianed. – An 
treitour anezhañ ! Lakaet 
en deus etre daouarn hon 
enebourien buhez hor sou-
darded kaezh.
Evel just a rezon, Frañma-
soned ha Yuzevien o deus 
en em zifretet evit tennañ ar 

c’habiten Dreyfus eus a-dre 
daouarn ar justis. – Kaer o 
deus bet poaniañ : dirak ur 
bobl tud kounnaret-bras, d’ar 
pemp eus ar miz-mañ Dreyfus 
a zo bet dic’hradet hervez al 
lezenn ha dizale e vo kaset 
en harlu pell eus ar Frañs.

La Résistance,  
d’ar 26 a viz Genver 1895

[…] Unan eus ar re a harp 
anezho ar muiañ eo Zola, 
ur skrivagner mezhus ha 
disakr, unan ha ne skriv 
nemet levrioù flaerius. Ne 
gred nag e Doue nag e diaoul. 

Krediñ a ra avat ned eo ket 
Dreyfus koupapl, ha ken start, 
ma lezfe, emezañ, troc’hañ 
dezhañ e c’houzoug kentoc’h 
eget krediñ ar c’hontrol. Ma 
ve lakaet e benn dezhañ din-

dan ar c’hilhotin e komzfe, 
a-dra-sur, a c’hiz all. Souezhus 
eo, evelato, gwelet tud ken 
aheurtet en o gevier  : ne 
fell ket dezho anzav ez eo 
Dreyfus un treitour, ha pa 
c’houlenner diganto merkoù, 
da ziskouez ez eo gwir ar 
pezh a lavaront, e respontont 
n’o deus merk ebet !
Hogen, e-lec’h tevel, e tamal-
lont gwashoc’h-gwashañ, e 
tamallont ar ministr, e tamal-
lont ar jeneraled, e tamallont 
an ofiserien a varnas Dreyfus 

hag Esterhazy ; ha Zola, an 
den lous, en deus skrivet en 
ur gazetenn ul lizher hir hag 
en stlejo dirak ar varnerien.
Mes lavaret a ra n’en deus 
aon ebet, e-giz pa ve bet pre-
net ar varnerien ivez gantañ 
hag e genseurted.
Gwelet a raimp ha bez’ e vezo 
atav ken dinec’h-se, gwelet a 
raimp ha ne cheñcho ket son !

Le Courrier du Finistère, 
d’an 22 a viz Genver 1898

Al Leonad
Ac’hanta ‘ta, paotr Treger,
Petra ’lavarez te hirio
War ar burzhud, war an Afer
A dremen bremañ ’n hon bro ?
Ne gavez ket eo didamall
Hag inosant ’vel un oan,
An Dreyfus-se anvet den fall
Kazi gant an holl er vro-mañ ?

An Tregeriad
Nann, hennezh a zo un treitour,
Eus ar fallañ zo bet biskoazh bet,
En enez an Diaoul eus ar skourr,
E oa sur plas ar milliget
Ar re a zo treitour d’o bro,
Beleien, kouer pe noblañs,
Ur c’hatolik pe ur Yuzev
A dle mont war ar potañs.
[…]

Al Leonad
Kred ac’hanon ‘ta, va mignon,
Ha gra eveldon, me az ped,
Hag e weli ez eo gwirion
Ar pezh am eus dit lavaret.
Sufis eo kaout ar veleien
A-enep un dra, kounnaret,
Evit lakat e-barzh va fenn,
E verit se bezañ parfet.
Ma vijent bet eus tu Dreyfus,
‘Mije kredet ’vije den fall.
Enep dezhañ emaint spontus,
Ha krediñ ’ran eo didamall.

Pozioù eus ur ganaouenn bet savet gant ar pastor Guillaume Le Coat,  
L’Avenir de Morlaix, d’an 9 a viz Gwengolo 1899

2  « Die Degradirung Dreyfus » (Dreyfus dic’hradet)

Kartenn-bost bet embannet e Budapest.

4  Ar gwerzher kazetennoù

Diskouezadeg ar Maezioù Frank e Roazhon e 2013.
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Klaskomp
1.  Petra a laka war wel an dielloù 2 (kartenn-bost) ha 6 (lizher e saozneg) ?

2.  Piv zo taget er pennad « Bezomp Frañsizien » (diell 3) ? Perak ?

3.  Perak eo digablus Alfred Dreyfus hervez al Leonad (diell 5) ? 

4.  Pelec’h e tilestras Alfred Dreyfus pa zistroas da Frañs e 1899 ?

5.  Petra a c’haller lavaret diwar-benn ar c’hazetennoù a oa a-enep Dreyfus 
(talbennoù ar c’hazetennoù p. 1 hag ar pennadoù kazetennoù p. 2-3) ?

6.  Ha cheñchet en deus Le Courrier du Finistère ali diwar-benn Alfred 
Dreyfus (diell 9) ? Displegit.9   Le Courrier du Finistère,  

d’ar 26 a viz Gouere 1906

7  Portaligen, Kiberen (56)

8  Dreyfus

6  Eus perzh ar Morning Herald

Al Lez-varn vras a dorridigezh he deus, ar 
sizhun all, goude labourioù hir ha luzius, 
roet ur varnedigezh da lavaret « e oa 
bet tamallet en faos ar c’habiten Alfred 
Dreyfus da vezañ gwerzhet sekredoù 

Frañs d’ar Prus, hag e vije adkemeret 
en arme gant ar grad a chef eskadron. »
Ar varnedigezh-se he deus bet dre an 
holl vro un diston bras. Petra, an den-se 
hag e oad bet kustum bete vremañ da 
sellet evel un treitour divadez a oa e 
gwirionez gwenn ha gwerc’h deus an 
holl grimoù a oa bet kavet en e eneb ?
Div wech kondaonet gant e vreudeur 
eus an arme, en 1894 hag en 1899, 
Dreyfus a oa didamall, hag an traoù 
a oa bet kavet da zeren dezhañ a oa 
ivansionoù penn-da-benn ?…
Ya, evel-se he deus barnet al Lez-varn 

a dorridigezh, goude ur brezegenn 
graet gant ar prokulor Baudouin, a-du 
gant Dreyfus.
Ma, bete proven ar c’hontrol, ni a gredo 
ivez e justis al Lez-varn vras. Heuliet 
hon eus ar prosez hag ar revizion, 
ha pegen teñval bennak ma seblant 
an afer-se bezañ, eo sklaeraet dre ar 
varn : Dreyfus a zo bet gwalc’het goude 
daouzek vloaz purgator skrijus, barnet 
eo bet ken gwenn hag erc’h. […]

Herve Hir, Ar Bobl, 
d’an 21 a viz Gouere 1906

Ar gazetenn saoz Morning Herald he 
doa kinniget d’he lennerien skoazellañ 
gwreg ar c’habiten Dreyfus e 1899. 
Amañ, al lizher bet kaset dezhi gant ur 
voest bravigoù bet dastumet.

Madame,
This Silver Casket is respectfully offered for 
your acceptance by Readers of the Morning 
Herald, one of the many organs of English 
opinion which strove to bring about the 
revision of an illegal process and to reserve 
the erroneous condemnation of a Loyal 
Soldier. The Subscribers hope that their 
unpretending memento may be allowed to 
take a place amongst the heirlooms of your 

Children’s Children 
of those lofty qua-
lities of wifely and 
motherly devotion, 
of constancy and 
courage, which have 
gained for you the 
world’s affection 
and esteem. A
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Troidigezh al lizher ha stummoù orin ar pennadoù 
kazetennoù da bellgargañ war lec’hienn TES
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Evit mont pelloc’h

© Herve Peaudecerf & TES 2021 – www.tes.bzh

1.  E peseurt mare  
eus an « Afer 
Dreyfus » e oa  
bet savet an 
dresadenn-mañ ?

2.  Pelec’h edo  
Alfred Dreyfus  
d’ar poent-se ?

3.  Hag a-du  
pe a-enep  
A. Dreyfus  
e oa an treser ?

4.  Displegit dre 
gomz petra 
en deus bet 
c’hoant diskouez.

Selaouit ar pennad-kelaouiñ-mañ bet kinniget gant Tunvezh Gwlagen  
d’ar 5 a viz Meurzh 2020.
Implijit reolenn ar « pemp P » (Piv ? Peur ? Petra ? Pelec’h ? Perak ?) evit displegañ  
dre gomz pe dre skrid eus petra zo kaoz er pennad-kelaouiñ-mañ.

Dielfennañ
ar skritell

Selaou ha kompren
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