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Emaomp o vont d’ober gwelloc’h anaoudegezh gant Bouëstard 
de la Touche, bet medisin e Montroulez en xviiivet kantved. 
Deoc’h-c’hwi da lenn an dielloù kinniget ha da selaou ater-
sadenn Goulc’han Kervella. Diwar-se ho po d’ober ho soñj 
ha da respont d’ar goulenn diazez.

Barregezhioù

•  Dielfennañ ha kompren un diell.

•  Kontañ, displegañ ha deskrivañ dre skrid.

Ur medisin e kantved ar Sklêrijenn
Jean-Jacques Bouëstard de la Touche (1730-1810)
Goulenn diazez : Perak e c’haller lavaret e oa Bouëstard de la Touche  
a-du gant spered ar Sklêrijenn ?

Kelc’hiad 4 – 4e klas – Europa ar Sklêrijenn (xviiivet kantved)

1  Porzh Montroulez, tresadenn bet savet gant Nicolas Ozanne (1728-1810)

E dibenn an xviiivet kantved ne oa ket muioc’h eget 9 000 a dud o chom e Montroulez. Abalamour e oa ar gwiadi hag ar sevel lien war an diskar e Bro-Leon 
e tigreskas niver ar baramantourien hag ar goñversanted er gêr-se (L. Elegoet, Istor Breizh, p. 144).
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2  Buhezskrid

Levraoueg Bouëstard ha sach-blev  
abalamour d’an Encyclopédie

Ganet e oa bet en Angers e 1730. E 
dad a laboure evit melestradurezh an 
tailhoù. Ne oant ket tud eus an noblañs.
Ur wech tapet e dezenn e Caen 
e  t e u a s  d a  ve z a ñ  «  m e d i s i n - 
surjian-gwiliouder » e Montroulez azalek 
1759. Stagañ a reas da labourat en 
ospital evit intent ouzh ar soudarded 
gloazet, azalek 1763. Ne oa ket gopret 
evit al labour-se.
A-hed e vuhez e klaskas diskoulmoù 
evit kas ar medisinerezh war-raok er 
vro. Krouiñ a reas Skol an amiegezed 
e Montroulez e 1774. Sevel a reas ivez 
meur a skrid evit displegañ penaos stourm 
gwelloc’h a-enep ar c’hleñvedoù-red.
Frañmason e oa abaoe e yaouankiz ha 
kemer a reas perzh e meur a logell e 
Montroulez. Mestr unan anezho anvet 
« l’École des Mœurs » e teuas da vezañ 
e 1784 zoken.
Sevel a reas a-du gant an Dispac’h gall. 
Dilennet e voe er Vodadenn lezenniñ 
e 1791. Meur a garg all en deus bet e 
Penn-ar-Bed goude-se (prokulor-sindik 
ar c’horn-bro, maer...).

Roll e levrioù a oa bet savet goude e varv 
e 1810. En e levraoueg e kaved oberennoù 
skrivagnerien veur ar xviivet hag an xviiivet 
kantved (Rousseau, Voltaire, Montes-
quieu, Bossuet…) ; levrioù diwar-benn 
an istor, ar skiantoù, ar medisinerezh 
hag ivez geriadur galleg-brezhoneg Dom 
Le Pelletier. E kêr ivez e c’halle kavout 
peadra da vagañ e spered.
E 1778 e oa Bouëstard e-touez an dud 
a savas ar « Chambre de littérature 
et de politique » e Montroulez. Un 
doare levraoueg ha lec’h eskemm e 

oa, darempredet gant pennoù-bras 
ar vro, noblañsed pe get. Gallout a 
raent lenn kelaouennoù ha levrioù, en 
o zouez an Encyclopédie gant Diderot 
ha d’Alembert. Met noblañsed a oa, 
tost ouzh an Iliz, ne blije ket dezho 
ar mennozhioù a gaved enni. Dont a 
rejont a-benn da gaout ul lizher digant 
ar ministr Amelot e 1781 evit ma vefe 
tennet kuit an Encyclopédie diouzh al 
levraoueg. Ne oa ket a-du Bouëstard 
hag e vignoned, anat deoc’h. Ranket 
o doa plegañ avat.

Bouëstard de la Touche,  
da vare an Dispac’h gall

Tresadenn tennet diouzh Une histoire de 
Morlaix, gant François de Beaulieu (senarour) 

hag Alain Goutal (treser) bet embannet e 1988.

D’ar 5 a viz ar Gwent (Ventôse) 

Bloavezh II e oa bet lidet war an ton 

bras digoradur ofisiel Templ ar Rezon 

(bet iliz Itron-Varia ar Vur kentoc’h) 

ha « gouel argarzhidigezh an tirant 

diwezhañ hag an tiranterezh ».

Bouëstard de la Touche (1730-1810) 

an hini eo a zistagas ur brezegenn 

diwar-benn « trec’h ar filozofiezh 

ha marv ar c’hredennoù faos ». 

E-barzh ar c’huzul ti-kêr e oa d’ar 

poent-se. Tomm e oa ouzh spered ar 

Sklêrijenn.

Selaouomp Goulc’han Kervella o kontañ deomp  
istor Skol an amiegezed e Montroulez bet savet  
gant Bouëstard de la Touche e 1774.3

4

http://www.reseau-canope.fr/tes/enrolladennou.php?diell=661
http://www.reseau-canope.fr/tes/enrolladennou.php?diell=661
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5  Instructions succintes sur les accouchemens

6  Un dornad sifroù

Abaoe ma en em apersever 
sañsiblamant a sempla-

durezh hag a zimunision ar 
spes humen, an aotrounez 
eus ar Stadoù o deus lakaet 
o holl atañsion evit anaout 
o c’haozioù, hag en em okup 
eus ar moaienoù propañ ha 
konvenaplañ evit o distrujiñ. 

An nebeud a anaoudegezh eus 
an amiegezed diwar ar maez 
en ard ar gwilioudoù o deus 
an hardizhegezh da antrepren 
hep er bezañ desket, a fournis 
unan eus ar c’haozioù kapaplañ 
da jetel ar spont er speredoù.

Eksperiañsoù fachus a zesk 
deomp bemdez e lakeont 

da vervel er memes amzer ar 
vamm hag ar bugel, abalamour 
n’o deus ket an anaoudegezhioù 
neseser evit o c’hoñserviñ. Alies 
e vlesont an eil hag egile en ur 
feson ma chomont langisant, 
inkapapl d’en em sikour hag 
inutil d’ar rest eus ar broviñs.

(Jean-Jacques Bouëstard de la 
Touche, Instructions succintes 
sur les accouchemens, Skol, 
Gwennole ar Menn, 2005)

1755 1756 1757 1758 1759 1760

Ganedigezhioù 391 408 378 361 358 359

Tud marvet e kêr 576 484 527 442 397 390

Tud marvet en ospital* 16 80 124 132 55 59

1783 1784 1785 1786 1787 1788

Tud marvet 173 134 150 137 187 165

Dregantad ar vugale marvet 66 % 62 % 49 % 47 % 49 % 41 %

Tennet eus : Henri Stofft, Jean Ségalen, Bouëstard, médecin, philosophe,  
franc-maçon et jacobin, Éditions du Dossen, 1989, p. 33 ; p. 121.

Montroulez

Sant-Tegoneg

* Ul lodenn vat anezho a oa tud reuzeudik pe soudarded ha ne oant ket eus Montroulez.

Klaskomp
1.  Diell 1 ha 6. Petra a c’hellomp lavaret diwar-benn 

poblañs Montroulez da vare an xviiivet kantved ? Perak 
e varve kement a vugale d’ho soñj (skouer parrez 
Sant-Tegoneg) ?

2.  Diell 4 ha 5. Perak en doa c’hoant Bouëstard de la 
Touche da sevel ur skol evit stummañ amiegezed ?

3.  En holl zielloù. Perak e c’haller lavaret e oa Bouëstard 
de la Touche a-du gant spered ar Sklêrijenn ?

Deomp pelloc’h
Savit ur chema dre ar penn en ur gemer harp war respont 
ar goulenn 3.

a. Lakait an anv « Bouëstard de la Touche » e kreiz ho follenn.

b. Teir lodenn a vo er gartenn : mennozhioù ; medisine-
rezh ; politikerezh.

c. Klokait pep lodenn gant an titouroù tennet eus an dielloù.
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An istor en-dro deomp
Ingal e kaver en hor c’hêrioù anvioù straedoù, plakennoù-koun 
pe delwennoù evit rentañ enor da Vretoned zo eus an xviiivet 
kantved. Gallout a reer klask gouzout hiroc’h diwar o fenn dre 
furchal el levrioù o kontañ o buhez, evel levr Jean Prosper 
Levot pe hini Jean-Loup Avril, hag ivez war ar Web. Ma savit 
buhezskrid den-mañ-den, soñjit menegiñ en un doare resis 
eus a belec’h e teu an titouroù ho peus kavet.

 Élie Fréron                                                             Charlez Kornig 

Sed aze daou zen all eus an xviiivet kantved. An treser Nicolas Ozanne  
(taolenn ar bajenn 1) a oa eus ar mare-se ivez.

Da lenn, da selaou,  
da welet, da sellet…

Evit klask Bretoned all  
eus an xviiivet kantved

DarSel Joachim, Histoire de Morlaix des origines à la 
Révolution, Le Bouquiniste, 1997.

Kervella (Goulc’han), Médecine et littérature en langue 
bretonne aux xixe et xxe siècles – Medisinerez ha lennegez 
vrezoneg en xixved hag en xxved kantved, Éditions du Liogan, 
2000.

raulin (Joseph), Instructions succintes sur les 
accouchements, traduites en breton par Bouëstard de 
la Touche (Morlaix, 1774), Skol 2005 (studiadenn hag 
embannadenn kaset da benn gant Gwennole ar Menn).

Stofft (Henri), Ségalen (Jean), Bouëstard, médecin, 
philosophe, franc-maçon et jacobin, 1730-1810, Les Éditions 
du Dossen, 1989.

avril (Jean-Loup), Mille Bretons, dictionnaire biographique, 
Les Portes du Large, 2003.

levot (Jean Prosper), Biographie bretonne, recueil de notices 
sur tous les Bretons qui se sont fait un nom soit par leurs 
vertus ou leurs crimes, soit dans les arts, dans les sciences, 
dans les lettres, dans la magistrature, dans la politique, dans 
la guerre, etc., depuis le commencement de l’ère chrétienne 
jusqu’à nos jours, div levrenn bet embannet e 1852 ha 1857, 
da lenn en linenn war Google Books : levrenn 1, levrenn 2.

Meur a levr zo bet savet diwar-benn anvioù straedoù kêr-mañ-
kêr. Danvez zo da gavout enno ivez.
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Charlez Kornig a oa bet ganet 
e Montroulez e 1731. Deskiñ a 
reas merdeiñ war listri e dad, ur 
paramantour anezhañ. Da vare ar 
brezel Seizh Vloaz (1756-1763) e 
teuas da vezañ moraer ha kourser 
brudet diwar e daolioù-kaer a-enep 
d’ar Saozon. Goude-se e krogas 
da sevel kartennoù-mor hag ur 
studiadenn eus ar c’hentañ war 
pleg-mor Montroulez. Gouzout a 
ouie ervat pegen dañjerus e c’halle 
bezañ eno pa veze fall an amzer. 
Pemp lestr warn-ugent a oa bet 
kollet evel-se etre 1744 ha 1775. 
Aotre a oa bet gant ar ministr 

d’ober al labourioù ret. Ha Charlez 
Kornig ha stagañ ganto. Graet e oa 
al labour gant micherourien gopret 
gantañ e-unan. Lakaat a reas sevel 
perchennoù ha peulioù, balizennoù 
ha bernioù mein da verkañ ar 
c’herreg hag an traezhennoù 
dañjerusañ. Diwezhatoc’h e savas 
ivez daou verk an eil dre egile 
evit diskouez an hent evit mont 
dre ar ganol vras a gase da borzh 
Montroulez. Ken mat e oant bet 
dibabet gantañ ken e oa bet savet 
tourioù-tan en o flas en xixvet 
kantved.

https://books.google.fr/books?id=YOrdS77oT30C&printsec=frontcover&hl=fr#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=J8Zi0BU_gcIC&printsec=frontcover&dq=levot+biographie+bretonne&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjByPC2gIPcAhWxsaQKHcxTB4wQ6AEIJzAA#v=onepage&q=levot%20biographie%20bretonne&f=false

