
AR C’HORF O C’HOUZAÑV

Evit an arzourien, ar c’horf eo ar skor hag an tu war un dro da daolenniñ ar boan hag 
ar gloaz, diskouezet gant stumm pe seblant an dud. En deiz hiziv, « poan » ha « gloaz » 
a laka soñjal en un toullad gerioù nac’hus ha mezegelaet – doan, gloazadenn, kleñved, 
glac’har, koll pe marv – met en istor an arz e oa bet staget ar c’healioù-se ouzh ar 
c’hastiz, ar basion, ar boureviañ, damant pe daspren ar C’hrist. 

Abaoe ma oa bet graet eus Sant Sebastian ur seurt pimpatrom eus korfoù ar wazed 
gant Andrea Mantegna, war-dro 1480, e oa bet awenet-kaer an arzourien gant ar 
merzher-se eus an 3vet kantved. Kastiz ar sant boureviet, savet gant al livour italian 
Daniele Crespi, zo diskouezet gant e gorf hiraet ha kamm, astennet gant un dremm e 
mentoù bihanoc’h.

Ar c’horfoù lakaet en amprou zo stag ivez ouzh danevelloù mojennel, evel lamm Vulcanus, 
taolennet gant al livour Jean-Baptiste Corneille. Taolet e oa bet diwar laez Olympus 
gant Yaou, ha gant-se e oa chomet kamm.

Etre krusifiañ ha koroll, ar feulster taolennet gant Ernest Pignon-Ernest zo evel un 
heklev eus ar romant gant Jean Genet, Querelle de Brest, leurennet e kêr Vrest e 2006. 
An aremenn gant Albert Bartholomé ne ra tamm dave ebet d’ar relijion, ha drezi e 
c’haller diskouez hollvedelezh poan ar c’horfoù e-tal ar marv.  

KORFOÙ A BEP SEURT JENER

Gant « rev » e reer dave da zoareoù biologel, bezañ ganet paotr pe blac’h, padal e teskriv ar 
jener kargoù sokial piaouekaet ha plantet er penn gant ar sevenadur. Setu m’eo ar jener  
disoc’h darempredoù galloud a gaver en ur gevredigezh, hag e-se ez eo dinamek 
e veizadur, ha disheñvel hervez red an amzer, an endro, ar plegennoù difer hag an  
disheñvelderioù sevenadurel. 

Tudenn Nicolas-François Chifflart a skeudenn un den eus an oadvezhioù kentañ, hag 
a ro korf da zoareoù an identelezh c’hourel : kalonegezh, nerzh ha mennegezh. Er 
c’hontrol, kaerded ar c’horf noazh e La belle Peul gant Corneille, a seblant aroueziañ an 
erotegezh hag ar vammelezh war un dro. 

Gwiskamantoù paotred ? Gwiskamantoù merc’hed ? Ur penn-bras eus an difetisted 
e oa Sonia Delaunay ha sinet he doa gwiskamantoù faltazius evit an abadenn e 1923 
eus ar pezh-c’hoari Le Cœur à Gaz gant Tristan Tzara (1896-1963). E-leizh a arzourien, 
abaoe ar bloavezhioù 1970, a dreboul gant fent an orogelloù diwar-benn ar gourel hag 
ar gwregel. 

Evel ur seurt deizlevr engravet, an heuliad Rougir gant Françoise Pétrovitch, komañset 
e 2005, a glask gouzout hiroc’h diwar-benn ar jener hag an nested, pa ro da welet 
tammoù senennoù e lec’hioù didermen. Implij ar ruz, liv froud ar gwad, a ra d’ar skeu-
dennoù-se bezañ forc’hellekoc’h c’hoazh.

Echuet eo an dibab gant oberenn Hélène Paris. An titl anezhi a zegas da soñj eus levr 
Pierre Bourdieu, La domination masculine (1998). C’hoarzhin a ra goap war an oro-
gelloù a denn d’ar jener, hag empentañ ur senenn ma ra ar merc’hed o renkoù war ar 
baotred a zo o zonkad war-bouez ur gordenn.  
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KORFOÙ LUSK-DILUSK

Heñvel eo an dañsourien ouzh an arzourien pa reont ul lusk ; an eil re a ren anezhañ, 
ar re all a dres, a gizell pe a liv anezhañ, met an holl anezho a ro un trivliad, ur jestr da 
welet. Ar studiadennoù luskoù zo ur prantad a brederier kalz warnañ er c’hrouiñ arzel, 
un doare dibar da leurennañ ar c’horfoù, en un egorenn ha n’eo ket ken hini ar sal-ar-
vest nag an dachenn-sport.

Adalek ar bloavezhioù 1890, arnodoù nevez o doa treuzfurmet arz an dañs, pell 
diouzh an dudi reoliet ha mondian a c’halle bezañ betek neuze. Tener e oa bet an 
arzourien ouzh an nevezadurioù-se, ha pledet o doa gant an dañs e kement stumm zo, 
pe e vefe dañsoù folklorel (La danse bretonne gant Jean-Julien Lemordant), eus ar reter 
(Les danseurs albanais gant Alexandre Gabriel Decamps), hengounel (an dañsourezed 
skeudennet e stampoù Kikugawa Eizan), peotramant pleustr an dañsoù-lid (La Papanga 
gant Anna Quinquaud).

E-skeud kement-se, en eil hanterenn eus an 19vet kantved, e oa diorroet al luc’hskeu-
dennerezh a-benn-kaer hag ar c’hronoluc’hskeudennerezh (tennadegoù poltredoù). 
Gant-se e c’halled tapout skeudennoù korfoù lusk-dilusk, digenaozañ ar jestroù pe 
dielfennañ ar fiñvadennoù. An teknik-se eus an digenaozañ, an darnañ, en doa leve-
zonet arzourien zo en 20vet kantved, evel Marcel Duchamp (1887-1968). En e daolenn 
Nu descendant l’escalier livet e 1912, an arzour a dres hag a adtres elfennoù ur c’horf 
noazh en ul lusk prim war diri diwezhañ ur viñs. Evit an Nanas gant Niki de Saint Phalle, 
kempouez, evel istribilhet, a seblant dañsal hep fin ebet, en ur gwir lid d’ar wregelezh.

AR C’HORF OUZH AL LABOUR

Kement micher zo a laka ar c’horf da labourat rak solitiñ a ra anezhañ. Abalamour dezhi 
e rank hennezh plegañ d’ur redi, d’un deskoni, d’ur boan a-wechoù ; ober jestroù resis, 
adarre hag adarre. Ret eo d’an arzour kounaat un eñvorenn bugaleaj pe arsellet pell 
ha pizh ar vicher evit klask kontañ ha dezrevell ar jestroù, an emzalc’hioù gant resisted 
hag onestiz abalamour da ziskouez ar vicher skeudennet ar fealañ ar gwellañ o tepegn 
ostilhoù ha rikoù.

Brastresoù eeun graet war ar prim, ur patrom pe un tres rik ha spis a zegas testenioù 
feal d’ar wirionez hag a ditour an teknikoù, ar micherioù pleustret. Ne reer ket ken gant 
an den evel ur patrom arzel, met en ur mod sokiologel. 

Chomet eo feal ar mirdi da blas danvez ar mor en e zastumad, ha dibabet en deus obe-
rennoù hag a daolenn micherioù ar mor : ar pesketaerezh (Le pêcheur de raies gant Mathu-
rin Méheut ha La Manga gant Hokusai) pe ar bezhina (La récolte du goémon gant Drevill).  
Mathurin Méheut a dape jestroù merc’hed ha paotred ouzh al labour ha plijout a rae 
dezhañ sellet ouzh ar vartoloded en o buhez pemdez ; lavaret en doa en e brezegenn, pa 
oa bet degemeret en Akademiezh ar Mor e 1956 : « Tomm e oan ouzh labourerien ar mor, 
ouzh stourmerien ar mor, ouzh ar re a sant anezhañ ken tost en o c’horf ken e ro dezho an 
ergerzh hag an doare-se na c’hallfed ket drevezañ ». Klokaet eo an dibab gant taolennadur 
ul labour miret evit ar merc’hed hervez an hengoun : kerc’hat ha dougen dour (Porteuse 
d’eau songoi gant Anna Quinquaud).

KORFOÙ KROG-HA-KROG

Ar c’horfoù krog-ha-krog a verk war un dro ur velladeg feuls, arloupet, hag un doare 
eus ar sportoù emgann, p’en em gav an enebourien an eil e-tal egile. Reoliet eo an 
emgannoù sport gant reolennoù boutin hag a warant e vo graet heñvel d’ar stourme-
rien ha ne vint ket gloazet. Unan eus palioù pouezusañ ar sportoù emgann eo gallout 
kevezañ ouzh re all. Ar gourdonerezh hag an nerzh-spered zo daou zezverk all hag a 
levezon disoc’h an emgann gant trec’h unan eus an enebourien. 

En arzoù ez eo kentoc’h skeudennadur an den soudard pe ar brezelour a vez lakaet 
war wel. An daolenn La bataille de Josué contre les Amalécites, livet gant René-Antoine 
Houasse, zo leun a lusk hag a feulster, met an amzer a seblant chomet a-sav. Ne roer 
taol ebet, ne red ket ar gwad. Emañ kempouez an daolenn en armoù sonnet a vesk ar 
strizhded hag ar finded er skeudennadur.

Diskouezet e vez ivez ar c’horfoù krog-ha-krog gant an arzourien evit reiñ da welet 
anadennoù sokial pe darvoudoù eus ar vuhez pemdez. Fernand Daucho a embanne 
e oa ur arseller nec’het eus ar gevredigezh. Arvester dibar, sellet a rae pizh ouzh an  
nevezentioù, diskuliañ an darvoudoù ordinal pe anavezet. E-barzh Bagarre de blousons noirs,  
geometriezh an dremmoù a zegas un doare lu. Emzalc’h hieratikel an tudennoù a ro 
un nerzh par d’ar c’hoariva d’an daolenn. Evit Lucien Simon a zepegn un abadenn 
gouren, tapet war ar prim, m’en em vesk ar c’hourenerien gant un engroez marellet a 
arvesterien.

AZEULEREZH AR C’HORF

E Gres an Henamzer e veze barnet an atletourien ken evit o nerzh hag o c’hened, 
ken evit o barregezhioù spered ha korf. Ar sport a glokae sevenadur ar spered. Ar pep 
gwellañ e oa derc’hel kempouez an daou evit tostaat da stad parfeted an doueoù. 

Da neuze ne oa ket liammet c’hoazh azeulerezh ar c’horf - evel m’emañ bremañ - ouzh 
mont dreist d’an-unan ha klask ar barfeted. Abaoe un nebeud dekvloazioù zo ez eo 
cheñchet krenn ar pouez roet d’ar c’horf peogwir eo deuet da vezañ kreiz an holl 
brederioù : bouedouriezh, embreg, surjianerezh, mezegelaat, dudi dindan an amzer, 
kement-se evit ober eus ar c’horf un dra hag a c’haller gwellaat, evit tizhout an aeza-
mant, al leunded. Just a-walc’h, ar vaendresadenn gant André-Édouard Marty, L’étoile 
de plage, a ro da welet ar skeudenn-se eus korfoù dieub, o kemer o zro eus madoberoù 
an natur. 

Tremen a ra ivez azeulerezh ar c’horf dre daolennadur kurioù sport hag a ziskouez 
perzhioù-mat evel an nerzh-korf, an nerzh-kalon, an herzel ouzh ar boan. Skouerius 
e teu patrom ar sportour da vezañ : e gorf zo trioñfus, nerzhus, kempouez. Testet eo 
kement-se gant ar poltredoù atletourien tennet gant Raymond Depardon, a-hed pemp 
olimpiadenn etre 1964 ha 1980. Evit Patrick Raynaud a zistro diouzh patromoù an 
Henamzer hag a ra anezho harozed korfembregourien. Chemet ur ruziker, o veskañ an 
nerzh hag ar vibinded, zo diskuliet dre deknik an engravadur gant Claude Weisbuch.


