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Barregezhioù

•  En em lec’hiañ en amzer istorel.

•  Kompren an dielloù.

•  Implijout modoù-lavar disheñvel.

Porzh Naoned ha trafikerezh ar sklaved
Goulenn diazez : Ha deuet eo pinvidigezh Naoned diwar ar sklaverezh ?

Kelc’hiad 4 – 4e klas – Bourc’hizelezh, kenwerzh, morianeta ha sklaverezh

Betek fin ar xviivet kantved e veve porzh Naoned diwar 
ezporzhiañ gwin eus al Liger etrezek Breizh-Veur dreist-holl 
hag holen etrezek diabarzh ar rouantelezh ha norzh Europa 
un tammig.
Un darvoud a cheñchas penn d’ar vazh koulskoude : e 1674 
e voe lakaet korzennoù sukr dindan eost e Santo Domingo, 
Martinik ha Gwadeloup. Ezhomm a oa eus kalz a dud evit 

ober war o zro. Met penaos kavout anezho ? Lazhet e oa 
bet tost an holl Indianed a oa bet an annezidi gent. Gopret 
e voe tud wenn neuze. Met dre ma oant gwallgaset ne voe 
kavet den ebet ken evit ober seurt labour. Neuze e voe 
enporzhiet tud du eus Afrika. Kregiñ a reas ar c’henwerzh 
tric’horn ha lakaet e voe porzh Naoned e-barzh ar jeu e fin 
ar xviivet kantved.

1. Orin ar c’henwerzh

2. Un ekonomiezh oc’h ober berzh

 Ar sklaved  
o c’hortoz  
bezañ lestret

Mont a rae kuit al listri 
bras eus Naoned evit 
mont war-zu broioù Afrika. 
Karget e veze al listri gant 
a bep seurt marc’hadou-
rezhioù.

a

Marc’hadourien Naoned a 
eskemme armoù, gwer a bep 
seurt, lienoù, alkool, bitrakoù ouzh 
sklaved. Implijout a raent kauri 
(kregin hag a veze implijet evel 
moneiz en Afrika).

b

Gwerzhet e veze ar sklaved 
en Amerika.

c

Prenet e veze gant marc’ha-
dourien Naoned a bep seurt 
marc’hadourezhioù : kafe, 
rom, kotoñs, sukr-korz, indigo 
(ul liv glas tennet diouzh ur 
blantenn).

d Gwerzhet e veze marc’hadourezh ha 
gounidoù bras a veze graet gant marc’ha-
dourien Naoned. Savet e veze ganto neuze 
tiez kaeroc’h-kaerañ ha brasoc’h-brasañ.

e
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3.3. Ur veaj Ur veaj
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4. Ur gêr o kreskiñ

5. Evit klozañ

Gant lañs ar c’henwerzh tric’horn e 
kreskas ekonomiezh porzh Naoned :
– Fardet e veze lien indian gant Suised 
protestant o chom e Naoned.
– Fardet e veze lien lin.
– Savet e voe kordennerezhioù (evit 
ar bagoù) ; tacherezhioù, togerezhioù 
(tokoù fardet evit an drevadennerien), 
amidon (a veze implijet evit fardañ lien) ; 

purerezhioù sukr, 
gweraerezhioù, 
breserezhioù ha 
sevel bagoù evel-
just.
En xviiivet kantved 
e oa porzh Naoned 
« en e feur* ». 
Niver an annezidi a greskas eus 40 000 
da 80 000. Cheñch a reas kêr hec’h-
unan. Evel-se e voe savet kae ar Foz 
evit lestrañ ha dilestrañ marc’hadourezh.
Kalz a arc’hant a veze gounezet gant 
ar baramantourien. Ganto e voe savet 
« ostelioù » evel hini Grou, e kreiz-kêr 
Naoned pe kenkizoù savet war ar maez, 
graet « Folies » anezho.

* Lañs a oa gant Naoned.

Eus dibenn ar xviivet kantved betek deroù an xixvet kantved e 
voe ezporzhiet 500 000 sklav du gant bagoù porzh Naoned. 
E 1744 e teuas da vezañ ar c’hentañ porzh evit trafikerezh 
ar sklaved (41,3 % eus an hollad e Frañs). Met tamm-ha-
tamm e trenkas ar soubenn e-keñver ar c’henwerzh vil-se :
– E 1789 en em savas ar sklaved er Martinik.

– E 1791 e voe tro re Santo Domingo.
– E 1794 e voe torret ar sklaverezh e Santo Domingo.
– E 1802 e voe adlakaet ar sklaverezh e pleustr gant Napoleon.
– E 1804 e teuas Santo Domingo (Haïti) da vezañ dieub.
– E 1831 e voe torret ar sklaverezh e Frañs.
– E 1848 e voe torret da vat.
E-kerzh an darvoudoù-se e chomas kenwerzhourien Naoned 
a-enep frankiz ar sklaved. Evel-se e voe pourchaset ganto 
armoù d’an drevadennerien e-doug emsavadeg ar sklaved e 
Santo Domingo (d’an 11 a viz Du 1791). Kenderc’hel a rejont 
da ober an trafikerezh e-maez lezenn betek ma voe torret 
da vat. Pa zegouezhas avat en em lakjont da ober kenwerzh 
gant Enez ar Reunion.

 Emgann ha seziz ar « Crête-à-Pierrot » e miz Meurzh 1802

Taolenn bet savet gant Auguste Raffet, el levr Vignettes et portraits pour 
le Consulat et l’Empire, 1845.

 Kae ar Foz, e Naoned

 Tresadennoù a seurt-se a veze moullet war 
al lien indian

 Ostel  Grou, 
e kreiz-kêr 

Naoned

 Kastell ar Grand-Blottereau, e Naoned,  
bet savet gant ur paramantour  

en xviiivet kantved

Klaskomp
1.  Perak e kaozeomp eus « ar c’henwerzh tric’horn » 

pa vez anv eus trafikerezh ar sklaved ? (p. 1)

2.  Pet sklav a oa bet lestret e bourzh ar Marie-Séra-
phique en Afrika ? Pet anezho a oa bet dilestret ur 
wech en em gavet tramor ? (p. 2)

3.  Petra a ziskouez ne oant ket « tud » evit marc’ha-
dourien Naoned ? (p. 2)

4.  Diskouezit e tennas porzh Naoned gounid diwar ar 
c’henwerzh tric’horn. (p. 3)

5.  Peseurt renkad tud a brofitas ar muiañ eus ar 
c’henwerzh-se ? Klaskit arouezioù eus o finvidigezh. 
(p. 3)

6.  Gant peseurt darvoudoù e voe echu ar c’henwerzh-se 
avat ? Hag a-du e oa kenwerzhourien Naoned gant 
frankiz ar sklaved ? Prouit ho respont. (p. 3)

Ijinomp
Martoloded oc’h e bourzh ar Marie Séraphique ha 
skrivañ a rit ul « levr-bourzh » a zeiz da zeiz. Diwar an 
displegadennoù (p. 1) ha titouroù diwar-benn beaj al 
lestr-se (p. 2), kontit un devezh eus ho peaj.
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Evit mont pelloc’h
Kompren ha dielfennañ un destenn pe un enrolladenn

Anvioù ar vezh
Pouezus-kenañ eo an anv en hor bed pe e vije an anv-bihan 
pe an anv-familh. Bemdez-Doue e implijer anezho. Ha ger-
vel un den dre e anv zo un doare da ziskouez dezhañ ec’h 
anavezer anezhañ. N’eo ket souezhus, eta, e vije kement a 
dud o klask gouzout orin o anv-familh : eus a belec’h e teu 
pe petra a dalvez. Un tamm ac’hanomp an hini eo !
E-pad kantvedoù n’en doa pep den nemet an anv-badez. Ha 
pa oa ret ober ar c’hemm etre daou zen e roe tud o c’harter 
pep a lesanv dezho. N’eo nemet adalek an xiiivet kantved e 
weler lesanvioù zo o tremen eus an eil rummad d’egile. Hag 
er xvvet kantved e oa graet an taol, mui pe vui : pep familh 
o vezañ chomet stag outi ul lesanv, deuet da vezañ ur gwir 
anv-familh.
Evit diskennidi ar sklaved, en Enez Voris, eo un afer all. N’o 
deus anvioù-familh nemet abaoe ar bloavezhioù 1815-1826. 
Hag evit lod anezho, pebezh anvioù, me ’lavar deoc’h  : 
Bonarien, Lapuante, Lacarcasse…
Sklaved zo bet a-viskoazh war an enezenn-se, bet da gentañ 
e dalc’h Hollandiz (1598-1710) hag ur wech dilezet ganto,

e hini ar C’hallaoued (1721-1810). Int-i eo a lakaas da greskiñ 
niver ar sklaved war an enezenn, paourkaezh tud kollet ganto 
o familh, o bro, o yezh hag o anv. Rak ur wech prenet gant 
ur mestr e roe hennezh pep a anv-badez kristen dezho.
E 1810 e lakaas Yann-Saoz e grabanoù war Enez Voris. Aotreet 
e oa bet ar C’hallaoued a veve eno da zelc’her o lezennoù, 
o yezh, o relijion hag o sklaved, da gentañ. Ha tamm-ha-
tamm e klaskas ar Saozon reiñ o frankiz dezho. Goulenn a 
rejont digant ar vistri enskrivañ an dud a oa dindano war 
rolloù ofisiel e 1815. Ne oant bet peurleuniet nemet e 1826. 
Ha pep mestr da reiñ pep a anv-familh d’e sklaved, anvioù 
dismegañsus gwall alies dibabet gantañ e-unan. Un doare e 
oa d’ober fae outo hag ouzh ar Velestradurezh saoz war un 
dro. Ha pa oa bet dieubet ar sklaved e 1835, a-benn ar fin, o 
doa dalc’het an anvioù-se, graet « anvioù ar vezh » anezho.

Diwar al levr Les Noms de la honte, gant Alain Romaine, 
emb. Marye-Pike, 2006. Courrier du Léon / Progrès de 
Cornouailles, miz C’hwevrer 2006.

Un delwenn a-enep ar sklaverezh gant Max Relouza
Just a-raok ar vakañsoù e oa bet degemeret gant skolaj Diwan ar Releg Max 

Relouza, un den a orin eus enez-Vartinik, da ginnig e stourm evit lakaat 
war wel ar sklaverezh en amzer dremenet hag en amzer a-vremañ. 

Savet e oa bet gant Max un delwenn e-barzh ar Vilin Wenn e 
Brest evit derc’hel soñj eus an holl dud a zo bet lakaet da 

sklaved. Skolajidi gant o zud o doa kemeret perzh en 
abadenn zigoriñ e miz Mae tremenet ha roet ur chekenn 

d’ar gevredigezh « Mémoire des esclavages ». Tro 
en doa bet Max dont da welet ar skolajidi, neuze. 

Selaouomp Bleiz Donval ha Naïg Rustig a zo e 
pevare klas.

Da lenn, da selaou, da welet, da sellet…
Da lenn : Mouton Jakez-Erwan, Mignon d’ar sklaved, Keit Vimp Bev, 2005.

Da weladenniñ : 
–  Kounlec’h torridigezh ar sklaverezh, kae ar Foz e Naoned.
– Delwenn porzh ar Vilin Wenn e Brest.

Da bellgargañ ha da implijout : Beaj ar Saint-Édouard e 1741, un enklask istorel war 
ur vag vorianeta (arload liesvedia). Kasit un enklask da benn diwar dielloù diellaoueg-
departamant al Liger-Atlantel.
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Goulennoù

1.  Perak n’o doa ar sklaved nemet 
un anv-bihan er penn-kentañ ?

2.  Perak ez eo ken pouezus kaout 
un anv-familh d’ho meno ?

3.  Perak e veze roet anvioù disme-
gañsus (evel Bonarien…) da 
sklaved Enez Voris d’ho soñj ?

4.  Kollet e oa bet pep tra ganto (o 
yezh, o familh…) : petra e oant 
deuet da vezañ neuze ?

5.  Peseurt stumm zo bet kizellet 
gant Max Relouza  : peseurt 
arouez a c’hell kinnig seurt tra ?

6.  Hag echu eo ar sklaverezh hiziv 
an deiz ? Roit skouerioù.

Pennad-komz kaset  
da benn gant Erwan  
Blanchard (Arvorig FM, keleier 
skignet d’an 29 a viz Kerzu 2015).

https://archives.loire-atlantique.fr/jcms/decouvrir/application-multimedia/lapplication-multimedia-lexpedition-du-saint-edouard-une-enquete-historique-autour-dun-navire-negrier-fr-p1_12265?portal=c_5110
http://www.reseau-canope.fr/tes/enrolladennou.php?diell=688

