
TES – Fichennoù istor 5vet klas – Ar Roc’h-Morvan – 1/4

Da vare ar feodelezh e oa rannet ar vro e kantadoù a 
zouaroù-aotrou. Pep aotrou a oa mestr war e dachenn. Met 
un aotrou bihanoc’h a ranke touiñ bezañ leal d’un aotrou gal-
loudusoc’h egetañ. Al le-se a veze graet gwazoniezh anezhi. 
Taolomp ur sell war unan eus an douaroù-aotrou-se : hini 
aotrounez Bro-Leon a oa mistri war kastell ar Roc’h-Morvan 
ha war un domani bras e Bro-Leon hag e Bro-Gerne.

Gwerenn-livet 
en iliz ar Merzher (29) 

O vezañ ma n’en doa ket bet 
Herve VIII a vugale e oa aet an 
douar-aotrou gant e c’hoar Janed, 
gwreg Yann 1añ Rohan. Abalamour 
da se e oa bet perc’hennet gant 
beskonted Rohan goude-se. 
Amañ, René 1añ (1516-1552), 
beskont Rohan ha Bro-Leon. 
E 1530 e kemeras an titl a Briñs 
Bro-Leon.

Siell Herve IV

Unan eus an eizh Herve a renas war douar-aotrou Bro-Leon etre 1180 ha 
1363. Mestr e oant war un tri-ugent bennak a barrezioù hag a drevioù. 
Douaroù all o doa e Bro-Gerne ivez (Ledenez Kraozon, ha re all tro-dro 
da Gemper...). Niverus e oa an noblañsed a renk izeloc’h a oa gwizien 
aotrounez Bro-Leon.

Barregezhioù

• En em lec’hiañ en amzer istorel.

•  En em lec’hiañ er spas.

• Dielfennañ ha kompren un diell.

• Implijout modoù-lavar disheñvel.

Ar Roc’h-Morvan
Ur c’hastell-kreñv er Grennamzer
Goulenn diazez : Penaos ez ae ar feodelezh en-dro  
etre an xvet hag ar xivvet kantved ?

Kelc’hiad 4 – 5vet klas – Galloud an aotrounez er Grennamzer

pennlec’h eskopti

pennlec’h douaroù Dug Breizh

kastell aotrounez Bro-Leon

lez-varn aotrounez Bro-Leon

abati

Brest

Lokmazhe

Lokournan
Koz-Meal

Lesneven

Landivizio

Peñzez

Ar
Releg

Kastell-
Paol

Landerne Ar Roc’h-
Morvan

Joyeuse-Garde

Daoulaz

MontroulezKOZ-MEAL

LESNEVEN

DAOULAZ

BREST/LOKOURNAN

LANDERNE

DAOUDOUR

 Douar-aotrou Bro-Leon tro 1300

874 Aloubadegoù
an Normaned

Tiegezh
Naoned

Beskonted
Bro-Leon

Ur c’hastell savet
gant Morvan,

Beskont ar Faou
Beskonted

Rohan

Tiegezh
Roazhon

Tiegezh
Kerne

Tiegezh
Dreux

Tiegezh
Montfort

Familh
Plantagenêt

Brezel
Hêrezh Breizh

936 990 1066

1050 1180 1363

1166 1203 1341 1365BREIZH

AR ROC’H-
MORVANKastell

damzistrujet
Kastell

renevezet

Aotrounez
Bro-Leon



TES – Fichennoù istor 5vet klas – Ar Roc’h-Morvan – 2/4

Eus ar c’hoad d’ar maen
A-raok ar bloavezhioù 1000 ne oa ket a gastell. Tiez an dud 
uhel a oa gwarezet gant mogerioù graet gant douar ha mein. 
Goude-se e oa bet savet ar c’hestell kentañ war voudennoù. 
Pep aotrou a lakae da sevel un dorgennig douar ha warni 
un tour koad karrez. Kelc’hiet e veze ar voudenn-se gant ur 
gael graet gant peulioù. Taolomp ur sell war moudenn Les 
Bourgs Heussais e Pleven (22).

4  N’eus ket kalz a dourioù-meur karrez evel hini ar Roc’h-Morvan e Breizh. 
Bez’ e oa war ar memes tro lojeiz an aotrou, lec’h kreñvañ ar c’hastell hag 
arouez galloud aotrounez Bro-Leon.

Kastell ar Roc’h-Morvan zo ur skouer vat eus ar c’hestell bet savet war dorgennoù serzh.  
E vogerioù a ra tro beg ar roc’h. Al lodenn-se zo bet studiet a-dost hag anavezet mat eo bremañ. 
Diwar-se e c’haller ijinañ stumm ar c’hastell-kreñv evel ma vije bet en xiiivet kantved da skouer. Met 
n’eo nemet ur vartezeadenn. Gwelet e vez ar c’hastell eus ar mervent (al lagad ruz war an tres).

Un tour 7  hag ur savadur ispisial 9   
graet « boulouard kanolierezh » anezhañ  

a oa bet savet e penn-kentañ ar xvivet  
kantved evit degemer pezhioù-kanol.

Ur voudenn er Grennamzer
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Kastell ar Roc’h-Morvan
A-drugarez d’ar furchadennoù bet kaset da benn er c’hastell e 
kompren gwelloc’h an arkeologourien penaos e oa bet savet. 
Evit doare, ne vije ket bet a gastell e koad er Roc’h-Morvan. 
Gant mein e vije bet savet ken abred 
hag an xivet kantved. Meur a wech e oa 
bet damzistrujet ha renevezet a-hed an 
Istor (sellit ouzh ar frizenn, p. 1).

1  porzh izel

2  moger-dro uhel

3  lojeiz an aotrou

4  tour-meur

5  porzhierezh uhel

6  moger-dro izel

7  tour kanolierezh

      8  fozioù

        9   boulouard 
kanolierezh

https://www.youtube.com/watch?v=GLpjvqfAfEw
https://www.youtube.com/watch?v=GLpjvqfAfEw
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Justis(où)
Ingal a-walc’h e kaver an anv-lec’h 
Justis, Justisoù (pe Justice(s) e galleg) 
er vro. Enno e oa pileroù-justis, evel 
ar re a weler e maner Keryann (29) da 
skouer. Un treust koad a veze lakaet 
etre daou biler e lec’h ma veze krouget 
an dorfedourien. Un arouez e oa ivez 
evit diskouez peseurt galloud barn a oa 
gant an aotrou-mañ-aotrou, rak tri live 
barnedigezh a oa (justis izel, etre, uhel). 
Ne oa nemet an aotrounez a renk uhel 
a c’halle lakaat kondaoniñ unan bennak 
d’ar marv. Ar gwir-se a oa gant aotrou-
nez Bro-Leon. Ar pileroù a oa war an 
dorgenn e-tal o c’hastell, en tu all d’ar 
stêr Elorn. Justisoù a vez graet eus al 
lec’h-se hiziv an deiz c’hoazh.

An darn vrasañ eus al labourerien a oa 
dizalc’h e Breizh e fin an xiivet kantved. 
Chom a rae doareoù served memestra 
e broioù zo (Bro-Leon, tammoù eus 
Bro-Gerne, tro-dro da Redon ha da 
Wened). Moudennerien a veze graet 
anezho. Gallout a raent sevel ur familh, 
reiñ o madoù d’o bugale. Met prenet 
ha gwerzhet e vezent da-heul o atant. 
Ne c’halle ket ur moudenner mont da 
veleg hep aotre e aotrou, da skouer.

Meur a rummad peizanted dizalc’h a oa. 
Rouez e oa, e Breizh, al labourerien a oa 
perc’henn war an douar a labourent. Al 
lodenn vrasañ anezho a laboure douaroù 
un aotrou. Domani pep aotrou a oa rannet 
e div lodenn : an douaroù-dalc’h a veze 
feurmet d’ar beizanted hag an douaroù 
all a chome stag ouzh ar c’hastell. An 
aotrou e-unan a rene al labourerien a 
rae war-dro an douaroù-se.
Ar beizanted a ranke implijout milin pe 

forn an aotrou ha paeañ evit hen ober. 
Ul lodenn eus an trevadoù gounezet 
ganto a roent dezhañ ivez hag ingal 
o doa da labourat digoust evit kempenn 
an hentoù pe ar c’hastell. Tailhoù o doa 
da baeañ d’an Iliz ouzhpenn (an deog). 
Ur wech paeet pep tra, ne chome ket 
kalz a dra d’ar beizanted evit bevañ. 
Ha gwashoc’h e oa c’hoazh pa veze 
fall an eost pe pa veze brezel. (Diwar 
Istor Breizh, Louis Élégoët.)

Al labourerien-douar Unan eus sablezennoù iliz ar Roc’h-Morvan (xvivet kantved), 
warni labourerien-douar oc’h arat

Pileroù-justis e maner Keryann (29)

Klaskomp
1.  Petra a oa tro-dro da voudenn Les Bourgs Heussais e Pleven (22) ? 

(Sellit ouzh ar filmig.)

2. Da betra e servije ur c’hastell-kreñv evel hini ar Roc’h-Morvan ? (pajenn 2)

3.  Petra a ouzomp diwar-benn an doare da rentañ ar justis er Grennamzer ? 
(pajenn 3)

4.  Petra o doa ar beizanted da reiñ d’an aotrou evit kaout ar gwir da chom 
da labourat douar ? (pajenn 3)

Bilañs

Savit ur chema dre ar penn evit lakaat war wel eus a belec’h e teue galloud 
aotrounez Bro-Leon. Lakit « Douar-aotrou Bro-Leon » e-kreiz.

Geriaoueg

Douar-aotrou : korn-bro perc’hennet gant un 
aotrou (galleg : seigneurie).

Gwazoniezh : touiñ a rae un den bezañ leal 
d’un aotrou. Dont a rae neuze da vezañ « gwaz » 
an aotrou-se. (Liester gwaz : gwizien ; galleg : 
vassal, vassaux.)

Douar-dalc’h : douar feurmet d’ur peizant 
gant e aotrou.

Aotrounez : liester ar ger aotrou (galleg : 
seigneurs ).

https://www.youtube.com/watch?v=GLpjvqfAfEw
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Kredoù ar skeudennoù : p. 1 : siell Herve IV (Dom Morice, Mémoires pour servir de preuves à l’« Histoire ecclésiastique et civile de Bretagne », 1742-1746, enlinenn war Gallica) ; kartenn savet diwar labourioù 
Patrick Kernevez ; René 1añ Rohan (H. Peaudecerf) – p. 2 : tresadenn ar voudenn (Malo ar Menn) ; poltred ar c’hastell (H. Peaudecerf) ; tres ar c’hastell (Bertrand Grall, CD29/CDA) ; tresadenn ar c’hastell 
(Lionel Duigou, CD29/CDA) – p. 3 : pileroù-justis (H. Peaudecerf) ; sablezenn an iliz (Hervé Le Bras / Château et Patrimoine Rochois) – p. 4 : skoed ardamez ar Roc’h-Morvan krouet gant Jean-Yves Choquer 
(skeudenn : Tretinville).

* Respont : tour kastell ar Roc’h-Morvan ; leon Bro-Leon ; e-kreiz : ardamez familh Rohan.

An istor en-dro deomp

An ardamezioù
Sed amañ skoed ardamez kumun ar Roc’h-Morvan. Nevez a-walc’h eo o vezañ ma 
oa bet savet gant Jean-Yves Choquer er bloavezhioù 1970. Met an ardamezouriezh, 
skiant an ardamezioù, zo un hengoun a-gozh, deuet eus mare ar Grennamzer. Ma 
klaskit en ho kumun e kavoc’h ardamezioù kozh ivez, arouez familhoù noblañsoù 
da skouer. Ingal e weler anezho kizellet war vaen pe war gwerennoù-livet en 
ilizoù. Ar re-se zo bet adkemeret evit sevel re nevez. Geriaoueg an ardamezou-
riezh zo resis-kenañ. Sed amañ penaos e tispleger ardamez ar Roc’h-Morvan : 
« Écartelé, au premier d’azur à la tour d’argent posée sur un roc du même, au 
deuxième et au troisième d’or au lion morné de sable, au quatrième d’azur à la 
truite d’argent surmontée d’un pont de deux arches du même, sur le tout de 
gueules aux neuf mâcles d’or ordonnées 3, 3 et 3. »
A-raok klask orin ardamez ho kumun, klaskit er fichenn-mañ orin ul lodenn eus 
an arouezioù a gaver war hini ar Roc’h-Morvan*.

Evel m’hon eus lavaret er bajenn 1 ez eus kantadoù a gestell-kreñv hag a voudennoù 
e Breizh. Ha bez’ e vefe unan anezho e-barzh ho kumun pe ho korn-bro ? Petra 
a ouzomp diwar o fenn ? Pegoulz e oant bet savet ? Gant piv ? Ha furchadennoù 
zo bet kaset da benn war blas ?

Lec’hiennoù da anavezout evit ober hoc’h enklaskoù
Kit war al lec’hienn Geobretagne evit gwelet petra zo bet dizoloet evit poent 
(pikoù mouk evit ar Grennamzer). Klikit war « i » ha war ar pik a-liv ho peus dibabet 
evit gwelet petra eo. Ma klikit war ul lec’h bennak ha war « Opérations archéolo-
giques préventives » e c’hallit gwelet teuliad an enklaskoù. Evit al Liger-Atlantel, 
kit war al lec’hienn atlas.patrimoines. Kit war lec’hienn Bretania ivez.

Niverus eo ar c’hestell-kreñv hag a c’haller gweladenniñ e Breizh. Lod anezho zo prevez ha ne c’hallont bezañ gwelet nemet 
dibenn-sizhun Devezh ar Glad, bep bloaz e miz Gwengolo. Bezit war evezh eta !
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Da lenn, da selaou, da welet, da sellet…

https://geobretagne.fr/mapfishapp/map/523eab527e252f723d26706543e24d27
http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/index.php?ap_theme=DOM_2.01&ap_theme=DOMREG&ap_adm=REG_52&ap_bbox=-2.62;46.27;0.92;48.57
http://www.bretania.bzh

