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Barregezhioù

•  En em lec’hiañ en amzer istorel.

•  En em lec’hiañ er spas.

• Kompren an dielloù.

•  Implijout modoù-lavar 
disheñvel.

Vorgium, ur gêr roman en Arvorig

E 56 kent J.-K. e aloubas Jul Kezar Galia. Evit bezañ mestr war mor Breizh en e 
bezh e tagas pobladoù an Arvorig ivez. Dont a reas a-benn eus e daol pa drec’has 
ar Veneted e-kerzh un emgann war-vor er-maez da Giberen. An Impalaer Aogust 
eo a savas proviñsoù (pe rannvroioù) nevez : ar re e peoc’h abaoe pell a oa stag 
ouzh Sened Roma, an Narbonensis da skouer ; ar re all, evel Belgia, Lugdunen-
sis hag Akitania a chome dindan galloud an impalaer e-unan. Lugdunum (Lyon) 
a oa kêr-benn an tri froviñs diwezhañ-se : « An teir Galia » a veze graet anezho. 
Pep proviñs a oa rannet e keodedoù. Keoded a dalvez korn-bro, renet gant ur 
gêr-benn. Vorgium a oa kêr-benn keoded an Osismed.
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Goulenn diazez : 
Ha gallout a c’haller lavaret e oa Vorgium 
ur gwir gêr roman en Arvorig ?

Kelc’hiad 3 – 6vet klas – Aloubidigezhioù, peoc’h roman ha romanekadur
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Ha kêrioù a oa en Arvorig a-raok ar romanekadur ?

Sant-Sinforian e Paoul evel ma c’hallje bezañ bet 
nebeut a-raok an aloubidigezh

Tresadenn savet gant L. Stephanon

Delwenn eus an iivet kantved 
kent J.-K., bet kavet e Paoul

Poltred H. Paitier, INRAP

Jul Kezar e-unan a zispleg en e skridoù 
e talveze Osismed « ar re ziwezhañ ». 
Diskennidi ur boblad en em gavet er 
vro da vare an Neolitik e oa an Osis-
med. Diwezhatoc’h he doa kemeret 
ar boblad-se gizioù, doareoù-bevañ ha 
teknikoù nevez.

An arkeologourien o deus soñjet e-pad 
pell ne oa an Osismed nemet ur boblad 
vihan dindan galloud ar Veneted. An 
dizoloadennoù diwezhañ  a ziskouez 

kentoc’h e vije bet an 
Osismed ur boblad vras, 
mestr war ur vro kalz leda-
noc’h eget departamant 
Penn-ar-Bed hiziv an deiz. Gouzout a 
ouzomp e oa kreñvlec’hioù : Kamp Artus 
en Uhelgoad ; ar Yeoded e Ploulec’h ; 
tiez tud uhel o stad ; kêriadennoù ha 
tiez-feurm niverus strewet dre ar vro 
a-bezh. Seul frouezhusoc’h e oa an 
douaroù, seul niverusoc’h e oa an dud 
o chom eno.

Tro 550 kent J.-K. e oa bet savet un domani bras kelc’hiet 
gant fozioù ha kleuzioù, nepell diouzh ur c’hroashent. Eno e 
oa ul lec’h-bevañ, gant ur sitern, ur c’hav, toulloù dindan-zouar 
evit mirout traoù... En un dachenn gloz all e oa ar chatal. 
Stalioù gwiaderezh a oa ivez moarvat. Annez un den uhel e 
oa sur a-walc’h. Dilezet ha distrujet e oa bet er ive kantved 
kent J.-K. a-raok bezañ bet adsavet. Nebeut amzer kent an 
aloubidigezh roman e oa deuet da vezañ ur bourk bihan tro-
dro d’un ti kreñvaet. Ne oa ket bet taget gant ar Romaned. 
Met dilezet e oa bet tro ar bloaz 10 kent J.-K., goude ma oa 
savet Vorgium kredapl-bras.

Klaskomp
Diwar selaou ha diwar sellet (p. 1, 2, 3)

1.  Piv a oa e penn an Impalaeriezh pa oa bet savet 
Vorgium ? (Diwar selaou.)

2.  Peseurt savadurioù bras a oa e Vorgium ? (Diwar 
selaou ha sellet.)

3.  Da belec’h e oa bet kaset ar galloud politikel e fin 
an iiie kantved goude J.-K. ? (Diwar selaou.)

4.  Petra e oa an triclinium en un domus roman ? (p. 3)

5.  Hag ezhomm en doa perc’henn an domus (kinniget 
pajenn 3) da vont d’ar c’hibelldi publik ?

Implijout modoù-lavar disheñvel

6.  Savit un daolenn gant roll ar savadurioù pennañ a 
gaver en ur gêr roman evel Vorgium ha savadurioù 
ne oa ket anezho er c’hêrioù pe bourkioù galian evel 
Sant-Sinforian. An daolenn-mañ a servijo deoc’h da 
geñveriañ Vorgium gant kêrioù all.
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Petra a ouzomp diwar-benn Vorgium ?

An domus
E Karaez ez eus bet dizoloet roudoù 
meur a di roman. E kêr emaomp. Aba-
lamour da se e kaver savadurioù hag a 
zo tiez ha stalioù war un dro. Domus a 
vez graet anezho. 
Er skouer-mañ e 
kaver ennañ div 
stal o skeiñ war 
ar straed ; ti ar 
perc’henn a-dreñv, 
an holl salioù-de-
gemer tro-dro d’ur 
porzh bihan anvet 
peristil ; ur ranndi a 
oa a-us d’unan eus 
an div stal, kredapl. 
Feurmet e oa ar 

stalioù hag ar ranndi d’un artizan dieub 
pe d’ur frankiziad bennak (ur sklav bet 
dieubet). Termoù pe kibelldioù prevez 
a oa en domus-se.

1. Stal
2. Triclinium (sal-debriñ, sal-degemer)
3. Peristil (porzh ha liorzh diabarzh)
4. Cubiculum (kambr)
5. Kibelldi
6.  Thermopolium (un doare stal e lec’h 

ma werzhed boued tomm da gas 
d’ar gêr)

 Selaouit displegadennoù 
diwar-benn Vorgium 
gant Erwan ar Pipeg (1) 
pe Ifig Kalvez (2).

Geriaoueg

Peul miler  : peul-maen bet lakaet gant 
ar Romaned a-hed o hentoù bep mil paz.

Mentour : un den a vuzul un dachenn evit 
sevel tres ur gêr da skouer.

Doursan  : kan pe kanol da zegas dour 
(aqueduc ).

11 22

Tammoù straedoù dizoloet
Ahelioù ar straedoù (sur)
Ahelioù ar straedoù (diasur)
Beredoù pe bezioù distro

11 22

http://www.reseau-canope.fr/tes/enrolladennou.php?diell=658
http://www.reseau-canope.fr/tes/enrolladennou.php?diell=659
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An Istor en-dro deomp

Hag en ho kumun 
pe ho korn-bro ?

Condate, Condevicnum, Darioritum, 
Fanum Martis. Sed aze anvioù kêrioù-
penn ar c’heodedoù all a oa en Arvorig. 
Deoc’h-c’hwi da glask titouroù diwar o 
fenn ha da geñveriañ anezho gant Vor-
gium. Pegoulz e oant bet savet ? Hag 

ur gêr c’halian a oa en o raok ? Peseurt 
roudoù zo bet dizoloet ? Lec’hioù all zo 
meneget war ar gartenn : Brest, Kerilien, 
Kemper, Alet... Petra a ouzomp diwar o 
fenn ? Ha savet e vijent bet d’ar mare 
galian-ha-roman ?

Ha kavet ez eus bet lec’hioù, traoù... eus 
ar mare galian-ha-roman en ho kumun ? 
Kit war al lec’hienn Geobretagne evit 
gwelet petra zo bet dizoloet evit poent. 
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 
archéologiques préventives » e c’hallit 
gwelet teuliad an enklaskoù. Evit al 
Liger-Atlantel, kit war al lec’hienn atlas.
patrimoines.

Evel-just e c’hallit mont da weladenniñ kreizenn-displegañ 
arkeologel niverel Vorgium. Un doare e vo da zonaat ar pezh 
ho peus desket gant ar fichenn-mañ. Stalioù-labour a vez 
kinniget ivez diwar-benn an enklaskoù arkeologel, ar poderezh, 
mont en-dro ha klenkadur an tiez...

Meur a virdi all zo gouestlet mui-pe-vui d’ar mare-se eus hon 
istor : Coriosolis, e Kersaout (Corseul), diwar-benn Fanum 
Martis ; mirdi istor hag arkeologiezh Gwened ; mirdi kastell an 
Duged en Naoned...

Elégoët (Louis), Istor Breizh, TES, 1999.

KErvElla (Goulc’han), Armorica Breizh, e deroù istor hor bro, 
Skol Vreizh, 2012. 

An abadenn tan ha kurun Armorica Breizh, les origines de la 
Bretagne zo da sellet war lec’hienn Breizhvod.

MonniEr (Jean-Jacques), Anavezout Breizh adalek ar penn-
kentañ betek bremañ (DVD), Skol Vreizh, 2014. 

tatibouët (Yann), Istor Breizh kontet d’ar vugale – 3. Arvorig ar 
C’halianromaned, Beluga, 2017.

Da lenn, da selaou, da welet, 
da sellet…
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Karter koñversanted 
Kersaout (Corseul) :

hiziv 

  hag evel ma oa 
d’ar mare galian-
ha-roman

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://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

