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I gceacht an lae inniu, d’inis Múinteoir Clíona 
dúinn faoi Frederick Douglass, oráidí agus státaire 
mór le rá.

Rugadh ina sclábhaí é i Maryland sna Stáit Aontaithe sa 
bhliain 1818. Ciallaíonn sin go raibh seilbh ag duine eile air 
de réir an dlí. Nuair a bhí sé ocht mbliana d’aois, chuir a 
mháistir ag obair é mar shearbhónta.  

Frederick Douglass 
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Frederick Douglass 
Mhúin bean chéile an mháistir scríbhneoireacht agus 
léitheoireacht do Douglass. Ach ós rud é gur rudaí 
cumhachtacha iad focail, chuir an máistir cosc ar na 
ceachtanna seo. Chreid sé go spreagfaí Douglass chun 
saoirse a lorg. 

Lean Douglass leis ag léamh agus ag foghlaim faoin 
domhan mórthimpeall air agus nochtaíodh éagóir na 
sclábhaíochta dó. Thosaigh Douglass ag múineadh 
léitheoireachta do sclábhaithe eile agus bhíodh sé i 
dtrioblóid go minic nuair a bheirtí air.

D’éalaigh Douglass ar deireadh in 1838 nuair a theith sé 
go Nua Eabhrac, áit ina raibh deireadh curtha leis an 
sclábhaíocht.

In 1845 scríobh Douglass leabhar faoina shaol: Narrative 
of the Life of Frederick Douglass.

Bhí an-tóir ar an leabhar agus bhí tionchar mór aige ar an 
bhfeachtas chun deireadh a chur leis an sclábhaíocht. 

In ainneoin an leabhar a scríobh sé, bhí baol ann go 
mbeirfí ar Douglass agus go ndéanfaí sclábhaí de arís.

Bheartaigh sé na Stáit Aontaithe a fhágáil agus chuaigh 
sé go hÉirinn in 1845 mar chuid den fheachtas chun 
deireadh a chur leis an sclábhaíocht.

Nuair a bhí sé in Éirinn, cuireadh fáilte mór roimhe agus 
bhuail sé le Fuascailteoir na hÉireann, Dónall Ó Conaill, 
duine a bhí in aghaidh na sclábhaíochta chomh maith.

Fad is go raibh sé in Éirinn, thug Douglass tuairim is 50 
léacht timpeall na tíre inar labhair sé faoina leabhar agus 
faoina shaol.
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Cleachtadh 1
Scríobh faoi leabhar tábhachtach atá léite agat

Bhí tionchar mór ag leabhar Frederick Douglass ar dhao-
ine agus ar an bhfeachtas chun deireadh a chur leis an 
sclábhaíocht i Meiriceá. Léirigh sé cumhacht na scríbh-
neoireachta agus gur féidir le leabhar an domhan a fhe-
abhsú.
Pioc leabhar atá léite agat a bhfuil teachtaireacht 
thábhachtach ann. Úsáid an bhileog thíos chun míniú a 
thabhairt ar an teachtaireacht sin agus ar an bhfáth ar 
chóir do dhaoine é a léamh.
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Cleachtadh 2
Dear clúdach do leabhair féin!

Scríobh Frederick Douglass leabhar faoina shaol féin. 
Glaotar dírbheathaisnéis ar an gcineál leabhair seo. Nuair 
a léimid dírbheathaisnéisí, foghlaimímid faoi thaithí dhao-
ine eile.
Cén teideal a chuirfeá ar do dhírbheathaisnéis féin? 
Scríobh an teideal agus dear an clúdach a bheadh aige ar 
an leabhar thíos!


