
Un enezenn e mor Breizh eo Jerzenez a-dal da Sant-Maloù ha Normandi. 
Ul lodenn eo ag an enezeg Angl-ha-Norman e lec’h ma vez kavet ivez 
Gwernenez, Sark, Aldernez, Lihou, Herm ha Jetho. Inizi bihan zo tro-dro 
ivez evel Les Minquiers, Les Écréhou, Burhou, Brecqhou.

Edan beli rouanez Bro-Saoz eo an inizi-mañ daoust ma n’int ket lod er Rouantelezh-Unanet nag en 
Europa. Perc’hennet int get ar rouanez.
Jerzenez zo poblet-tre : un tamm muioc’h eget 100 000 den zo é chom àr 118,2 km².
Kêr-benn Jerzenez eo Saint-Helier.
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Istor Saint-Helier
Tud zo bet e Jerzenez a-c’houde ar Ragistor. 
E-pad ar vivet kantved he doa ar bobl kudennoù 
get morlaeron. Neuze an aotrou Helier, ur manac’h 
eus Tongres (Belgia) zo daet d’o sikour. Beviñ a 
rae evel ur penitiour àr vord ar mor ha pa arrue ar 
vorlaeron e kase keloù d’ar boblañs. Tamm-ha-
tamm en doa ivez kristenaet an dud. Goude un 
nebeud blezadoù eo bet lazhet gant morlaeron. 
Neuze e tivizas annezidi Jerzenez reiñ e anv d’ar 
gêr-benn a zo daet da vout Saint-Helier en e enor. 
Daet eo da vout un haroz ag ar prantad-se evit 
pobl Jerzenez. Goude an xiiivet kantved e oa bet 
savet lec’hioù kreñv evit difenn Saint-Helier evel 
kastell Elizabeth, kastell Saint-Aubin ha kastell 
Régent. En xviiivet kantved e oa bet divizet sevel ur 
porzh e Saint-Helier. En amzer-se e oa sikouret ar 
chanter gant ar roue Georges II eus Breizh-Veur.

Lec’hioù pouezus ha 

Lec’hioù pouezus ha sevenadur

Jerzenez zo un enezenn binvidik a-fet monumantoù 
hag a-fet sevenadur. Ur bochad lec’hioù pouezus 
zo du-se evel kastelloù-kreñv eus ar Grennamzer, 
mirdioù a gont istor Jerzenez, pe ur bochad ilizoù 
brav evel Saint-Saviour. E Saint-Helier, Elizabeth 
Castle eo ar c’hastell anavet ar muiañ rak eñ zo 
lec’hiet e-tal ar porzh. 
A-fet sevenadur, Jerzenez zo un tammig ispisial 
rak hi zo un enezenn 
etre Normandi hag ar 
Rouantelezh-Unanet, 
neuze, an dud du-se a 
gomz galleg ha saozneg. 
Ar skolioù a zisparti ar 
baotred hag ar merc’hed 
hag ur gwiskamant 
dishañval zo e-barzh pep 
skol. An dud a gomz ivez 
jerzieg, ur sort galleg eus 
Jerzenez.

Saint-HelierSaint-Helier
Prezantadur Saint-Helier

◗ Porzh Saint-Helier     ◗ « Kambr ar stadoù », parlamant Jerzenez

Saint-Helier eo kêr-benn Jerzenez. Lec’hiet eo àr div barrez : Saint-Helier ha Saint-Saviour. Liammet 
eo ivez dre an hentoù gant pep unan ag an unnek parrez arall. Kêr-benn Jerzenez a ra 10,6 km2. 
33 622 annezad zo é chom enni.
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◗ Elizabeth Castle, e Saint-Helier, hag al lestr-treizh Condor  
oc’h en em gaout eus Sant-Maloù

◗ iliz Saint-Saviour◗ Delwenn Saint-Helier hag e beniti
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An Eil Brezel-bed e JerzenezAn Eil Brezel-bed e Jerzenez
Jerzenez ha Gwernenez e oa an div enezenn saoz 
nemeto aloubet get an Alamaned.
Ar gouarnamant saoz n’en doa ket graet stad 
eus an enezennoù Angl-ha-Norman ’el lec’hioù 
pouezus evit ar brezel. D’ar 15 a viz Mezheven 
1940 e oa aet kuit ar soudarded eus an enezenn 
evit laoskiñ plas d’ar soudarded alaman. Neuze, 
n’eus ket bet emgann ebet war an enezenn. 
E-pad dilestradeg ar Gevredidi war draezhennoù 
Normandi ne oa ket bet klasket adtapout an 
enezennoù. Dre ma ne veze ket mui pourvezet 
louzoù na boued e oa bet tapet ar soudarded 
alaman hag an enezourien hag a oa chomet war 
an enezenn get an naonegezh vras. Jerzenez ha 
Gwernenez ne oant  bet dieubet nemet goude 
arsav-brezel an 8 a viz Mae 1945.

 ◗ Unan eus mirdioù an enezenn. Sellit mat ouzh ar poltred war an nor

Ar Rezistañs
Daoust ma n’eus ket bet ur strollad rezistañs ken 
bras hag hani Bro-C’hall, evel-just kar re vihan e 
oa an enezenn ha niverus-tre an Alamaned, e oa 
bet neoazh obererezhioù a-enep an alouberion : 
botezajoù d’un tu ha tud é sikour ar brizonidi da 
achap eus an enezenn d’an tu arall. Albert Bedane, 
da skouer, en deus kuzhet prizonidi hag inouret 
eo bet é reseviñ titl « Reizh e-mesk an nasionoù ». 
Un nebeud annezidi a selaoue ar BBC (ar radio 
saoz a veze selaouet get ar rezistanted evit bout 
kelaouet diàr luskoù ar 
soudarded alaman).

 ◗ Bunkerioù magoar an Atlantel e Jerzenez

L’Otchupâtion
Juilet 1,1940 à Mai 8, 1945. 

Ou Jèrri souos les vèrtes crabes

Ch’tait à la fîn d’Juîn par un Vendrédi,Ch’tait à la fîn d’Juîn par un Vendrédi,
Qu’les avions Allemands bombardîdrent Jèrri.Qu’les avions Allemands bombardîdrent Jèrri.
Les preunmié bombes ch’tait sus La Rocque,Les preunmié bombes ch’tait sus La Rocque,
Et bein vite auprès la ville en sentit l’choc.Et bein vite auprès la ville en sentit l’choc.
Lé Sanm’di et l’Dînmanche y’eut d’s alarmesLé Sanm’di et l’Dînmanche y’eut d’s alarmes
Et nou-s’entendit souvent sonner la sirène ;Et nou-s’entendit souvent sonner la sirène ;
Et d’bouonne heuthe Lundi l’preunmyi d’JuiletEt d’bouonne heuthe Lundi l’preunmyi d’Juilet
Un avion Allemand laîssit couôrre un patchet.Un avion Allemand laîssit couôrre un patchet.
I’ fut ramâssé et porté à Moussieu l’Bailli,I’ fut ramâssé et porté à Moussieu l’Bailli,
Tchi bein vite les Êtats rassemblyit.Tchi bein vite les Êtats rassemblyit.
Lus dit, Mêssieurs, si l’Île n’est pas rendue Lus dit, Mêssieurs, si l’Île n’est pas rendue 
promptément,  promptément,  
Nou nos m’niche d’un bein fort bombardémentNou nos m’niche d’un bein fort bombardément
I’ fut bein dû d’aver à décider,I’ fut bein dû d’aver à décider,
Mais pour êviter machacre fallait accepter. Mais pour êviter machacre fallait accepter. 
L’Angliétèrre ne pouait pas nos porter s’cours,L’Angliétèrre ne pouait pas nos porter s’cours,
Oulle attendit l’învâsion d’jour en jour.Oulle attendit l’învâsion d’jour en jour.
L’arlévée même l’enn’mîn arrivit
Et sus l’Aéroport i’ d’sembèrtchit.
Dans la séthée nou l’viyait en ville
À faithe des clyîns à nos jannes fil’yes.
Lé préchain sé sus la gâzette appathit
Les ordres tchi fallait obéi,
Fallait pas sorti auvec ses autos,
Ni êcouter d’nouvelles sus ses radios.
Don pour chînq ans notre p’tit Jèrri
Restit souos la botte dé l’ennemîn ;
Ch’fut pour tous eune duthe êpreuve
Mais fallait quand même sé mettre à l’oeuvre.
(…)
Nos gâzettes ’tait plieinnes dé menneties  
D’pis les Lundis jusqu’ès Sanm’dis ;
Tchi honte pouor l’Post et la Chronique 
Tch’avaient tréjous ’té si véridiques.
(…)

Barzhoneg e jerzieg bet savet gant Jacques Le Rotchi.
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 ◗ Albert Bedane  ◗ Unan eus ar plakennoù-eñvor a gaver àr an enezenn
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Deomp dezhi e jerziegDeomp dezhi e jerzieg
Orin ar yezh
E-pad mil blez he deus bet Jerzenez ur yezh 
hag ur sevenadur normanek. E 933 e oa 
bet kemeret an enezenn get duk Normandi 
mes e 1066 e oa bet adtapet an enezenn 
get ar Saozon. Chom a ra restajoù ag an 
amzer-se c’hoazh hiniv.
Plas ar yezh hiniv
Ar jerzieg zo daet da vout ur yezh ofisiel abaoe an 12 a viz C’hwevrer 2019. E-raok ar blez-mañ ne 
oa nemet ar galleg hag ar saozneg a oa anavet ofisiel. Unan a deir yezh an enezenn eo bremañ.
Mes a-c’houde 200 vlez eo bet ramplaset ar jerzieg get ar saozneg.

Ar jerzieg, ur yezh en arvar
Orin ar jerzieg eo an normaneg, mes levezonet eo 
bet get ar galleg un tamm, evit anvioù an hentoù 
da skouer hag un tammig get ar saozneg evit 
un nebeud gerioù. Evel ar brezhoneg emañ ar 
jerzieg en arvar a-gaoz d’ar Stad en doa choazet 
implijout saozneg hepken en e blas. Daet e oa ar 
saozneg da vout ar yezh ofisiel nemeti ha neuze 
eo bet arestet implijout ar jerzieg tamm-ha-tamm 
ha difonnaet en deus e ziorroadur. Hiniv e vez 
komzet ar jerzieg get 1 920 a dud diwar 102 700 
a dud àr an enezenn (1,9 %). ◗ Poubellenn e straedoù Saint-Helier, gant displegadennoù e jerzieg

Séyiz les beinv’nus en Jèrri ! 
Degemer mat e Jerzenez !

Bouônjour, comme tchi qu’l’affaithe va ? 
Demat deoc’h, penaos emañ kont ganeoc’h ?

lé pônchet
lé gros dé
ar biz meud

La main
an dorn
E glas, anvioù ar bizied evit ar vugaligoù.

lé p’tit dé
lé p’tit Lucas
ar biz-bihan

lé preunmié dé
l’aridé
ar biz-yod lé maître dé

mèrgotton
ar biz-bras

Jean des sceas
biz ar bizoù

Caton, oh Caton par Anon
Caton, oh Caton, éyou qu’ tu t’ traîne ?
J’ai ’té jusqu’ à Londres pouor y vaie la Reine !
Caton, oh Caton, ’tais-tu à t’n aise ?
J’fis peux à eune souothis tchi ’tait souos sa 
tchaise !

Kazhig, oh kazhig gant Anon
Kazhig, oh kazhig, da belec’h emaout o ruzañ ?
Aet on da Londrez evit gwelet ar rouanez !
Kazhig, oh kazhig, en da aez edos ?
Spontet em eus ul logodenn hag a oa dindan he c’hador !
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Lé Sommé
J’ai compté des moutons, 
J’ai compté des couochons, 
J’ai compte des j’vaux, 
Des vaques et lus p’tits vieaux, 
Et comme jé n’dormais pas
J’ai compté tchians et cats, 
Des pithots, des lapîns, 
Des tortues, des pîngouîns, 
Des rats et des souothis, 
Des mouossons et des pies
Et jé m’sis endormi(e)! 

An anvioù-lec’h e Jerzenez
Jerzenez eo enezenn vrasañ an enezeg 
Angl-ha-Norman. Emañ tost da Vro-C’hall, 
63 c’hilometr a Sant-Maloù. Gwezharall e 
oa an inizi-se da Vro-C’hall ha neuze e veze 
komzet ur yezh tost d’ar galleg kozh, ar 
« jersiais » (jerzieg e brezhoneg). Se a zispleg 
perak eo anvioù al lec’hioù, ruioù, parrezioù, 
hentoù e galleg c’hoazh hiniv an deiz.
Lod ag an anvioù-lec’h-se zo koshoc’h 
c’hoazh hag a orin keltiek pand eo ar re 
nevez hag ar panelloù-titouriñ e saozneg. Ne 
vir ket memes tra an hentoù evit ar beloioù 
da gaout un anv galleg.

À bétôt et à la préchaine !
Ken ar c’hentañ tro !

Mèrcie bein des fais pouor êt’ v’nus !
Trugarez vras deoc’h da vezañ deuet !

Kontañ pa weler ar piged
Unan evit an dipit
Div evit al levenez
Teir evit ur plac’h yaouank
Peder evit ur paotr
Pemp evit arc’hant
C’hwec’h evit aour
Seizh evit ur sekred
Da zelc’her kuzh evel boaz
Eizh evit ur c’hoant
Nav evit ur pok
Dek evit ur c’hoarzhadenn
Evit c’hoarzhin ’leizh e veg

◗ Tud o vanifestiñ a-enep ar baourentez e 2005 gant skritelloù e 
jerzieg

Compter quand nou vait les pies

Ieune pouor lé dêpiet
Deux pouor la jouaie
Trais pouor eune hardelle
Quat’ pouor un hardé
Chîn pouor dé l’argent
Six pouor dé l’or
Sept pouor un s’gret
ch’lé coumme d’amors
Huit pouor un d’si
Neuf pouor un bécot
Dgix pouor un ri
à rithe coumme un fo

Ar c’housk
Kontet em eus an deñved
Kontet em eus ar moc’h
Kontet em eus ar c’hezeg
Ar saout hag o leueoù bihan,
Peogwir ne gaven ket ar c’housk
Em eus kontet chas ha kizhier
Gwazi ha lapined
Baoted ha goded
Razhed ha logod
Filiped ha piged
Ha manet kousket on !
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◗ Tailher doare Chanel, diwar 
ijin al liseadezed

Ar jersey zo anv un doare-ober evit fardiñ un danvez 
astennus. An doare-ober-mañ a vez graet en ur 
vrochennat ur rank mailh d’un tu hag ur rank d’an tu all.

Penaos anavout ar jersey ?
An danvez-se zo graet get mailhoù. 
Daou du zo. D’un tu e vez gwelet 
« V » bihan ha d’an tu all « U » bihan 

evel gwagennoù.
An doare-ober zo bepred ar memes 
hani mes an danvez a c’hell chañj. 
Kavet e vez war-dro daouzek danvez 
disheñvel evel kotoñs, gloan, lin, seiz…
Krogiñ a ra produadur ar jersey er 
Grennamzer hag ezporzhiet eo bet 

adalek an xixvet kantved. Gwechall e veze 
implijet gloan deñved Jerzenez evit ober dilhad-
dindan ar baotred ha gwiskamant soudarded ar 
C’hentañ Brezel-bed.

Coco Chanel
E-pad ar C’hentañ Brezel-bed he deus bet Gabrielle 
Chanel (graet Coco anezhi alies), ur soñj interesant-
tre evit ober dilhad hep implijout danvezioù prizius. 
Choazet he deus preniñ un danvez kozh anavet 
a-bell àr Jerzenez (Jersey e saozneg hag e galleg). 
Neuze he deus prenet meur a bezh jersey d’an ti 
Rodier, ur pourchaser gwiad.
E penn-kentañ he doa choazet ober chupennoù 
roudennet, evel ar re a wele war gein ar vartoloded 
saoz e Deauville.
Goude e tivizas Coco Chanel ober saeioù « sport » 
evit ar maouezed evit ar vuhez pemdeziek. Ar 
saeioù-se a oa soubl, aes da zougiñ hag ar 
maouezed a c’helle ober meur a dra, evel ar 
wazed, ha kaout ur vuhez aesoc’h e-keñver an 
diblasamantoù.

 ◗ Gabrielle Chanel dirak he stal e Deauville e 1913. Gwisket eo gant 
dilhad graet gant jersey

Goude an Eil Brezel e ijin Coco un tailher get 
jersey ha get tweed, un danvez arall, evit degas 
d’ar maouezed un neuz chik e-ser bout aes da 
zougiñ. Berzh bras a reas Gabrielle Chanel gant 
an dilhad skañv ha soupl-se rak kalz muioc’h a 
frankiz o doa ar maouezed a zougenne anezho.

 

Ar jersey, un danvez evit ober dilhadAr jersey, un danvez evit ober dilhad
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◗ Jacky Kennedy, gwreg prezidant 
ar Stadoù-Unanet, gwisket gant un 
tailher Chanel e 1963

66



Ar Vretoned e JerzenezAr Vretoned e Jerzenez
Roudoù kozh a Vretoned e Jerzenez a c’hell bout 
gwelet e kastell Mont-Orgueil da skouer. Mes 
n’eo ket ret monet ken pell en amzer evit monet 
àr roudoù ar Vretoned a zo bet boas da vonet 
da labourat da Jerzenez e-pad an xxvet kantved.

 ◗ Richard Le Cras, ur Breizhad anezhañ moarvat, a oa unan eus 
soudarded kastell Mont-Orgueil e 1338

Al labour-douar
Ar Vretoned zo aet da Jerzenez evit al labour-
douar e-pad an xxvet kantved betek 1960. Chom 
a raent evit reuziadoù c’hwec’h sizhunvezh d’an 
nebeutañ etre miz Mae ha miz Gouere. Gwelloc’h 
e oa al labour-douar du-se a-drugarez da galite 
an douar ha da vent bras ar spesadoù patatez. 
Gwelloc’h e oa ivez rak an avaloù-douar a veze 
prest abretoc’h eget ar spesadoù arall, neuze ar 
goproù a veze resevet abretoc’h.

 ◗ Ur parkad patatez e Jerzenez

An dud a oa kustum da zivroañ ar muiañ a oa tud 
ar Mor-Bihan ha tud Aodoù-an-Arvor.

 ◗ Bretoned ha Bretonezed : tennet eus La Chronique de Jersey,  
d’ar 6 a viz Gouere 1912

Jerzenez, un ehan etre Breizh-Veur ha 
Breizh
Etre 1914 ha 1925 o doa c’hoant Bretoned zo da 
guitaat Breizh rak ur baourentez vras a oa er vro 
mes diwar dek paseporzh goulennet evit mont da 
Jerzenez ne veze roet nemet seizh. Ouzhpenn-
se e oa Jerzenez un ehan evit ar verdeidi etre 
Breizh-Veur ha Breizh.

 
 ◗ Moaien a oa mont da Jerzenez 

evit e damm plijadur ivez !

Mont d’ar skolaj… e Jerzenez !
Visant Seite (1908-1993) en doa graet ul lodenn 
eus e studioù evit mont da frer* e Jerzenez etre 
1925 ha 1928. 

« Ya, tri bloaz studi am eus bet graet e Enezenn 
Jersey, goude bezañ bet ur bloaz er Folgoad.
Mont da Jersey, evidomp, a oa mont betek 
penn pellañ ar bed. Gwashañ pezh a oa eo 
hor boa da chom eno tri bloaz leun hep dont 
ur wech d’ar gêr.
Kement-se avat ne sponte ket ac’hanomp. 
Koulskoude on bet klañv en eur vont ; klañv 
en tren betek Sant-Maloù, klañv-bras war ar 
vag, rak ar mor a oa fall-kenañ.
Ne oa den yac’h ebet war ar vatimant. 
(…)
En em gavet en Ogellou na’m boa ket gwelet 
abaoe tri bloaz, e kave din e oa bet bihanaet 
pep tra e-keit-se. Pegen bihan an ti ! Pegen izel 
ar solier ! Pegen enk ar gweleoù-kloz ! Met na 
pegen bras va c’hoarezed ha va breudeur ! »

(Ar Marh reiz, 1983, p. 151-152)

*Ur frer zo un den a relijion hag a ra war-dro ar skolioù kristen. Visant Seite 
zo brudet evit ar pezh mell labour en doa kaset da benn e brezhoneg 
(levrioù-deskiñ, abadennoù radio…)
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Taboulin

Labourat e JerseyLabourat e Jersey
M. ar C’here – Pegoulz out aet da Jersey evit ar wezh 
kentañ ?
G. Gouriou – E 1956 ez on aet da Jersey, ar wezh kentañ, 
daou vloaz a-raok ma servij. Seitek vloaz zo bremañ ez on 
o vonet du-hont.

 ― C’hoant ez poa da vonet da labourat du-hont ?
 ― Ya. Evit kaout arc’hant a-raok monet d’ober ma 

servij.
 ― Penaos e oas aet da Jersey ? Gant ar vatimant ?
 ― Ya. Gant ar vatimant eus Sant-Maloù. Bremañ avat 

e c’heller monet gant ar c’harr-nij, eus Sant-Brieg pe eus Dinarzh. Un hantereur hepken a vez 
ezhomm da vonet. Amzer da brenañ butun pe wiski. Primoc’h a-se ez aer. 

 ― Gwelet e vez kalz tud eus Treger ?
 ― Ya. Ur bern tud anavezet a vez. Ha brezhoneg gante, evel-just !
 ― Petra ’z poa graet eno evit ar wezh kentañ ?
 ― Tennañ patatez gant ur forc’h ’m boa graet eno, ar wezh kentañ. E-keit-se e oa reoù all o 

tastum war al lec’h a-drek din. O tigeriñ e vezen. Ur breur din a veze o tastum hag unan a-drek a 
veze o tennañ. Un toullad bloavezhioù goude e oamp bet « kampioned an enezenn », evit tennañ 
ar patatez gant ar forc’h. Ar patatez an hini a vez graet da gentañ, e miz Meurzh. Tomatez a 
vez lakaet goude ar patatez abred. Goude-se e vez ar c’haol-fleur. Sivi a vez ivez, dreist-holl e 
« Petite Alva ». Aze ez eus un anv ispisial evit ar sivi.

 ― Pet eur a vez labouret bemdez ?
 ― War-dro dek eur e vezer ganti. Adalek pemp eur diouzh ar beure betek eizh eur noz. Un han-

tereur pe tri c’hardeur d’ar muiañ hon deveze evit debriñ merenn. Ha d’ar park adarre. Pep hini 
a oa sañset ober e voued. Unan a yae kuit a-raok da lakaat prest ar pred evit ar re all. Ar Sadorn 
goude merenn ne vez ket labouret ; nag ar Sul ivez. Ret e vez kaout un tamm diskuizh.

 ― Lavaret e vez ez eo fall ar boued e Jersey, koulz hag e Breizh-Veur.
 ― Ac’hanta, ya ! N’eo ket tamm ebet evel amañ. Ar c’hig n’eo ket mat ; a-benn ma vez poazhet 

e vez kalet. Ar c’hig-leue a vez spontus-ker ! Ar c’hig-dañvad avat zo mat. Ar wiski bepred n’eo 
ket fall. Ar bier zo mat, gwelloc’h evit amañ, un tamm mat.

 ― Ne gavez ket re ziaes al labour e Jersey memes tra ?
 ― Start e oa ’pad ar bloavezhioù kentañ. Met ur wezh tapet an tu, bremañ e vez graet gant an 

ardivinkoù modern hag aesoc’h un tamm mat e vez al labour. Bremañ avat, ne dalv ket kement-
se ar boan ken monet da Jersey. Gant an eskemm arc’hant, ne vez ket gounezet kalz ken.

 ― Plijout a ra dit monet da Jersey evelkent ?
 ― Ya. Ez an da esaeañ ur bloavezh c’hoazh. Goude e vo gwelet. Abalamour da se ’m eus 

feurmet douar du-hont da lakaat patatez. Gwelet e vo petra ’raio.
 ― Kalz a douristed a ya di ivez ?
 ― Kalz a douristed a zeu d’an enezenn, en tu-hont d’al labourerion. Tomm eo Jersey gant ar 

Gulf Stream o tremen e-kichen.
Diviz etre M. ar C’here ha G. Gouriou eus Priel (Evid ar brezhoneg, niv. 12, 1974, p. 2-3)

* Yann Valtouter : ur maltouter zo un doare archer karget da evezhiañ harzoù ar vro ha monedoneoù ar veajourien.

Distro al labourerien eus Jerzenez, e Binig.  
Yann Valtouter* a sell pizh ouzh aferioù pep hini !
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