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ACHOIMRE 
Léargas ar chleachtas scéalaíochta phobal traidisiúnta Gaeilge Chorca Dhuibhne 

mar a nochtar i scannáin fhaisnéise Ghaeilge chomhaimseartha é. 
 

Is éard atá sa tráchtas PhD seo ná mionléiriú ar an léargas ar scannán a thugann pobal 

traidisiúnta Gaeilge Chorca Dhuibhne (pobal CD) ar a gcleachtas scéalaíochta. Déantar 

mionléiriú ar rogha mheáite scannán faisnéise teilifíse le beirt scannánóirí as Gaeltacht 

Chorca Dhuibhne. Dírítear go sonrach ar an scannán faisnéise Deireadh an Áil (TG4 

2012 [RTÉ 1996)) le Breandán Feiritéar agus ar an tsraith fhaisnéise Bibeanna (TG4 

2007) le Brenda Ní Shúilleabháin. 

Trí mhionléiriú a thabhairt ar chur chuige na beirte scannánóirí, agus ar insintí na n-oidí 

a roghnaíonn siad chun cuidiú leo a scéalta a insint, tugtar léargas úr ar chastachtaí 

chleachtas scéalaíochta phobal CD agus ar fheidhmeanna an chleachtais sin do sciartha 

éagsúla den phobal. Déantar mionanailís ar na scannáin i gcomhthéacs na staire 

sóisialta, cultúrtha agus polaitiúla a léiríonn Gaeltacht Chorca Dhuibhne agus a phobal 

go traidisiúnta mar mhúnla barántúil glan d’Éirinn. Cé gur leis an tréimhse ama ó 1996 i 

leith a bhaineann na saothair scannánaíochta, téann insintí na n-oidí siar go dtí tús an 

fhichiú haois. I bhfianaise thaighde Lillis Uí Laoire (2002) ar an amhránaíocht mar 

chuid dhílis de shaol agus de chleachtas cultúrtha phobal Thoraí, baintear leas as an 

bhfeiniméaneolaíocht heirméineótach mar fhealsúnacht agus mar mhodheolaíocht sa 

saothar seo. Déantar anailís chriticiúil ar na scannáin mar théacsanna cultúrtha 

comhaimseartha a eascraíonn as saol sóisialta laethúil phobal CD. Chun cuidiú liom na 

gnéithe éagsúla de na scannáin a nochtadh, tarraingím ar léargais Bordwell agus 

Thompson (2008) ar fhoirm scannáin. Ansin, chun léargas chomh hiomlán agus is féidir 

a fháil ar chleachtas scéalaíochta phobal CD, tugaim tuairisc dhlúth (Geertz, 1973), ar 

chur chuige na scannánóirí agus ar insintí na n-oidí. D’fhonn brí a bhaint as na léargais 

a nochtar, baintear úsáid as teoiricí Ricoeur (1981, 1984), go sonrach as coincheap na 

miméise. Ceann de na mórphointí a tháinig chun suntais sa staidéar ná gur cleachtas é 

an scéalaíocht a bhaineann daoine leas as chun dul i ngleic le dúshláin an tsaoil agus 

chun tuiscint a fháil ar an taithí sin. Nochtar freisin go bhfuil mar a bheadh dhá 

thraidisiún scéalaíochta i gCorca Dhuibhne, traidisiún poiblí agus traidisiún 

príobháideach agus go bhfuil feidhmeanna éagsúla ag an dá shnáth seo den traidisiún. 

Déantar mionléiriú sa tráchtas seo ar an léargas a nochtar ar an meán comhaimseartha 

par excellence, an teilifís, ar an dá shnáth seo de chleachtas scéalaíochta phobal CD. 
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1 CAIBIDIL A hAON 
RÉAMHRÁ 

Is í oilithreacht do shaoil uilig, an t-aistear is faide sa domhan mar thug fear eile 
air, an síorfheabhasú agus an síorfhoirbhiú seo (Ó Cadhain, 2003: 35). 

1.1 Cur síos ar an taighde, aidhmeanna agus ceisteanna taighde 

Is í príomhaidhm an tráchtais seo scrúdú a dhéanamh ar scéalta phobal traidisiúnta 

Gaeilge mar a chuirtear i láthair i scannáin fhaisnéise chomhaimseartha Ghaeilge iad. 

Chuir mé romham léargas agus tuiscint a fháil ar thraidisiún scéalaíochta na nGael mar 

a fheictear é ag feidhmiú i bpobal amháin, pobal traidisiúnta Gaeilge Chorca Dhuibhne 

(pobal CD), agus ar an tábhacht atá leis an traidisiún sin mar chuid dhílis de shaol agus 

de chleachtas cultúrtha an phobail. Tugtar “Pobal traidisiúnta Gaeilge Chorca 

Dhuibhne” sa saothar seo orthu siúd a chuireann iad féin i láthair i scannáin fhaisnéise 

Ghaeilge mar phobal traidisiúnta aonteangach Gaeilge a bhfuil cónaí orthu i gceantar 

oifigiúil Ghaeltacht Chorca Dhuibhne mar a shainítear in Ordú na Limistéar Gaeltachta 

[I.R. 192 de 1974] é.1 Pobal is ea iad a bhfuil tréithe coiteanna acu ina dtuiscint ar a 

bhféiniúlacht. Tá ceangal láidir acu leis an áit dhúchais a gcónaíonn siad ann, leithinis 

Chorca Dhuibhne.  

Ceantar Gaeltachta in iardheisceart na hÉireann is ea Corca Dhuibhne. Tá stair 

shamhlaíochta fhada sa litríocht a léiríonn Corca Dhuibhne agus a phobal mar mhúnla 

barántúil glan d’Éirinn. Go traidisiúnta aithníodh cainteoirí dúchais Gaeilge na 

Gaeltachta, pobal CD go sonrach, mar “fhíorchainteoirí” nó mar “chainteoirí 

traidisiúnta” Gaeilge agus léiríodh meas agus ómós dóibh dá réir.2 Is éard a chuir mé 

romham sa saothar seo na gnéithe sin de thraidisiún scéalaíochta phobal CD a roinntear 

linn ar scannáin fhaisnéise Ghaeilge a nochtadh. Thug sé seo léargas dom ar theicnící 

reacaireachta agus ar chuid de na feidhmeanna a mbaineann daoine aonair as a 

gcleachtas scéalaíochta. Nocht sé freisin cuid de na tuiscintí atá ag an bpobal i dtaobh a 

dtaithí saoil. Thug sé léargas dom ar conas a shealbhaíonn pobal CD tuiscintí ar leith 

agus conas a chuireann siad na tuiscintí sin ar aghaidh ó ghlúin go glúin. Dá réir sin, 

thug an staidéar seo léargas dom ar thábhacht an chleachtais scéalaíochta don duine 
                                                

1 Is ábhar díospóireachta le fada brí an choincheapa ‘pobal’. I 1955 rinne George A. Hillery anailís ar 94 
sainmhíniú. D’áitigh sé go raibh gné amháin a d’fhéadfaí a bheith cinnte de: “all the definitions deal with 
2 Le blianta beaga anuas tá bailíocht na tuisceana seo á ceistiú i réimse na teangeolaíochta. Féach 
O’Rourke et al. (2015), Walsh agus Ní Dhúda (2015) agus O’Rourke agus Walsh (2015) agus Walsh 
(2014). 
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aonair agus don phobal. Is í an phríomhcheist a chíoradh sa tráchtas seo: cén léargas a 

thugann pobal CD ar a dtraidisiún scéalaíochta sa scannán faisnéise DÁ le BF agus sa 

tsraith fhaisnéise Bibeanna le BNS agus cén tábhacht atá leis an gcleachtas scéalaíochta 

don phobal? Cé nach í príomhaidhm an tráchtais seo í, tugaim léargas freisin ar na 

tuiscintí i leith phobal CD a nochtadh go traidisiúnta ar an scáileán. 

Roghnaigh mé díriú go sonrach ar scannáin fhaisnéise theilifíse thar aon seánra eile 

toisc go gcreidim gur corpas tábhachtach é a thugann léargais nua ar shaol agus ar 

chleachtais chultúrtha phobail Ghaeilge agus níl aon staidéar cuimsitheach déanta go dtí 

seo air.3 Cruthaíonn sé deiseanna nua taighde inar féidir le scoláire agus scannánóirí 

obair i gcomhpháirt lena chéile d’fhonn teacht ar thuiscintí nua agus níos iomláine ar 

litríocht bhéil phobail Ghaeilge. D’áiteoinn go bhfuil ról lárnach ag TG4 i láithriú 

scéalta agus cultúir phobail Ghaeilge na hÉireann. Déantar athchraoladh ar TG4 ar 

scannáin a léiríodh sular bunaíodh an stáisiún i 1996 agus a thugann léargas ar phobail 

Ghaeilge. I measc na saothar seo áirím an scannán Deireadh an Áil (DÁ) le Breandán 

Feiritéar (BF) a ndéantar mionstaidéar air sa saothar seo, ábhar bunaithe ar Amharc 

Éireann, scannáin neamhfhicsean a léirigh Gael-Linn idir 1956 agus 1964, scannáin 

chlasaiceacha mar Mise Éire (Morrison, 2006 [1959]) agus Man of Aran (Flaherty, 2011 

[1934]) agus scannáin a léiríodh do Raidio Telefís Éireann (RTÉ). Taobh leo seo, tá 

saothar nuachoimisiúnaithe ina gceadaítear do phobail Ghaeilge a scéalta a insint ina 

dteanga féin, agus ina dtéarmaí tagartha féin, ar an meán comhaimseartha par 

excellence, an teilifís. Is leis na saothair nuachoimisiúnaithe seo a mbaineann an tsraith 

fhaisnéise Bibeanna le Brenda Ní Shúilleabháin (BNS). Déarfar a thuilleadh thíos 

maidir leis na scannáin a roghnaíodh le haghaidh mionstaidéar anseo (féach 1.1.1). Tá 

cáil agus gradaim ar leith bainte ag léiritheoirí TG4 as feabhas a scannán faisnéise.4 I 

bhformhór na staidéar criticiúil atá déanta go dtí seo is beag aird chriticiúil a thugtar ar 

an gcruinne chultúrtha as a n-eascraíonn na scannáin fhaisnéise Ghaeilge a chraoltar ar 

TG4. Is sa chomhthéacs seo a rinne mé mionstaidéar anseo ar an scannán Deireadh an 

                                                
3 Sa saothar seo cuirtear san áireamh sa téarma ‘scannán’ ábhar físe nó ábhar físe agus fuaime araon a 
dhéantar a thaifeadadh ar scannán, ar fhístéip, nó ar threalamh nua-aimseartha de chineál ar bith eile. 
Áirítear ábhar a craoladh ar theilifís, ábhar a taispeánadh sa phictiúrlann agus ábhar nár cuireadh i láthair 
go poiblí riamh. Is é nós comhaimseartha an focal ‘clár’ a úsáid nuair a bítear ag tagairt d’ábhar físe a 
chuirtear le chéile i bhfoirm insinte agus a chraoltar ar theilifís. Ceadaíonn úsáid an fhocail ‘scannán’ in 
áit ‘clár’ sa tráchtas seo taifid ó go leor foinsí a phlé faoi aon téarma amháin. Baintear úsáid as an bhfocal 
‘eagrán’ chun tagairt do na heipeasóidí aonair sa tsraith Bibeanna. 
4 Tá liosta de na gradaim ar fad atá bainte ag scannáin TG4 ó 1996 i leith ar fáil ar shuíomh idirlíon an 
stáisiúin (TG4, 2013a). 
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Áil (DÁ) le Breandán Feiritéar (BF) agus ar an tsraith Bibeanna le Brenda 

Ní Shúilleabháin (BNS). Déarfaidh mé a thuilleadh faoin rogha seo thíos (féach 1.1.1).  

Sa chéad phlean taighde bhí scóip an tráchtais seo níos leithne. Bhí sé i gceist 

mionmhíniú a thabhairt ar réimse níos leithne scannán Gaeilge as na trí 

phríomhcheantair Ghaeltachta. Ba dheas liom mionmhíniú a thabhairt, mar shampla, ar 

an ngné-scannán lánfhada Cré na Cille (Quinn, 2006) bunaithe ar úrscéal clúiteach 

Mháirtín Uí Chadhain agus ar an scannán faisnéise Rotha Mór an tSaoil bunaithe ar 

dhírbheathaisnéis Mhicí Mhic Ghabhainn (Bell, 1999). Níor cheadaigh srianta an 

tráchtais dom mionmhíniú a thabhairt ar an líon sin scannán. Ar deireadh, mar a leagadh 

amach thuas, roghnaíodh tosú amach le ceantar tíreolaíoch amháin. Tosaíodh le Corca 

Dhuibhne toisc an tábhacht a samhlaíodh go traidisiúnta leis an áit agus leis an bpobal 

mar thobar oidhreachta na nGael. Déarfar a thuilleadh faoi seo thíos (féach 1.1.1). 

Ag leanúint léirmhínithe Uí Laoire (2002) ar thraidisiún amhránaíochta phobal Thoraí 

mar chleachtas cultúrtha, d’amharc mé sa saothar seo ar scannáin fhaisnéise Ghaeilge 

mar léiriú ar chleachtas chultúrtha phobal CD. Anuas air sin, mheabhraigh O’Connell 

(2010) dom gur fhoirm chomhaimseartha den scéalaíocht, nó den litríocht bhéil, is ea an 

scannán. I bhfianaise na léargas seo agus ag tarraingt ar léann na hinsinte, léann na 

hantraipeolaíochta agus léann na scannán, rinneadh anailís chriticiúil úr ar théacsanna 

comhaimseartha Gaeilge sa saothar seo. 

Trí tharraingt ar réimse foinsí, ar insintí béil agus scríofa agus ar ábhar cartlainne, 

tugann na scannánóirí, go háirithe BF, léargas ar conas a thagann pobal CD ar na 

tuiscintí a léirítear sna scannáin DÁ agus Bibeanna agus ar conas a chuirtear na tuiscintí 

seo ar aghaidh ó ghlúin go glúin i measc an phobail trí mheán na scéalaíochta. Léiríonn 

mionmhíniú ar theistiméireachtaí na n-oidí, go háirithe na hoidí a roghnaíonn BNS, an 

úsáid a bhaineann pobal CD as an scéalaíocht mar chleachtas chun cabhrú leo tuiscint a 

fháil ar a dtaithí saoil pearsanta.5 I gcás na n-oidí a ghlacann páirt sa scannán DÁ, 

feictear go bhfuil siad ag iarraidh tuiscint a fháil ar an gcaillteanas a bhraith siad nuair a 

tháinig deireadh le pobal an Bhlascaoid. Is ag iarraidh dul i ngleic leis an ról teoranta a 

samhlaíodh dóibh mar mhná a bhí ag teacht in aois agus ag tógáil clainne in Éirinn idir 

                                                
5 Ag leanúint Uí Laoire (2002), tugtar ‘oide’ sa saothar seo orthu siúd a gcuireann na scannánóirí 
agallamh orthu. D’fhéadfaí ‘faisnéiseoir’ nó ‘scéalaí’ a thabhairt ar na daoine seo freisin ach tá níos mó i 
gceist ná faisnéis a thabhairt nó scéal a insint. Tá na daoine seo roghnaithe mar theagascóirí nó oidí ag na 
scannánóirí. Is é sin le rá, go n-éisteann na scannánóirí go cúramach leo agus go mbíonn siad ag foghlaim 
uathu. Is í mo bharúil, mar sin, gur fearr a oireann an focal ‘oide’ sa chás seo ná aon fhocal eile. 
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bunú an stáit i 1922 agus bunú TG4 i 1996 atá na Bibeanna. Chun léargas a fháil ar an 

gcomhthéacs inar múnlaíodh na dtuiscintí a léirítear sna scannáin, breathnaítear sa 

staidéar seo ar thimpeallacht fhisiciúil, shocheacnamaíoch agus theangeolaíoch Chorca 

Dhuibhne sa tréimhse idir 1922 agus 2012, an bhliain ar athchraoladh DÁ ar TG4. Is é 

Ó Riagáin (1992, 1997) a thugann an léargas is cuimsithí ar an tréimhse seo. Feictear ón 

taighde seo go bhfuil cothromaíocht mhaith inscne i gCorca Dhuibhne ach go mbíodh 

mná ag aistirú isteach agus amach as an gceantar go traidisiúnta. Chuaigh an-chuid ban 

ar imirce, cuirim i gcás, agus phós mná eile isteach sa cheantar. Tugtar le fios freisin go 

bhfuil cúlra casta teangeolaíoch ag pobal CD agus gur ceantar dátheangach é ó ar a 

laghad 1926 i leith. In ainneoin na réaltachta teangeolaíocha seo is mar phobal 

aonteangach Gaeilge a cuireadh pobal CD chun cinn go traidisiúnta. Feictear i saothar 

BF agus BNS gur mar phobal aonteangach Gaeilge a cuirtear pobal CD chun cinn anseo 

arís. Feictear freisin an tuiscint a cuireadh chun cinn go traidisiúnta go bhfuil ceart ag 

pobal CD ar oidhreacht liteartha agus cultúrtha na nGael a bheith sealbhaithe ag ar a 

laghad cuid de phobal CD, go háirithe ag na scannánóirí BF agus BNS. Os rud é gur 

beirt scannánóirí de chuid phobal CD iad BF agus BNS a bhí ag feidhmiú as an 

traidisiún agus as an bpobal céanna, ní hionadh go mbeadh cosúlachtaí idir chur chuige 

na beirte. Léirítear sa saothar seo go bhfuil éagsúlachtaí go leor eatarthu freisin. Sa 

mhionanailís a dhéantar ar na scannáin i gCaibidilí a sé agus a seacht thíos tugtar 

léargas ar na cosúlachtaí agus ar na difríochtaí seo. Chun tacú liom san obair seo, agus 

d’fhonn tuiscint chomh hiomláin agus is féidir a fháil ar phobal CD agus ar chinntí 

eagarthóireachta na scannánóirí, chuir mé agallamh ar an mbeirt scannánóirí BF agus 

BNS. Rinne mé staidéar ar léirithe oifigiúla, liteartha agus físe a tugadh ar an gceantair 

go traidisiúnta. Freisin, rinne mé staidéar eitneagrafaíoch i gCorca Dhuibhne féin. 

D’fhonn léargas a fháil ar an gcomhthéacs ina bhfuil na scannánóirí atá faoi chaibidil sa 

saothar seo ag feidhmiú, chaith mé súil siar ar na feachtais éagsúla a eagraíodh agus a 

bhfuil TG4 mar thoradh orthu. Déarfaidh mé a thuilleadh faoi mhodheolaíochtaí an 

tsaothair seo thíos (féach 1.1.2). 

I gCuid I de Chaibidilí a sé agus a seacht cuirim romham an leagan amach córasach atá 

ar an bhfrámú a dhéanann na scannánóirí BF agus BNS ar na scéalta a insíonn siad ar 

scáileán a nochtadh. 6  Chuige sin pléitear cinntí eagarthóireachta a ghlacann na 

                                                
6 De réir théarmaíocht na scannánaíochta mar a mhíníonn Bordwell agus Thompson í, is éard atá i gceist 
le frámú ná na cleasa a mbíonn in úsáid ag an scannánóir d’fhonn aird an lucht féachana a dhíriú ar 
ghnéithe ar leith den insint agus chun í a tharraingt ó ghnéithe eile (2008: 160). Is cuid thábhachtach den 
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scannánóirí. Ina dhiaidh sin i gCuid II de Chaibidilí a sé agus a seacht pléitear teicnící 

reacaireachta a mbaineann na hoidí a roghnaíonn na scannánóirí úsáid astu. Is é croílár 

an staidéir an mionmhíniú a thugaim ar na gnéithe a leanas de na scannáin a roghnaíodh 

(féach 1.1.1):  

• cur chuige an scannánóra: an rogha oide; foinsí faisnéise; an pacáistiú a dhéantar 

ar insintí na n-oidí; 

• insintí na n-oidí: na hinsintí a leagtar béim orthu; conas a chuireann na hoidí a n-

insintí i láthair; 

• an comhtháthú a dhéantar idir cur chuige an scannánóra agus insintí na n-oidí. 

Sa mhionanailís a dhéanaim ar chinntí eagarthóireachta ar leith agus sa phlé ar roghnú 

na n-oidí, nochtar an rogha choinsiasach a dhéanann na scannánóirí chun gnéithe ar leith 

de thaithí saoil phobal CD a chur chun tosaigh. San aird a dhírím ar láithriú na n-insintí 

agus ar an bpróiseas inste scéil a nochtann na hoidí ina dteistiméireachtaí aonair, 

léirítear gur as cleachtas iltoiseach sofaisticiúil ina dtugann an pobal léargas ar na 

tuiscintí a bhíonn acu ar a dtaithí saoil a eascraíonn na scannáin. Le linn an tsaothair 

seo, nochtar tábhacht na hinsinte mar chuid dhílis de shaol agus de chleachtas cultúrtha 

phobal CD. Maítear gur cáipéis thábhachtach stairiúil na scannáin a ndéantar plé orthu 

thíos agus maítear freisin go dtugann siad léargas ar chruinne chultúrtha na bhfear agus 

na mban as ar fáiscíodh iad. Mar a dúirt mé thuas, cé nach gné lárnach den tionscadal 

seo í, tugaim sracfhéachaint ar an stair a bhaineann le léiriú phobal CD ar scáileán 

roimh bhunú TG4 agus ar an athrú cló atá ag teacht ar scéalaíocht phobal CD in aois na 

nuamheán cumarsáide.  

1.1.1 Réasúnaíocht 

Baineann aon trian de chorpas scannán faisnéise TG4 le pobail na Gaeltachta. Toisc 

líonmhaireacht an chineál seo scannán, bheartaigh mé tús a chur le mo staidéar leis an 

gcuid seo den chorpas. Tá os cionn 100 scannán (féach Aguisín I) léirithe ag pobail na 

Gaeltachta agus, dar ndóigh, ní fhéadfainn mionstaidéar a dhéanamh ar an líon sin 

scannán anseo. Mar sin, bheartaigh mé díriú ar rogha scannán le pobal Gaeltachta 

                                                                                                                                          
mise-en-scène é an frámú agus tugtar aird ar leith ar uillinn an cheamara, ar fhad an cheamara ón 
ábhar/duine agus ar eagrú an ábhair/na ndaoine atá os comhair an cheamara. Is éard atá i gceist sa saothar 
seo leis an téarma ‘taibhléiriú’ ná an cur i láthair ar scannán a dhéanann na hoidí ar a gcuimhní agus ar a 
dtuiscintí ar a dtaithí saoil. 
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amháin, pobal CD. Mar a dúirt mé thuas, cuireadh pobal CD chun cinn mar mhúnla 

barántúil glan d’Éirinn ó bunaíodh an stáit. Rinneadh idéalú ar a dteanga agus ar a 

dtraidisiún scéalaíochta agus samhlaíodh go raibh saol simplí idéalach Gaelach á 

chaitheamh acu. 

Tar éis staidéar agus machnamh a dhéanamh ar na scannáin go léir a thugann léargas ar 

phobal CD agus a craoladh ar TG4, shocraigh mé anailís a dhéanamh ar shaothar BF 

agus ar shaothar BNS. Cé go bhfuil scannánóirí eile ann arbh as Corca Dhuibhne dóibh 

(Maidhc Dainín Ó Sé, Séamus Ó Beaglaoich, Daithí de Mórdha), agus a thuilleadh nach 

as an gceantar dóibh (Philip King, Nuala O’Connor, Niamh Ní Bhaoill) ag feidhmiú 

freisin sa cheantar, tá staidéar níos leanúnaí déanta ag BF agus ag BNS ar phobal CD. 

Freisin, theastaigh uaim saothar scannánóirí arb as an gceantar dóibh a roghnú mar 

mheas mé gur iomláine na tuiscintí a bheadh acu ar chleachtais chultúrtha agus ar thaithí 

saoil phobal CD. Roghnaíodh an scannán DÁ agus an tsraith Bibeanna mar shamplaí 

eiseamláireacha de scannáin ina dtugtar tús áite do chleachtas scéalaíochta an phobail. 

Sna saothair seo, tugann BF agus BNS léargas ar thuiscintí phobal CD ar a dtaithí saoil, 

taithí saoil a múnlaíodh agus atá ar iompar ina gcleachtas scéalaíochta. Tá léargas 

againn freisin sna scannáin ar conas a shealbhaigh an pobal traidisiúnta Gaeilge seo a 

dtuiscintí ar a dtaithí saoil san am a raibh an Ghaeilge i dtreis mar theanga shóisialta. 

Nílim ag maíomh gur pobal aonteangach Gaeilge a bhí sa phobal ar fhás na scannánóirí 

nó na hoidí aníos ann, ach mar a fheictear i gCaibidilí a sé agus a seacht, roghnaigh na 

scannánóirí cainteoirí dúchais Gaeilge d’aon ghnó chun páirt a ghlacadh ina 

dtionscnaimh. Anuas air sin, tugtar léargas ar chleachtais scéalaíochta catagóirí éagsúla 

den phobal ó thaobh inscne agus cúlra soch-chultúrtha de sna scannáin a roghnaíodh. Cé 

gur ag clárú thaithí saoil phobal CD atá an bheirt scannánóirí, tá difríochtaí suntasacha 

ann idir na léargais a thugann siad ar chleachtais scéalaíochta phobal CD. Ar dtús, 

socraíonn BF agus BNS ar scéalta éagsúla a bhaineann le pobal CD a insint. Díríonn BF 

ar shaol phobal an Bhlascaoid Mhóir agus ar na cuimhní atá ag daoine ar an sciar seo 

den phobal nach ann dóibh a thuilleadh. Teistiméireachtaí seisear iar-Bhlascaodach a 

bhí fós ar marthain i 1995 atá sa scannán DÁ.7 I gcás BNS is ar thaithí saoil mhná 

Chorca Dhuibhne a dhíríonn sí. Cuireann sí roimpi scéalta mhná a bhfuil go leor i 

gcoitinn acu maidir lena dtaithí saoil a bhailiú. Comhráite pearsanta le 25 bean as 

Gaeltacht Chorca Dhuibhne atá in Bibeanna. Anuas ar na difríochtaí atá sna rogha 

                                                
7 Níor craoladh an scannán DÁ go dtí 1996 ach rinneadh an taifeadadh don scannán le linn 1995. 
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scéalta agus scéalaithe, tá difríochtaí suntasacha idir cur chuige an bheirt scannánóirí 

freisin. Insíonn BF a scéal in aon mhórscannán uair an chloig amháin. Is i sé eagrán 26 

nóiméad an cheann a insíonn BNS a scéal agus i ngach eagrán sa tsraith díríonn sí ar 

thréimhse ar leith i saol na mban. 

Dar ndóigh, tá scannáin eile léirithe ag BF agus ag BNS ar fiú anailís a dhéanamh orthu 

amach anseo. Cuirim i gcás na scannáin Déanamh Branair (RTÉ 1995), 

An Buille Scoir: Scéal Thomáis Uí Dhálaigh (RTÉ 1995), Ceann Scríbe (RTÉ 1995), 

Blasket Routes American Dreams (RTÉ 1997), Slán an Scéalaí: Scéal Pheig (RTÉ 

1998) agus Scéal ar Butte Montana (RTÉ 1998) a craoladh ar TG4 mar chuid den 

tsraith Breandán Feiritéar: Saothar Saoil (RTÉ 2012). Níor roghnaíodh Scéal ar 

Butte Montana nó Slán an Scéalaí: Scéal Pheig toisc gur i mBéarla den chuid is mó atá 

an dá scannán seo agus theastaigh uaim díriú ar scannáin lánghaeilge sa saothar seo. 

Baineann Scéal ar Butte Montana le sciar de phobal a d’fhág Corca Dhuibhne agus ar 

an ábhar sin níor roghnaíodh é don saothar taighde áirithe seo. Arís, b’fhiú staidéar a 

dhéanamh ar na scannáin seo amach anseo, ach bheartaigh mé tosú leis na scannáin a 

bhain leis an bpobal a d’fhan i gCorca Dhuibhne. Níor roghnaigh mé Ceann Scríbe toisc 

go mbaineann sé le lánúin phósta, Art agus Máire Uí Bheoláin, a d’aistrigh isteach go 

Corca Dhuibhne. Níor roghnaigh mé Déanamh Branair nó An Buille Scoir toisc go 

mbaineann an dá scannán seo le daoine aonair sa phobal. Is cinnte go bhfaighfí léargas 

ar phobal CD sna scannáin seo ar fad ach shíl mé gur iomláine an léargas a gheobhainn 

ar phobal CD sa scannán DÁ ná in aon cheann eile de na scannáin ón liosta thuas. 

Ar na scannáin a bhaineann le pobal CD atá stiúrtha ag BNS tá Do Mhargadh Déanta 

(2003), Bibeanna na Nollag (2006), Bibeanna (2007), Bibeanna Mheiriceá (2009), Dún 

Chaoin Daichead Bliain (2010) agus dhá shraith de Fearaibh Fionntrá (2011a, 2013b). 

Scannáin phíolótacha atá sa chéad dá scannán agus ba réamhtheachtaithe iad don tsraith 

Bibeanna. Bheartaigh mé ar anailís a dhéanamh ar Bibeanna toisc go dtabharfadh sé 

léargas níos iomláine dom ar phobal CD ná a bheadh le fáil in Do Mhargadh Déanta nó 

in Bibeanna na Nollag. Mar a rinne mé i gcás BF, roghnaigh mé an tsraith a bhaineann 

leis an sciar de phobal CD a d’fhan i gCorca Dhuibhne agus ar an gcúis sin níor 

cuireadh Bibeanna Meiriceá san áireamh anseo. Dar ndóigh, d’fhéadfaí anailís a 

dhéanamh ar Fearaibh Fionntrá agus thabharfadh sé sin léargais bhreise ar chleachtas 

scéalaíochta fhir CD. Ach, bheadh sé iomarcach a bheith ag iarraidh mionanailís a 

dhéanamh ar gach ceann de na scannáin sin anseo. Toisc gur freagra é an scannán Dún 
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Chaoin Daichead Bliain ar an scannán antraipeolaíochta The Village a léirigh Hockings 

agus McCarthy i 1967, mheas mé gur fearr anailís a dhéanamh air sa chomhthéacs sin 

amach anseo (le haghaidh tuilleadh plé ar The Village féach 5.1.3). Mar sin, d’fhonn 

léargas chomh hionadaíoch agus is féidir a fháil ar na léargais a thugann pobal CD ar a 

gcleachtas scéalaíochta ar scannáin TG4 shochraigh mé mionstaidéar a dhéanamh ar an 

scannán lánfhada DÁ le BF agus ar an tsraith Bibeanna le BNS. Tabharfar cuntas thíos 

ar na modheolaíochtaí ar bhain mé úsáid astu d’fhonn an mionstaidéar sin a dhéanamh. 

1.1.2 Modheolaíochtaí 

Cur chuige machnamhach cruthaitheach atá suite sa pharaidím cháilíochtúil agus a 

bhfuil fealsúnacht na heirméineotaice mar dhúshraith theoiriciúil faoi a ghlactar sa 

saothar seo. Tá gné bheag de thaighde cainníochtúil a chabhraigh liom sa 

réamhthaighde don staidéar seo (féach Aguisín I). Ní cheadódh anailís staitisticiúil den 

chineál sin dom mionmhíniú a thabhairt ar chleachtas scéalaíochta phobal CD. Chun an 

cheist taighde a fhreagairt ní mór léirmhíniú cúramach a thabhairt ar an gcleachtas sa 

chomhthéacs ina thiteann sé amach. D’fhonn léargas a fháil ar an mbrí a thugann pobal 

CD dá gcleachtas scéalaíochta is gá smaointeoireacht mhachnamhach chriticiúil a 

dhéanamh ar an léargas a thugann siad air. Tugann Denzin agus Lincoln an sainmhíniú 

a leanas ar thaighde cáilíochtúil: 

Qualitative research is a situated activity that locates the observer in the world. 
Qualitative research consists of a set of interpretive, material practices that 
make the world visible. . . . qualitative research involves an interpretive, 
naturalistic approach to the world. This means that qualitative researchers study 
things in their natural settings, attempting to make sense of or interpret 
phenomena in terms of the meanings people bring to them (2005: 3). 

Tá an cur chuige seo oiriúnach don staidéar atá ar bun agam agus chuidigh sé liom 

léargas agus tuiscint a fháil ar chleachtas scéalaíochta phobal CD ó pheirspictíocht na 

rannpháirtithe. Leagtar amach thíos bunús fealsúnachta an tsaothair seo agus déantar cur 

síos ar na modheolaíochtaí cáilíochtúla éagsúla ar ar tarraingíodh.  

Tá trí phríomhghné sna scannáin DÁ agus Bibeanna a chuidigh liom léargas a fháil ar 

chleachtas scéalaíochta phobal CD: (i) an comhthéacsú a dhéanann na scannánóirí ar na 

scéalta a roghnaíonn siad, (ii) na hinsintí a thugann na hoidí a roghnaíodh agus (iii) an 

eagarthóireacht agus an t-iarléiriú a dhéanann na scannánóirí ar na hinsintí seo. Chun 

cuidiú liom na trí ghné seo a nochtadh agus tuiscint a fháil orthu bhain mé úsáid as an 

bhfeiniméineolaíocht heirméineótach mar fhealsúnacht agus mar chur chuige. Déarfar a 
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thuilleadh faoi fhealsúnacht an tsaothair sa Chaibidil theoiriciúil (féach 2.2). 

Tabharfaidh mé cuntas thíos ar an bhfeiniméineolaíócht heirméineótach mar 

mhodheolaíocht.  

1.1.2.1 An fheiniméineolaíocht heirméineótach mar mhodheolaíocht 

Gné lárnach den saothar seo is ea na léargais ar scannán a thugann pobal CD ar a 

gcleachtas scéalaíochta, agus ar an mbrí a mbaineann siad as an gcleachtas, a nochtadh. 

Staidéar ar iompar daoine agus ar a dtuiscintí ar an iompar sin atá ann, staidéar 

feiniméineolaíoch: “the study of lived experience, how the phenomenon appears to the 

consciousness of the person” (Laverty, 2003: 3). Is éard atá i gceist leis an gcur chuige 

héirméineotaice, mionmhíniú a thabhairt ar thaithí saoil sa chaoi is go nochtfar an bhrí 

atá taobh thiar de: “determining the intention and meaning in the experience” 

(Moustakas, 1994: 122). Tá an cur chuige seo bunaithe ar fhealsúnacht Heidegger, 

duine de mhórsmaointeoirí an fhichiú haois.  

“Saothar ealaíne” a thugann Heidegger ar léargais shuibiachtúla den chineál atá ar fáil 

sna scannáin atá faoi chaibidil sa saothar seo. Is éard atá i gceist ag Heidegger le 

“saothar ealaíne”, na struchtúir, siombailí agus frámaí tagartha a chruthaíonn agus a 

athchruthaíonn duine chun cuidiú leis tuiscint a fháil ar a thaithí saoil: 

The artistic structure is created out of the “intellectual struggle” of the artist. 
The presentation is his competent achievement. This becomes the “expression” 
of his “personality,” which “lives itself out” in the presentation and “frees itself 
from its storm of emotion” (2009: 131).  

Is iad na saothair ealaíne, scéalta oidí agus scannánóirí phobal CD sa chás seo, a 

chabhraíonn le duine nó le pobal dul i ngleic le dúshláin laethúla an tsaoil agus tuiscint 

a fháil ar an taithí sin. Baineann an duine leas as na saothair ealaíne chéanna chun na 

léargais sin a chur in iúl do dhaoine mórthimpeall air, go comhfhiosach nó go 

neamhchomhfhiosach. De réir na fealsúnachta seo, má dhéantar mionmhíniú ar na 

struchtúir a chruthaíonn pobal tiocfar ar léargas ar thuiscintí an phobail ar a dtaithí saoil. 

Freisin, nochtfar conas a thagann an pobal ar thuiscintí agus conas a chuireann siad ar 

aghaidh ó ghlúin go glúin iad.  

Is í an chéad chéim den mhionanailís faoin gcur chuige heirméineotaice struchtúir 

shiombalacha an phobail a aithint agus ina dhiaidh sin déantar mionléiriú orthu. I gcás 

phobal CD, baintear úsáid as an scéalaíocht go traidisiúnta chun brí a bhaint as an saol. 

Is éard atá sna scannáin atá faoi chaibidil anseo, leagan comhaimseartha den 
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scéalaíocht. D’fhonn teacht ar thuiscint ar conas a bhaineann pobal CD úsáid as an 

scéalaíocht chun cuidiú leo brí a bhaint as a dtaithí saoil, rinne mé mionstaidéar ar 

struchtúir inmheánacha na scannán. Roimhe sin, d’fhonn tuiscint a fháil ar an 

gcomhthéacs as ar fáiscíodh na saothair scannánaíochta rinne mé staidéar ar an gceantar 

taighde agus ar na léirithe a tugadh ar Chorca Dhuibhne agus ar a bpobal go traidisiúnta.  

1.1.2.2 Cuntas ar an gceantar taighde 

Mar a léireofar i gCaibidilí a ceathar agus a cúig thíos, go traidisiúnta is mar phobal 

aonteangach Gaeilge a bhí ag cur fúthu in áit speisialta ar leith agus a tháinig slán ar an 

bhfeirmeoireacht agus ar an bhfarraige a cuireadh pobal CD i láthair. Chun léargas níos 

iomláine a fháil ar thaithí saoil phobal CD shocraigh mé ar staidéar a dhéanamh ar 

thimpeallacht fhisiciúil, shoceacnamaíoch agus theangeolaíoch Chorca Dhuibhne. 

Tharraing mé ar réimse foinsí sa chuid seo den staidéar. Ar dtús, tharraing mé ar staidéir 

atá déanta ar stair fhisiciúil cheantar Chorca Dhuibhne, cuirim i gcás staidéir Uí 

Shíochfhradha (1937), Uí Chonchúir (1973), Cuppage (1986) agus de Mórdha (2012). 

Chun léargas a fháil ar chomhdhéanamh inscne, ar fhoinsí eacnamaíochta, ar aicmí 

sóisialta agus ar phátrúin theangeolaíocha phobal CD tharraing mé ar dhaonáireamh an 

cheantair agus ar thuairiscí sochtheangeolaíocha Uí Riagáin (1992, 1997). Is í tuairisc 

Uí Riagáin an cuntas stairiúil is iomláine atá againn ar chúinsí sochtheangeolaíocha 

Chorca Dhuibhne agus tá sárléargas ar fáil iontu ar chúinsí socheacnamaíochta agus ar 

phátrúin teanga i gCorca Dhuibhne idir 1926 agus na 1980í. D’fhonn léargas a fháil ar 

thimpeallacht theangeolaíoch Chorca Dhuibhne inniu tharraing mé ar Ó Giollagáin et al. 

(2007) agus ar Ó Giollagáin agus Charlton (2015). In éineacht chuidigh na foinsí seo 

liom léargas cuimsitheach a fháil ar an gcomhthéacs ina raibh na scannánóirí BF agus 

BNS agus a n-oidí ag feidhmiú ann. 

1.1.2.3 Cuntas ar léirithe traidisiúnta phobal CD 

Sular thug mé faoin mionléiriú ar an scannáin DÁ agus ar an tsraith Bibeanna bhí gné 

thábhachtach amháin eile ar theastaigh uaim cuntas a thabhairt air, an léiriú a dhéantaí 

go traidisiúnta ar phobal CD. Tugtar cuntas i gCaibidil a ceathair ar na hidé-eolaíochtaí 

a tháinig chun cinn in Éirinn tar éis bhunú an stáit, smaointeoireacht an náisiúnachais 

chultúrtha agus an fin-de-siècle go háirithe. Tugtar cuntas freisin ar an scaipeadh a 

rinneadh ar na tuiscintí seo. Ina dhiaidh sin, dhírítear ar an trí mhórshaothar liteartha a 
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tháinig as an mBlascaod Mór faoi thionchar na smaointeoireachta seo An tOileánach 

(1927), Fiche Blian ag Fás (1933) agus Peig (1936). Tugtar gearrchuntas ar an léargas a  

tugadh sna leabhar seo ar thaithí saoil phobal CD. Toisc gur ag díriú ar ábhar físe, 

scannáin fhaisnéise Ghaeilge, atá mé go príomha sa saothar seo mheas mé go mbeadh sé 

tábhachtach cuntas a thabhairt ar na léirithe a tugadh ar phobal CD sular bunaíodh TG4. 

Tugtar cuntas ar na saothair is mó, dar liom, a thugann léargas ar scáileán ar phobal CD. 

Chuidigh na cuntais seo liom tuiscint a fháil ar na léargais i leith phobal CD a scaipeadh 

go forleathan sular léiríodh na saothair DÁ agus Bibeanna. Chun léargas a fháil ar an 

gcomhthéacs agus ar an deis nua a cruthaíodh do phobail mhionlaigh Ghaeilge le bunú 

TG4, thug mé gearrchuntas ar stair bhunú an stáisiúin. In éineacht, chuidíonn na cuntais 

ar thimpeallacht fhisiciúil, shocheacnamaíoch agus theangeolaíoch Chorca Dhuibhne 

agus na cuntais ar na tuiscintí a léiríodh go traidisiúnta i dtaobh phobal CD an talamh a 

réiteach don mhionléiriú ar an scannán DÁ agus ar an tsraith Bibeanna atá mar chroílár 

an tráchtais seo. 

1.1.2.4 Mionléiriú ar na scannáin 

D’fhonn léargas a fháil ar chleachtas scéalaíochta phobal CD agus ar na tuiscintí a 

léiríonn pobal CD i dtaobh a dtaithí saoil i scannáin fhaisnéise Ghaeilge chuir mé 

romham mionmhíniú a thabhairt ar rogha scannán mar a leanas:  

• Léargas ar chur chuige an scannánóra. Chuige sin tabharfar cuntas:  

o (i) ar na baill den phobal a roghnaigh na scannánóirí mar oidí agus 

ar an gcaoi a mbailíodh eolas uathu; agus  

o (ii) ar an bpacáistiú a rinne na scannánóirí ar a scéalta. Pléitear na 

teidil agus na fotheidil a roghnaíodh do na scannáin; an ceol 

tionlacain; na láithreacha taifeadta agus mise-en-scène léiriú 

tosaigh (exposition) na scannán. 

• Léargas ar insintí na n-oidí. Chuige sin tugtar cuntas:  

o (i) ar conas a chuir na hoidí iad féin i láthair;  

o (ii) ar an ngné dá n-insintí ar a leag na hoidí béim agus  

o (iii) ar an eagarthóireacht agus ar an iarléiriú a rinne na scannánóirí 

ar insintí na n-oidí.  
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Sa phlé a dhéantar ar roghnú na n-oidí, nochtar an rogha choinsiasach a dhéanann na 

scannánóirí tuiscintí ar leith de thaithí saoil phobal CD a chur chun tosaigh. San aird a 

dhírítear ar an láithriú a dhéanann na hoidí ar a n-insintí, nochtar tábhacht na hinsinte 

mar chuid dhílis de shaol laethúil agus de chleachtas cultúrtha an phobail. 

Is ceart a lua ag an bpointe seo gur craoladh fotheidil Bhéarla leis an scannán DÁ nuair 

a craoladh ar TG4 é i 2012. Craoladh fotheidil Bhéarla leis an tsraith Bibeanna freisin. 

Trí úsáid na bhfotheideal Béarla, freastalaítear ar phobal i ngach aicme líofachta, ón 

gcainteoir dúchais, go dtí an duine atá ag brath go hiomlán ar na fotheidil. Mar a 

léiríonn O’Connell, Walsh agus Denvir tá “tábhacht as cuimse ag baint le lucht féachana 

ar bheagán Gaeilge ó thaobh ghlacadh phobal na hÉireann trí chéile leis an stáisiún 

[TG4]” (2008a: 12). Ní cinneadh an stiúrthóra scannán é craoladh na bhfotheidil 

Bhéarla, mar sin, ach polasaí eagarthóireachta cheannasaíocht TG4. Ar an ábhar sin, ní 

dhéantar aon phlé sa tráchtas seo ar chraoladh na bhfotheideal Béarla. Sa saothar seo 

baintear leas as an bhfocal “fotheideal” chun tagairt don dara cuid de theideal an 

scannáin DÁ, is é sin, “Na Blascaodaigh Dheireanacha,” agus do na teidil a chuirtear ar 

eagráin aonair na sraitheanna Bibeanna. Chun cuidiú liom tuiscint níos iomláine a fháil 

ar an gcomhthéacs cultúrtha as ar fáiscíodh na scannáin rinne mé staidéar 

eitneagrafaíoch i gCorca Dhuibhne.  

1.1.2.5 Staidéar eitneagrafaíoch  

Mar a mhíníonn Blommaert agus Jie, d’fhonn tuiscint a fháil ar na struchtúir intuigthe 

atá faoi bhonn aon sochaí ar leith is gá dul isteach sa ghort agus na céadfaí ar fad a chur 

ag obair ann. Ní leor ceisteanna a chur agus a bheith ag súil le freagraí iomlána. Go 

minic tugann daoine faoi rudaí gan aon mhachnamh a dhéanamh orthu roimh ré. Is iad 

na gnéithe seo is mó a thugann tuiscint ar na struchtúir intuigthe atá faoi bhun an 

tsochaí: 

Ethonographic fieldwork is aimed at finding out things that are often not seen 
as important but belong to the implicit structures of people’s life. Asking is 
indeed very often the worst possible waay of trying to find out (2010: 3). 

I gcás an staidéir seo is iad na scannánóirí BF agus BNS a chuaigh isteach sa ghort chun 

scéalta a bhailiú ón bpobal. Is ar na hinsintí ar na scéalta sin a chuireann BF agus BNS i 

láthair i bhfoirm scannáin atáimse ag díriú go príomha anseo. Ach, chun léargas breise a 

fháil ar thimpeallacht chultúrtha an phobail thug mé cuairt chomh minic agus ab fhéidir 

ar Chorca Dhuibhne agus ghlac mé páirt in imeachtaí cultúrtha an phobail. Cheadaigh 
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na cuairteanna ar Chorca Dhuibhne dom léargas a fháil ar chleachtas scéalaíochta 

phobal CD mar atá sé in úsáid inniu i measc an phobail. Thug sé léargas níos leithne 

agus níos iomláine dom ar chuid de na struchtúir a mbaineann an pobal úsáid astu chun 

cuidiú leo scéalta a thaibhléiriú. Chuidigh teoiricí Bakhtin agus Bourdieu, i dtaobh an 

dialógachais agus go sonrach coincheap an chaipitil chultúrtha agus an fhearainn 

shóisialta liom brí a bhaint as an gcleachtas scéalaíochta ar tháinig mé i dteagmháil leis. 

Déarfaidh mé a thuilleadh faoi seo sa Chaibidil theoiriciúil (féach 2.4.3). Anuas ar an 

staidéar eitneagrafaíoch a rinne mé i gCorca Dhuibhne chuir mé agallamh 

neamhfhoirmeálta ar na scannánóirí BF agus BNS agus bhí teagmháil rialta agam leo le 

linn dom a bheith ag déanamh anailíse ar na scannáin. 

1.1.2.6 Agallaimh neamhfhoirmeálta 

Chun cinntí áirithe eagarthóireachta a fhiosrú agus chun teacht ar thuiscint níos 

doimhne ar an bpróiseas scéalaíochta as a n-eascraíonn na scannáin, chuir mé agallamh 

ar na scannánóirí BF agus BNS. Baineadh leas as an bhfoirm chomhráite le linn na n-

agallamh seo, stíl atá chomh cóngarach agus is féidir don stíl a mbaineann an bheirt 

scannánóirí úsáid aisti agus iad ag cur agallaimh ar na hoidí a roghnaíonn siad féin. De 

réir mar a bhíonn sé ag caint agus ag roinnt eolais, nochtann an t-agallaí gnéithe dá 

chleachtas scéalaíochta go nádúrtha. Seo mar a mhíníonn Bloomaert agus Jie an 

próiseas seo: 

If your interviews are conceived of and conducted as conversations, they will 
contain the features of ordinary conversations, and one of the well-known 
features of that is narrative. Whenever we talk, we construct our talk around 
stories, big and small. We call such stories ‘anecdotes’, and this suggests that 
they are not very important, just scaffolding for an argument, illustrations and 
embellishment (or boring!). In fact anecdotes are the raw diamonds in the 
fieldwork interviews. They are often your best and most valued ‘facts’ (2010: 
52). 

Anuas ar na léargais a thugann daoine ar a gcleachtas scéalaíochta sna scéilíní beaga a 

insíonn siad i gcomhthéacs nádúrtha an chomhrá, nochtann siad freisin, dar le 

Blommaert agus Jie, tuiscintí ar an gcomhthéacs soch-chultúrtha a bhfuil siad ag 

feidhmiú ann:  

The reason is that in narratives, people produce very complex sociocultural 
meanings. It is through an anecodote that we see what exactly they understand 
by a particular term, how our questions resonate in their own life worlds, how 
relevant it is, how their own life worlds are structured, which influences they 
articulate (2010: 52). 
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Ní hamháin go gcuidíonn na hagallaimh leis na scannánóirí liom léargas a fháil ar na 

cinntí eagarthóireachta a ghlac siad, tugtar léargas freisin ar chleachtas scéalaíochta na 

scannánóirí féin agus ar an gcomhthéacs soch-chultúrtha as ar fáiscíodh an cleachtas 

seo. Déantar tagairt do na léargais a thug na scannánóirí ar chinntí eagarthóireachta ar 

leith i gcuid I de Chaibidil a sé agus arís i gcuid I de Chaibidil a seacht. 

Is ar na scannánóirí amháin a chuir mé agallamh don tráchtas seo. Níor cheadaigh mé 

agallamh leis na hoidí a léirítear sna scannáin ar chúpla cúis. Ar an gcéad dul síos, idir 

DÁ agus Bibeanna bheadh 32 oide i gceist. Laistigh de theorainn ama an staidéir seo, 

bheadh sé do-dhéanta agallamh a chur ar an líon sin duine agus mionanailís a dhéanamh 

ar na hagallaimh ar fad. Freisin, ar mhaithe leis an gceist taighde a fhreagairt, theastaigh 

uaim cloí leis na léargais a bhíothas ag tabhairt sna scannáin féin. 

1.2 Forléargas litríochta 

Tabharfar cuntas anseo ar staidéir theoiriciúla agus chriticiúla atá déanta le blianta 

beaga anuas ar scannáin Éireannacha, go sonrach ar scannáin fhaisnéise Éireannacha 

agus ar scannáin Ghaeilge. Pléifear freisin staidéir theoiriciúla agus chriticiúla 

ábharthacha ar shaothar litríochta phobail thraidisiúnta Ghaeilge. Nochtfar an easpa 

staidéir chriticiúla atá déanta go dtí seo ar scannáin fhaisnéise Ghaeilge. Nochtfar freisin 

an bearna atá idir léann na scannánaíochta agus léann na Gaeilge.  

Tá roinnt gearrstaidéar déanta ar scannáin fhicsin TG4 le blianta beaga anuas (Denvir, 

2008, Crosson, 2008, O'Connell, 2008, Crosson, 2010, McNassor, 2005) ach, in 

ainneoin na cáile agus na ngradam atá bainte ag léiritheoirí TG4 as feabhas a scannán 

faisnéise, is é an staidéar is mó atá againn gearraiste Lysaght agus Lysaght (2012). I 

bhformhór na staidéar atá déanta go dtí seo is ar cheisteanna teanga agus ar cheisteanna 

idé-eolaíochta a bhaineann le bunú stáisiúin teilifíse Gaeilge a leagtar an bhéim. Pléitear 

na héilimh a dhéantar ar TG4 go fóill freastal ar phobail Ghaeltachta agus ar phobail 

Ghaeilge, ar chainteoirí líofa agus ar fhoghlaimeoirí (Lysaght, 2009, Watson, 1996, 

Watson, 1997, Watson, 2002, Watson, 2003, Watson, 2008, Lysaght, 2010, Lysaght, 

2011, O'Connell et al., 2008b). Tá mionanailís chriticiúil agus theoiriciúil déanta ar 

scannáin Éireannacha le roinnt mhaith blianta anuas (Barton, 2004, Barton agus 

O'Brien, 2004, Caughie, 1996, Crosson, 2011a, Crosson agus Stoneman, 2009, Crosson, 

2011b, Crosson, 2013, Gibbons, 1997, Gibbons, 2002, Gibbons, 2006, Gibbons, 2007, 

Hill agus Rockett, 2005, Mac Keogh agus O'Connell, 2012, MacKillop, 1999, 
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McLoone, 2000, McLoone, 2002, McLoone, 2006, McLoone, 2008, O'Brien, 2000, 

O'Brien, 2004b, O'Brien, 2004a, O'Connell, 2010, Rockett agus Rockett, 2003, Rockett, 

1988, Rockett, 1995, Rockett, 1996, Rockett, 1999, Rockett, 2001, Rockett, 2004a, 

Rockett agus Hill, 2004, Rockett, 1980, Rockett, 2002, Rockett, 2004b, Slide, 1988, 

Woods, 2011). Cé is moite den anailís a dhéanann Woods ar scannáin Ghaeilge Bob 

Quinn agus George Morrison (2011), is annamh a dhéantar mionanailís ar scannáin 

Ghaeilge. I saothar tábhachtach eile, áitíonn O’Brien (2004a) go bhfuil staidéar 

cuimsitheach déanta aige den chéad uair ar scannáin neamhfhicsean na hÉireann. Is fíor 

go ndíríonn sé aird ar shaothar Ghael Linn, Louis Marcus agus Bob Quinn. Is féidir a rá 

freisin go bhfuil coimisiúnú déanta ag TG4 ar os cionn ceithre chéad scannán faisnéise 

eile nach bhfuil tagairt ar bith i saothar O’Brien díobh. Mar a luaigh mé thuas, tá aiste 

ghearr amháin ag Lysaght agus Lysaght ina bpléitear scannáin fhaisnéise TG4. Go 

bhfios dom níl aon anailís shubstaintiúil déanta ar an léiriú a thugtar ar na 

cruinní cultúrtha as a n-eascraíonn scannáin fhaisnéise TG4 agus an saothar seo á 

scríobh.  

Ar an láimh eile, tá staidéir chuimsitheacha theoiriciúla agus chriticiúla déanta ar 

shaothair litríochta a eascraíonn as machnamh ar chleachtais chultúrtha phobail 

thraidisiúnta Ghaeilge. Ar cheann de na saothair is cuimsithí a thugann léargas ar 

shaothar cruthaitheach phobal CD tá An Litríocht Réigiúnach (Nic Eoin, 1982b). Is i 

ndioscúrsa náisiúnachas cultúrtha na linne agus sna contrárthachtaí dénártha a d’eascair 

as atá an saothar fréamhaithe. Cé gur foilsíodh i 1982 é tá tábhacht leis an saothar seo 

go fóill. Bíodh is nach cíoradh cuimsitheach ar chleachtas na hinsinte ná ar thábhacht na 

hinsinte don phobal atá mar phríomhaidhm ag Nic Eoin sa saothar seo, léiríonn sí go 

bhfuil “fealsúnacht agus córas machnaimh” an phobail mar “bhunchloch” ag na trí 

ghlúin de shaothar litríochta a ndéanann sí anailís orthu (1982b).  

Le blianta beaga anuas, tá scoláirí Gaeilge ag tarraingt ar theoiricí na hinsinte, ar 

theoiricí as an mbéaloideas agus ar theoiricí as an antraipeolaíocht chun tábhacht na 

litríochta béil mar chleachtas cultúrtha a phlé. Ar dhuine de na scoláirí comhaimseartha 

is mó a bhfuil staidéar á dhéanamh aige ar chleachtais bhéil phobail thraidisiúnta 

Gaeilge tá Ó Laoire. Sa staidéar a dhéanann sé ar amhráin phobal Oileán Thoraí amach 

ó chósta Dhún na nGall, in áit na hamhráin a phlé mar earraí cultúrtha mar a rinneadh i 

gcuid mhór den phlé go stairiúil, is ar an amhránaíocht mar chleachtas cultúrtha a 

leagann Ó Laoire an bhéim (2002). Gné lárnach den staidéar seo is ea an plé a dhéanann 
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sé ar sheachadadh, ar shealbhú agus ar thaibhléiriú na n-amhrán i measc an phobail agus 

ar an mbrí a bhaineann an pobal as an gcleachtas. Ag glacadh bhonn fealsúnachta agus 

fráma teoiriciúil Uí Laoire mar phointe tagartha, amharcfaidh mé sa saothar seo ar 

scannáin fhaisnéise Ghaeilge mar léiriú comhaimseartha ar chleachtas scéalaíochta. 

D’fhonn fráma teoiriciúil cuimsitheach a thógáil tarraingím go príomha ar fhealsúnacht 

Heidegger, ar an léargas a thugann Ricoeur agus Gadamer ar fhealsúnacht Heidegger, 

agus ar choincheap Geertz an “tuairisc dhlúth”. Nochtar tuairimí faoi leith ar an scannán 

mar shaothar cruthaitheach cultúrtha, mar mhodh cumarsáide, mar uirlis chun 

cuimhneamh ar thraidisiún agus mar mhúnla comhaimseartha ar chleachtas ársa a 

bhaineann le pobal ar leith agus a chabhraíonn leo dul i ngleic le dúshláin laethúla an 

tsaoil. Tugann na scannáin atá roghnaithe agam deis dom mionanailís a dhéanamh ar 

chleachtas scéalaíochta comhaimseartha phobal CD agus ar chuid de na tuiscintí ar a 

dtaithí saoil a nochtann pobal CD iontu. Go stairiúil, leagadh béim ar ábhar na scéalta, 

ar phátrún dáilte na scéalta agus ar shaol na scéalaithe. Níor leagadh aon bhéim ar 

thábhacht chleachtas na hinsinte don duine nó don phobal. Déanfar iarracht sa saothar 

seo cuid den bhearna atá san anailís chriticiúil ar shaothar cruthaitheach 

comhaimseartha phobail Ghaeilge a líonadh. Déanfar iarracht freisin léann na Gaeilge 

agus léann na scannánaíochta a thabhairt níos gaire dá chéile. Sula ngluaisfidh mé ar 

aghaidh isteach i gcroílár na hanailíse féin, is ceart cur síos ar a leagan amach a 

thabhairt anseo. 

1.3 Imlíne an tráchtais 

I gCaibidil a dó, déanaim achoimre ar an bhfráma teoiriciúil atá mar bhunchloch faoin 

obair seo. Tugaim cuntas ar bhonn fealsúnachta an tsaothair agus leagaim amach an ról 

atá ag na réimsí teoiriciúla a dtarraingím orthu sa saothar seo: léann na 

heitneagrafaíochta, léann na hinsinte agus léann na scannánaíochta. Is iad na saothair is 

mó ar a dtarraing mé chun cuidiú liom fráma teoiriciúil a leagan amach Geertz 

(1973, 1974), Ricoeur (1982, 1984), Ó Laoire (2002) agus Bordwell agus Thompson 

(2008).  

Déanaim cur síos i gCaibidil a trí ar an timpeallacht fhisiciúil, shocheacnamaíoch agus 

theangeolaíoch ina bhfuil na scannánóirí BF agus BNS agus a n-oidí ag feidhmiú. 

Tugtar cur síos ar dtús ar an gceantar tíreolaíoch. Ina dhiaidh sin, déantar plé ar 

chomhdhéanamh an phobail ó thaobh aoise, inscne agus slite beatha de. Dírítear ina 
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dhiaidh sin ar stair theangeolaíoch Chorca Dhuibhne agus léirítear go bhfuil cúlra casta 

teangeolaíoch ag Corca Dhuibhne. I measc na saothar is mó a thugann cuntas ar an 

gcúlra teangeolaíoch áirim tuarascálacha Uí Riagáin (1992, 1997) agus An Staidéar 

Cuimsitheach Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht (SCT) le Ó Giollagáin 

et al. (2007). 

Is ar oidhreacht chultúrtha agus litríochta phobal Chorca Dhuibhne a dhírítear i 

gCaibidil a ceathair. Tugtar léargas ann ar chuid de na tuiscintí a nochtadh thar na 

blianta i dtaobh thraidisiún scéalaíochta Chorca Dhuibhne. Déantar plé ar an idéalú a 

rinneadh ar phobal Chorca Dhuibhne, ar a gcultúr agus ar a dteanga. Pléitear 

príomhghluaiseachtaí smaointeoireachta, na teoiricí cultúrtha agus na hidé-eolaíochtaí 

éagsúla a mhúnlaigh na tuiscintí seo. Ansin, tugtar cuntas ar fhorbairt léann an dúchais 

agus ar na cleachtais a spreag agus a scaip na dtuiscintí seo i dtaobh phobail 

thraidisiúnta Ghaeilge. Tarraingím go príomha sa Chaibidil seo ar Nic Eoin (1982), 

Ó Conchubhair (2009) agus Ó Cadhla (2011, 2012). 

Tugtar cuntas i gCaibidil a cúig ar na léargais ar phobal CD a tugadh ar scannáin roimh 

bhunú TG4. Cuirtear san áireamh an scannán drámaíochta The Islandman/West of Kerry 

(Heale, 1938), an scannán faisnéise teilifíse Oileán Eile/Another Island: A Portrait of 

the Blasket Islands (Mac Conghail, 1985) agus an scannán antraipeolaíochta The 

Village (Hockings agus McCarty, 1983 [1967]). Sa dara cuid de Chaibidil a cúig tugtar 

tuairisc ghearr ar na feachtais as ar eascair bunú TG4 i 1996. Pléitear freisin an tábhacht 

atá le TG4 do phobail thraidisiúnta Ghaeilge. I measc saothair eile, tarraingím ar 

shaothar Watson (2002, 2003, 1996), O’Connell, Walsh agus Denvir (2008b) agus 

Walsh (2011) sa Chaibidil seo. 

Dírítear ar na scannáin féin sa chéad dá Chaibidil eile, ar DÁ i gCaibidil a sé agus ar 

Bibeanna i gCaibidil a seacht. Tugtar léargas i dtús gach ceann den dá Chaibidil seo ar 

chur chuige an scannánóra agus nochtar tréithe na n-oidí a roghnaíodh mar oidí. Ina 

dhiaidh sin, nochtar an pacáistiú a dhéanann gach ceann den dá scannánóir ar a scéal. 

Pléitear an teideal a roghnaíodh don scannán, an rogha ceoil thionlacain, na láithreacha 

taifeadta agus mise-en-scène léirithe tosaigh na scannán. Sa dara cuid den dá Chaibidil 

seo, tugtar léargas ar theistiméireachtaí na n-oidí. Pléitear na gnéithe d’insintí na n-oidí 

ar a leagadh an bhéim agus tugtar cuntas ar an bhfrámú a rinne na scannánóirí ar insintí 

na n-oidí. Léitear na scannáin mar théacsanna cultúrtha a eascraíonn as saol sóisialta 

laethúil phobal traidisiúnta Gaeilge Chorca Dhuibhne. 
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Sa Chaibidil dheireanach, Caibidil a hocht, caitear súil siar ar an gceist taighde: cén 

léargas a thugann pobal CD ar a dtraidisiún scéalaíochta sa scannán faisnéise DÁ le BF 

agus sa tsraith fhaisnéise Bibeanna le BNS agus cén tábhacht atá leis an gcleachtas 

scéalaíochta don phobal? Déantar plé ar an léargas atá faighte sa saothar seo ar 

chleachtas scéalaíochta phobal CD agus ar na tuiscintí i dtaobh a dtaithí saoil a nocht an 

pobal. Maífear gur cleachtas iltoiseach, sofaisticiúil é cleachtas insinte phobal CD a 

mbaineann daoine aonair agus an pobal úsáid as chun cuidiú leo dul i ngleic le dúshláin 

an tsaoil agus chun tuiscint a fháil ar an taithí sin. Pléifear freisin impleachtaí agus 

féidearthachtaí an taighde.  

I ndeireadh an tráchtais tá dhá Aguisín. Sa chéad cheann tá gearrchuntas ar an 

réamhobair chainníochtúil a spreag an staidéar seo. Sa dara ceann tá léargas ar chuid de 

na cuntais a thugann mná Chorca Dhuibhne sa leabhar a ghabhann leis an tsraith 

theilifíse Bibeanna ar an dlúth-thuiscint atá acu ar a gceantar dúchais.  

Is ceart a mheabhrú ag an bpointe seo nach bhfuil i gceist san insint atá sa saothar seo 

ach leagan amháin den scéal. Dá dtabharfadh an dara duine faoin taighde is cinnte go 

dtabharfadh sé peirspictíocht iomlán difriúil. 
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2. CAIBIDIL A DÓ 
AN FRÁMA TEOIRICIÚIL 

2.1 Réamhrá agus aidhm na caibidle 

Sa Chaibidil seo nochtar bunús fealsúnachta an tráchtais agus an fráma teoiriciúil ar a 

bhfuil an saothar tógtha. Is í an tábhacht atá leis an bhfráma teoiriciúil gur chruthaigh sé 

scafall a chuidigh liom próiseas inste scéil phobal CD mar a léirítear ar scannáin a 

nochtadh. Chuidigh sé liom freisin tuiscint a fháil ar an bhfeidhm agus ar an mbrí a 

bhaineann pobal CD as a gcleachtas scéalaíochta. Mar a dúirt mé sa réamhrá, tá 

dúshraith na feiniméineolaíochta heirméineótaice ag rith faoin saothar seo. Anuas air 

sin, táim ag tarraingt ar thrí réimse teoirice: léann na heitneagrafaíochta, léann na 

hinsinte, agus léann na scannánaíochta. Tugtar cuntas thíos ar an ról atá ag gach ceann 

de na réimsí léinn sa saothar seo, ar an gcuid di ar a dtarraing mé d’fhonn fráma 

teoiriciúil a thógáil agus mínítear na coincheapa lárnacha i ngach ceann de na trí réimsí. 

Ar dtús, ba mhaith liom filleadh ar an mbonn fealsúnachta atá faoin saothar seo. 

2.2 Bonn fealsúnachta  

2.2.1 An ointeolaíocht agus an eipistéimeolaíocht 

Sa rannóg seo, pléitear na coincheapa ointeolaíocht, eipistéimeolaíocht, Dasein agus 

habitus. Áitíonn an t-eolaí sóisialta Blaikie (2000) gur gan chruth a bheidh an taighde 

nach bhfuil comhtháthú ann idir fealsúnacht an taighdeora agus na modheolaíochtaí a 

roghnaítear. Léireofar anseo go bhfuil an seasamh ointeolaíoch agus eipistéimeolaíoch 

atá agam féin fite fuaite leis na modheolaíochtaí a roghnaíodh chun staidéar a dhéanamh 

ar chleachtas scéalaíochta phobal CD ar scáileán. Is mar seo a mhíníonn Merriam-

Webster an dá théarma ointeolaíocht agus eipistéimeolaíocht: 

• Ontology: a branch of metaphysics concerned with the nature and relations of 
being 

• Epistemology: the study or a theory of the nature and grounds of knowledge 
especially with reference to its limits and validity (Dictionaries, 2015). 

Baineann an ointeolaíocht, mar sin, le bheith agus leis na tuiscintí atá againn ar an 

bhfírinne. Is éard atá i gceist le heipistéimeolaíocht, an brainse den fhealsúnacht a 

bhaineann le fios nó le heolas duine ar an saol. Ag leanúint Heidegger, fealsamh 

Gearmánach agus údar mhórshaothar fealsúnachta an fhichiú haois Being and Time 
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(1927), creidim go gcaitear an duine isteach sa domhan seo ag am agus in áit ar leith 

agus, dá réir sin, caithfidh duine a “bheith ann” i dtosach sular féidir leis aon cheist a 

chur mar gheall ar cad is eolas ann nó conas teacht air. Ag leanúint Nietzsche, baineann 

Heidegger úsáid as Dasein chun tagairt go sonrach don choincheap seo: “This entity 

which each of us is himself…we shall denote by the term Dasein” (1962). Deir sé 

freisin: “[Dasein is] that entity which in its Being has this very Being as an issue…” 

(1962). Is bunaithe ar dhá fhocal ón nGearmáinis atá an téarma, da agus sein. Ciallaíonn 

da anseo nó ansiúd, ag brath ar an gcomhthéacs, agus is ionann sein agus an briathar bí. 

De réir thuiscint Heidegger ní rud ar leith é an Dasein ach na bealaí uile ar féidir le 

duine a bheith rannpháirteach sa saol mórthimpeall air. Bíonn an duine i gcónaí i mbun 

gnímh agus ag glacadh páirte i rud éigin. Bíonn sé i gcaidreamh le daoine eile agus ag 

tabhairt léirmhínithe ar na daoine a mbíonn sé i gcaidreamh leo agus ar an gcomhthéacs 

ina bhfuil siad ag feidhmiú. Is í túsphointe fealsúnachta an tsaothair seo gurb ann domsa 

agus gurb ann do na scannánóirí agus do na hoidí a bhfuil mé ag déanamh staidéir orthu. 

Bímid ar fad ag glacadh páirte sa saol mórthimpeall orainn. Mar a mhíníonn Ó Laoire, 

tá coincheap an Dasein “fíorchóngarach do thuiscint na Gaeilge ar a ‘bheith ann’” 

(2002: 58). Mar sin, bíonn an duine ann ar dtús agus ina dhiaidh sin téann sé i mbun 

eolas a bhailiú agus tuiscint a fháil ar an taithí sin. Dar le coincheap Heidegger den 

Dasein, tarlaíonn sé seo go nádúrtha. Sa phobal lena mbaineann na scannánóirí agus na 

hoidí atá faoi chaibidil anseo baintear úsáid go traidisiúnta as meán na scéalaíochta chun 

dul i ngleic le taithí saoil. I mo chás-sa, is trí chóras oideachais na hÉireann, an 

mheánscolaíocht agus léann na Gaeilge ar an ollscoil, a tháinig mé i dteagmháil le pobal 

CD. D’fhág an taithí seo go raibh réamhthuairimí agam i dtaobh phobal CD agus a 

gcleachtas scéalaíochta a bhí go mór faoi thionchar idé-eolaíocht an náisiúnachais 

chultúrtha. Ba chuid dhúshlánach de phróiseas foghlama an tsaothair seo domsa a bheith 

ábalta na réamhbhreithiúnais sin a aithint agus gan a bheith ag iarraidh an t-eolas a 

nochtadh a chur in oiriúint dóibh. Chun cuidiú liom teacht ar thuiscint ar conas a thagtar 

ar eolas fillfidh mé ar an léargas a thugann Heidegger ar eipistéimeolaíocht.8 

Cuirtear tús le próiseas na tuisceana, dar le Heidegger, a luaithe a caitear an duine 

isteach sa saol. Laistigh den chomhthéacs a bhfuil sé ann tagann duine ar thuiscint ar 

chomharthaí, ar shiombail agus ar nósanna a bhaineann go sonrach leis an suíomh sin. 

                                                
8 Is é an fealsamh Albanach Ferrier (1808–1864) a cheap an téarma eipistéimeolaíocht chun tagairt don 
staidéar a dhéantar ar nádúr agus ar theorainneacha an eolais, agus ar conas is féidir teacht ar eolas atá 
ann. 
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Míníonn Pierre Bourdieu–socheolaí, antraipeolaí, agus fealsamh Francach–gur trí aithris 

a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí na ndaoine a mbíonn teagmháil díreach aige leo a 

thagann an duine ar thuiscint “nádúrtha” ar iompar agus ar ghnásanna a phobail. Tugann 

sé habitus ar an gcoincheap seo. I bhfocail Wacquant: 

[Habitus is] the way society becomes deposited in persons in the form of lasting 
dispositions, or trained capacities and structured propensities to think, feel and 
act in determinant ways, which then guide them in their creative responses to 
the constraints and solicitations of their extant milieu (Wacquant 2005: 316). 

Is féidir a rá gur claonadh smaointeoireachta, iompraíochta agus breithiúnais atá sa 

habitus. I gcás phobal CD creidim go bhfuil ról lárnach ag a dtraidisiún scéalaíochta i 

sealbhú agus i seachadadh na dtuiscintí ar a dtagann siad go nádúrtha. 

Réamhbhreithiúnais a thugann Heidegger ar na tuiscintí seo. Tabharfaidh mionléiriú ar 

na scannáin atá roghnaithe don staidéar seo léargas ar chuid de na réamhbhreithiúnais 

atá sealbhaithe ag pobal CD tríd a gcleachtas scéalaíochta. 

Dar le Gadamer agus Ricoeur is gá don duine a bhfuil machnamh á dhéanamh aige ar 

théacs, nó ar scannán sa chás seo, cianú (distanciation) a dhéanamh idir é féin agus an 

téacs i dtreo is gur féidir leis teacht ar fhíorthuiscint ar atá á rá ann. Seo mar a mhíníonn 

Kaplan an tuiscint seo: 

Both [Gadamer and Ricoeur] maintain that the fundamental hermeneutical act 
of “making the foreign familiar” is achieved by overcoming an alienating 
distance to form a new relationship in which the horizon (of experience) of the 
reader and horizon (of meaning) of the text belong together . 

Tuigtear do Gadamer go ndéanann duine fiosrú ó taobh istigh den traidisiún a maireann 

sé ann. Mar a mhíníonn Ó Laoire: 

De réir Gadamer, is é is tuiscint ann, rannpháirtíocht in imeacht de chuid an 
traidisiúin seachas bheith ina ghníomh suibiachtúil. Sin é atá i gceist aige le 
‘fíor tuisceana’ (horizon of understanding). An té a bhfuil fíor lena thuiscint is 
léir dó go bhfuil teora lena bhfuil le feiceáil, agus go mbeidh léargas nua eile i 
ndán dó thar fíor amach (2002: 44). 

Imíonn Ricoeur ó Gadamer ag an bpointe seo. Seo tuiscint Ricoeur ar phróiseas an 

chianaithe: 

This concepts signifies that we live neither within closed horizons, nor within 
one unique horizon. Insofar as the fusion of horizons excludes the idea of a total 
and unique knowledge, this concept implies a tension between what is one’s 
own and what is alien, between the near and the far; and hence the play of 
difference is included in the process of convergence (1981: 62). 

Molann Ricoeur don léirmhínitheoir díriú ar an téacs mar gur ann a gheofar múnla den 

chumarsáid a tharlaíonn idir daoine ag aon phointe ama ar leith. Is éard atá sa téacs, dar 
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le Ricoeur, “a communication in and through distance” (1981: 131). I gcás an staidéir 

atá á dhéanamh anseo tá réimse téacsanna i gceist. Ar leibhéal amháin tá téacsanna na 

scannánóirí, is é sin na scannáin féin. Ansin, laistigh de na scannáin tá téacsanna na n-

oidí, téacsanna a bhfuil machnamh déanta ag na scannánóirí orthu agus iad curtha le 

chéile bunaithe ar na tuiscintí ar a tháinig siad. Chun léargas chomh hiomlán agus is 

féidir a fháil ar chleachtas scéalaíochta phobal CD is gá staidéar a dhéanamh ar na 

téacsanna ar an dá leibhéal seo. Ar an gcéad dul síos cuidíonn an staidéar atá déanta 

agam ar an nGaeilge liom tabhairt faoin obair seo. Éascaíonn an tuiscint atá agam ar 

phróiseas na scannánaíochta an anailís atá le déanamh ar chleachtas scéalaíochta na 

scannánóirí. Maidir le hinsintí na n-oidí, cabhraíonn na léargais a thugann na 

scannánóirí ar chleachtas scéalaíochta phobal CD go mór liom. Murach na léargais sin 

ní éireodh liom léamh chomh cruinn agus chomh hiomlán is atá tugtha agam anseo a 

thabhairt. Tabharfar cuntas thíos ar na gnéithe éagsúla de léann na heitneagrafaíochta, 

léann na hinsinte agus léann na scannánaíochta a chuidigh liom an mionléiriú ar na 

scannáin a thabhairt. 

2.3 Léann na heitneagrafaíochta 

2.3.1 Ról na heitneagrafaíochta sa saothar seo 

Tugann saothar Bloomaert agus Jie (2010) agus saothair Geertz (1973, 1974) léargas 

dom ar conas taighde a dhéanamh ar iompar agus ar chleachtais shiombalacha phobail. 

Déantar plé thíos ar na léargais a thugann Geertz ar na coincheapa “garthaithí” agus 

“tuairisc dhlúth”. Chuidigh an dá choincheap seo go mór liom agus mé i mbun 

mionléirithe ar chleachtas scéalaíochta phobal CD mar a léirítear sa scannán DÁ agus sa 

tsraith Bibeanna é. 

2.3.2 Na coincheapa “tuairisc dhlúth” agus “garthaithí” 

Meabhraíonn an t-antraipeolaí Meiriceánach Clifford Geertz nach í an tuiscint nó an 

taithí saoil chéanna atá ag an taighdeoir is atá ag an té a bhfuil staidéar á dhéanamh aige 

air. Dar leis, ní leor cuntas fíriciúil nuair a bhítear ag iarraidh léirmhíniú a thabhairt ar 

iompar daoine. Molann Geertz don scoláire atá ag iarraidh léirmhíniú a thabhairt ar 

chultúr nár de é tuairisc dhlúth (thick description) a dhéanamh ar na léirithe a dhéanann 

an pobal ar a dtuiscintí ar a dtaithí saoil. Is éard atá i gceist ag Geertz le “tuairisc 

dhlúth” an mionmhíniú a thugtar ar chleachtais agus ar iompair phobail sa chomhthéacs 
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ina dtiteann siad amach (1973: 3–30). 9  Cuidíonn “tuairisc dhlúth” ar chleachtas 

siombalach pobal linn tuiscint a fháil ar ghnás agus ar iompraíocht an phobail: “to grasp 

concepts which, for another people, are experience-near” (Geertz, 1974).  

Is éard atá i gceist ag Geertz le “garthaithí” (experience near) na dlúth-thuiscintí atá ag 

duine ar struchtúir agus ar ghnásanna a chuidíonn leis brí a bhaint as a thaithí saoil 

laethúil: 

An experience-near concept is, roughly, one which an individual – a patient, a 
subject, in our case an informant – might himself naturally and effortlessly use 
to define what he or his fellows see, feel, think, imagine, and so on, and which 
he would readily understand when similarly applied by others (1974: 28). 

Chun an coincheap garthaithí a shoiléiriú a thuilleadh, cuireann Geertz i gcomparáid le 

“cianthaithí” (experience-distant) é: 

An experience-distant concept is one which various types of specialists – an 
analyst, an experimenter, an ethnographer, even a priest or an ideologist – 
employ to forward their scientific, philosophical, or practical aims” (1974: 28). 

I gcás phobal CD, d’fhéadfá a áiteamh gur cuntais cianthaithí atá i gcuid mhór de na 

cuntais a tugadh ar phobal CD go stairiúil, cuirim i gcás na staidéir a luaitear i gCaibidil 

a trí (féach 3.3 agus 3.4 go háirithe) agus na scannáin mhóra a luaitear i gCaibidil a cúig 

(féach 5.1). Ar an láimh eile, tá léargais garthaithí ar fáil, mar shampla, sna cuntais sin a 

thugann an pobal sna leabhair atá scríofa ag baill den phobal. Déantar plé air seo i 

gCaibdil a ceathair nuair a thugtar cuntas ar oidhreacht liteartha agus cultúrtha phobal 

CD (féach 4.5). Cé go bhfuil léargas áirithe ar fáil sna saothair seo ar iompar phobal 

CD, más fíor do Geertz is trí staidéar a dhéanamh ar na nithe sin a dhéanann duine go 

nádúrtha, go neamhchomhfhiosach go minic, a éireoidh linn léargas garthaithí a fháil ar 

iompar phobail. Chun tuairisc dhlúth ionraic a thabhairt ar an iompar sin, is gá don 

taighdeoir dlúth-aithne agus taithí phearsanta a bheith aige ar an bpobal agus seo í an áit 

a léirítear tábhacht scannáin fhaisnéise Ghaeilge agus tábhacht obair BF agus BNS go 

sonrach. Toisc gur de phobal CD an bheirt scannánóirí BF agus BNS, is tuairiscí 

garthaithí iad na cuntais a thugann siad sna scannáin DÁ agus Bibeanna. Creidim gur 

féidir liom teacht ar léargas ar chuid de na tuiscintí atá ag pobal CD ar a dtaithí saoil ach 

mionmhíniú a thabhairt ar chur chuige na scannánóirí agus ar na hinsintí a chuirtear i 

láthair iontu. Chun cuidiú liom tuiscint a fháil ar na léargais a nochtann tuairisc dhlúth 

ar na scannáin atá faoi chaibidil sa saothar seo dom tharraing mé ar léann na hinsinte 

agus ar an míniú a thugann Ricoeur ar phróiseas na miméise. 
                                                

9 Is é Ryle a chéadúsáid an téarma “tuairisc dhlúth” san fhealsúnacht agus rinne Geertz forbairt air. 
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2.4 Léann na hinsinte agus coincheap na miméise 

2.4.1 Ról léann na hinsinte sa saothar seo  

Léiríonn O’Connell (2010) go bhfuil dlúthcheangal idir an scannánaíocht agus an insint. 

Go deimhin, áitíonn sí go bhfuil ceangal láidir idir an béaloideas agus an scannánaíocht. 

Tarraingíonn O’Connell ar Zimmerman (2001) chun an pointe seo a shoiléiriú: 

‘Folklore’, according to Zimmermann, ‘consists, among other things, of ready-
made plots, of codified ways of putting together basic elements to produce 
partly new stories, and of manners of performing them in face-to-face 
communication (Zimmerman, 2001: 11). This definition also captures many 
features of film narrative and storytelling in the visual medium… Many 
structural similarities exist between folklore and film-making: the means of 
putting together, narrative construction, follows parallel patterns, while the 
place of consumption and reception is similarly a very public affair (2010: 9-10, 
béim sa bhunleagan). 

Ar an dul céanna mheas Linda Dégh gur cuid lárnach den bhéaloideas an scéalaíocht. 

Áitíonn sí nach mbeidh deireadh go deo leis an insint agus gur dhual don duine a scéal a 

chur i láthair: 

Narration is ageless. The impulse to tell a story and the need to listen to it have 
made narrative the natural companion of man throughout the history of 
civilization. Stories are able to adapt themselves to any local and social climate. 
They are old and venerable, but they are also new and up to date (1972: 53). 

Ní bheidh an duine choíche gan scéal agus cuirfidh gach aois agus gach pobal a gcló 

féin ar an scéal sin. Is éard atá sna scannáin fhaisnéise atá faoi chaibidil sa saothar seo 

samplaí de chleachtas scéalaíochta comhaimseartha phobal CD. I gcás na 

scannánaíochta roghnaíonn an stiúrthóir na carachtair, na seatanna, na láithreacha 

taifeadta agus ar deireadh is é a shocraíonn ar cén chuid den scéal a insítear agus conas 

a insítear é. Mar sin, de bharr nádúr na scannánaíochta is meascán den reacaireacht agus 

den léiriú a bhíonn ann i gcónaí. Anuas air sin, meabhraíonn Bakhtin nach i bhfolús a 

tharlaíonn an próiseas seo. Chun léargas níos fearr a fháil ar an ngné seo de chleachtas 

insinte phobail tugtar cuntas thíos ar atá i gceist ag Bakhtin leis na coincheapa “caipiteal 

cultúrtha” agus “fearann sóisialta”.  

2.4.2 Na coincheapa “caipiteal cultúrtha” agus “fearann sóisialta” 

Gníomh sóisialta idirghníomhach, nó dialóg, is ea an láithriú béil. San am céanna, is é 

an suíomh sóisialta an cultúr, an comhthéacs sochstairiúil agus an comhthéacs 

polaitíochta ina fheidhmíonn sé a mhúnlaíonn tuiscintí an duine: “The immediated 
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social situation and the broader social milieu wholly determine-and determine from 

within, so to speak-the structure of an utterance” (Clark agus Holquist, 1984: 215). De 

réir thuiscint Bakhtin, tá gach léiriú nua ag brath ar léirithe eile atá tugtha roimhe sin ag 

an duine féin, agus/nó ag léirithe daoine eile ina thimpeall:  

[Any performance] inevitably orients itself with respect to previous 
performances in the same sphere, both those by the same author and those by 
other authors, originating and functioning as part of a social dialogue (luaite in 
Voloshinov, 1986: 95). 

Anuas air sin, is é an suíomh sóisialta a cheadaíonn go leor láithrithe ag aon am amháin. 

Cuidíonn meascán láithrithe linn brí a fháil ar aon láithriú ar leith: 

Its actual meaning is understood against the background of other concrete 
utterances on the same theme, a background made up of contradictory opinions, 
points of view, and value judgements (Lemke, 1995: 23). 

Tugann Bourdieu fearann nó fearann sóisialta (field, social field) ar an suíomh sóisialta 

ina dtiteann dialóga amach. Tarlaíonn idirbheartaíocht laistigh d’aon fhearann ar leith 

agus déantar idirghníomhaíocht idir fearainn éagsúil. Baineann rialacha agus struchtúir 

le gach fearann ag brath ar na hacmhainní atá ar fáil. Seo mar a mhíníonn Bourdieu atá i 

gceist aige: 

I define a field as a network, or a configuration, of objective relations 
between positions objectively defined, in their existence and in the 
determinations they impose upon their occupants, agents or institutions, 
by their present and potential situation…in the structure of the 
distribution of power (or capital) whose possession commands access to 
the specific profits that are at stake in the field, as well as by their 
objective relation to other positions (Jenkins, 1992: 85). 

I gcás an staidéir seo, d’áiteoinn go bhfuil tábhacht ar leith le dhá fhearann. Ar fhearann 

amháin, ceantar Gaeltachta Chorca Dhuibhne, tagann scannánóirí agus oidí ar thuiscintí 

ar a dtaithí saoil bunaithe ar chruinneshamhail agus ar idé-eolaíochtaí a shealbhaíonn 

siad go nádúrtha. Ar an bhfearann eile, TG4, cuireann siad a dtuiscintí ar a dtaithí saoil 

in iúl. Ar na fearainn seo tarlaíonn coimhlintí agus idirbheartaíocht a eascraíonn as 

rochtain a fháil ar acmhainní cultúrtha, sóisialta agus eacnamaíochta. Ag tarraingt arís ar 

Bourdieu, is féidir caipiteal cultúrtha (cultural capital) a thabhairt ar na hacmhainní seo. 

Tugann an duine leis a habitus, is é sin, na hacmhainní éagsúla atá aige–caipiteal 

eacnamaíoch, caipiteal sóisialta agus caipiteal cultúrtha, mar shampla, bunaithe ar a 

dhúchas agus ar a ghníomhaíochtaí laethúla–go dtí na foréimsí éagsúla dá shochaí. Sna 

foréimsí seo bíonn luach siombalach ag an gcaipiteal atá ag an duine agus déantar 

breithiúnas air dá réir. Is ceart cuimhneamh gur i bhfianaise na tuisceana go ndéanfaí 
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breithiúnas orthu a bhí na scannánóirí agus na hoidí atá faoi chaibidil sa tráchtas seo ag 

feidhmiú. Dá réir sin, is i bhfianaise na tuisceana seo a thug mé faoin mionléiriú a 

thugtar anseo. Chuidigh cuntas Ricoeur ar phróiseas na miméise go mór liom tuiscint a 

fháil ar conas a shealbhaigh pobal CD na tuiscintí ar a dtaithí saoil a chuireann siad i 

láthair sna scannáin DÁ agus Bibeanna. 

2.4.3 An mhiméis thriarach agus ciorcal bíseach na héirméineotaice 

Trí phróiseas na miméise, próiseas na scéalaíochta, tagann an t-am agus an insint le 

chéile. I bhfocail Uí Laoire: “cuirtear eilimintí éagsúla a bhí ann cheana féin i gcionn a 

chéile ar bhealach nua trí phróiseas na miméise” (Ó Laoire, 2002: 47-48, 331). Gné 

lárnach den phróiseas seo is ea an cíoradh a dhéanann an duine san am i láthair ar a 

chuimhní agus ar an todhchaí a shamhlaíonn sé dó féin. Cuidíonn próiseas na 

scéalaíochta leis ciall a bhaint as roghanna agus gníomhartha a dhéanann sé nach bhfuil, 

de réir cosúlachta, ag teacht le chéile. Is coincheap ilghnéitheach é an mhiméis i 

bhfealsúnacht Ricoeur, ach i gcás an staidéir seo, is í an ghné is mó a chuidigh liom an 

cheist taighde a fhreagairt an rangú triarach a dhéanann sé ar an gcoincheap.  

Ag tógáil ar Arastatal, Agaistín agus Heidegger, déanann Ricoeur rangú triarach ar 

phróiseas na miméise agus molann sé foscript le haghaidh gach céim: miméis1, miméis2, 

miméis3 (Schweiker, 1990: 111-113). Míníonn Ricoeur go bhfuil na trí chéim fite fuaite 

ina chéile agus gur gníomhartha samhlaíocha iad nó ficsin. Mar a deir Ricoeur: 

…fictions, in turn, proceed from simple images by the means of new 
combinations. Fictions are merely complex ideas whose components are 
derived from previous experience (1991: 119).  

Dar le Ricoeur, is ionann miméis1 agus an t-eolas réamhfhíoraithe (prefiguration of the 

field of action) atá ag duine.10 De réir Heidegger, mar a léiríodh thuas, tagann duine ar 

an eolas réamhfhíoraithe seo–ar thraidisiúin, ar thuairimí agus ar aidhmeanna sa saol–go 

nádúrtha sa timpeallacht a bhfuil sé ann (féach 2.2). Is ann don domhan seo sula 

dtagann an duine isteach ann agus is é a mhúnlaíonn an bealach a théann duine i ngleic 

leis an saol. I bhfocal Herda: 

Mimesis1 is the world of everyday action already characterized by a meaning 
conceptual network that makes narrative possible (1999: 76). 

                                                
10 Táim ag tógáil téarmaíocht Ghaeilge Uí Laoire ar iasacht anseo. Tugann Ó Laoire “réamhfhíorú” ar 
prefiguration, “chomhfhíorú” ar configuration agus “athfhíorú” ar refiguration (2002: 48). 
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Chun léargas a fháil ar an timpeallacht ar fhás na scannánóirí agus na hoidí aníos ann 

tabharfar cuntas i gCaibidil a trí ar cheantar Gaeltachta Chorca Dhuibhne.  

Trí chianú a dhéanamh ar an réamheolas atá aige, an t-eolas réamhfhíoraithe, is féidir le 

duine teacht ar thuiscintí nua ar a thaithí saoil. Mar a deir Kearney:  

The poetic imagination liberates the readers into a free space of possibility, 
suspending the reference to the immediate world of perception (both the 
author’s and the reader’s) and thereby disclosing new ways of being in the 
world (1988: 119). 

Tugann sé seo go dtí an tríú céim den mhiméis sinn. Is éard atá i miméis3, an t-athfhíorú 

(refiguration of the field of action) a dhéanann an duine ar a thaithí saoil nuair a thagann 

sé i ngleic le téacs nó léargas a thugann duine eile ar a thaithí saoil. Domhan 

samhailteach atá ann, lán le féidearthachtaí don am atá amach romhainn. Is samplaí iad 

na scannáin atá faoi chaibidil anseo de mhiméis3. Is éard atá fágtha ansin, an t-am i 

láthair, miméis2. Sa chéim seo tá an chuimhne, an todhchaí agus an t-am i láthair fite 

fuaite ina chéile. Má dhéanann sé cianú ó thuiscintí réamhfhíoraithe agus má dhéanann 

sé machnamh ar a thaithí saoil, is féidir leis an duine teacht ar thuiscintí nua. Seo 

Kearney arís: 

For the human being ‘in-the-world’ in its most everyday sense–as ‘Kant and 
Heidegger’ realized–involves a process of temporalization which makes our 
present actions meaningful by interpreting them in terms of a recollected past 
and a projected future (1998: 162). 

Déantar tuiscintí nua ar a thagann duine a chomhfhíorú i bhfoirm scéil (configuration of 

the field of action), miméis2. Seo mar a chuireann Polkinghorne síos ar an gcéim seo:  

We retrieve stories about our own and our community’s past, and these provide 
models of how actions and consequences are linked. Using these retrieved 
models, we plan our strategies and actions and interpret the intentions of other 
actors. Narrative is the discourse structure in which human action receives its 
form through which it is meaningful (1988: 135). 

Nuair a thagann duine amháin i dteagmháil le comhfhíorú, nó insint, dhuine eile ar a 

thuiscintí ar a thaithí saoil, bunaithe ar a shuíomh stairiúil féin baineann sé a bhrí féin as 

an téacs. Mar a mhíníonn Gadamer, is próiseas leanúnach é seo a bhíonn ag dul ar 

aghaidh i gcónaí taobh istigh d’aon traidisiún ar leith:  

In a tradition this process of fusion is continually going on, for there old and 
new are always combining into something of living value, without either being 
explicitly foregrounded from the other (1989: 306).  

Tugann Gadamer “ciorcal bíseach na heirméineotaice” ar an bpróiseas leanúnach seo 

ina mbíonn an duine de shíor sa tóir ar bhrí na beatha (1989: 266). Chuidigh an léargas 
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seo ar phróiseas na miméise liom tuiscint a fháil ar chleachtas scéalaíochta phobal CD. 

Cheadaigh sé dom léargas a fháil ar conas a mbaineann pobal CD úsáid as a gcleachtas 

scéalaíochta chun tuiscintí i dtaobh a dtaithí saoil a shealbhú agus chun na tuiscintí sin a 

chur ar aghaidh ó ghlúin go glúin. Chuidigh léann na scannánaíochta liom léargas a 

fháil ar conas atá an cleachtas seo á chur in oiriúint do mheán na teilifíse. 

Tabharfar cuntas thíos ar an scannán faisnéise mar choincheap mar a thuigtear don 

chriticeoir scannán Bill Nichols (1985, 1991, 2001) é. Dírítear ina dhiaidh sin ar an 

léargas a thugann David Bordwell agus Kristin Thompson (2008), beirt de na teoiricithe 

agus staraithe scannán is mó cáil inniu, ar bhunphrionsabail struchtúr agus stíl scannán. 

Chuidigh an léargas seo liom tuairisc dhlúth a thabhairt ar na gnéithe éagsúla de na 

scannáin atá faoi chaibidil sa saothar seo. 

2.5 Léann na scannánaíochta 

2.5.1 Ról na scannánaíochta sa saothar seo 

D’fhonn tuiscint níos fearr a fháil ar nádúr an scannáin fhaisnéise chaith mé súil ar dtús 

ar na léargais atá tugtha ag Nichols, scoláire a bhfuil cáil idirnáisiúnta bainte amach aige 

as an rangú atá déanta aige ar scannáin fhaisnéise. Chaith mé súil ina dhiaidh sin ar 

léargais chomhaimseartha le Bruzzi, Corner, Knudsen agus Winston i dtaobh 

choincheap an scannáin fhaisnéise. Thar aon ní eile is é an léargas a thugann Bordwell 

agus Thompson ar struchtúr scannán, agus ar an gcoincheap mise-en-scène go sonrach, 

a chuidigh liom an comhthéacs ina gcuirtear na scéalta atá le hinsint ag BF agus ag BNS 

i láthair a nochtadh agus anailís a dhéanamh orthu. Chuidigh léargais Bordwell agus 

Thompson liom freisin na trí chéim den mhiméis, mar atá leagtha amach thuas, a aithint 

sna scannáin DÁ agus Bibeanna (féach 2.4.3). Tugtar cuntas ar choincheap an scannáin 

fhaisnéise ar dtús. 

2.5.2 An scannán faisnéise mar choincheap 

Maíonn Nichols go bhfuil a ghlór sonrach féin ag gach scannán faisnéise: 

Every documentary has its own distinct voice. Like every speaking voice, every 
cinematic voice has a style or “grain” all of its own that acts like a signature or 
fingerprint…set out to represent aspects of the historical world from their own 
distinct perspectives (2001: 99-100). 
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Is trí chatagóiriú a dhéanamh ar smaointe agus ar ábhar de réir na saintréithe atá i 

gcomhar acu is fearr a thiocfar ar eolas, de réir Nichols, agus is sna téarmaí sin is fearr a 

oibríonn an catagóiriú atá déanta aige. Áitíonn Bascom nach mó an fiúntas atá ag baint 

lena leithéid de rangú, áfach: “definitions and classifications are neither particularly 

interesting nor necessarily fruitful. . . ” (1965: 3). Mar a mhíníonn Bruzzi, tá an 

fhorbairt seo bunaithe ar an tuiscint gur féidir teacht ar bhealach chun an fhírinne 

iomlán a léiriú agus gurb í an bhunaidhm atá ag scannánóirí ná léargas a thabhairt ar an 

bhfírinne sin: 

Its evolution has been determined by the supposedly generic quest of 
documentary filmmakers for better and more authentic ways to represent reality 
with the implied suggestion that, somewhere in a utopian future, documentary 
will prove able to collapse altogether the difference between reality and 
representation (2006: 4). 

Ó lár na naoi déag nóchaidí, trí staidéar a dhéanamh ar fhosheánraí scannán 

faisnéise-cuirim i gcás, an bréagchlár faisnéise, (mockudrama), an clár faisnéise is ficsin 

(docufiction) agus an scigchlár faisnéise (mockumentary)-atá tagtha chun cinn, tá 

teoiricithe tar éis filleadh ar cheist shainmhíniú agus rangú na scannán faisnéise. Áitíonn 

Bruzzi gur róshimpliú ar an scannánaíocht atá sa scarúint dhénártha idir fírinne an tsaoil 

agus athléirithe ar fhírinne an tsaoil atá mar bhunchloch ag na sainmhínithe stairiúla den 

scannán faisnéise. Tuigtear anois nach ann don fhírinne lom ná den shárinsint 

dhoshéanta ar scannán agus gur róchúngú ar phróiseas na scannánaíochta a bhí sna 

sainmhínithe stairiúla agus sa rangú a d’éirigh astu (Bruzzi, 2006, Corner, 1996, 

Knudsen, 2008, Winston, 2000).  

Meabhraíonn Aiken dúchas na scannánaíochta agus an dlúthcheangal atá aici leis an 

ngrianghrafadóireacht. Ba í bunaidhm na grianghrafadóireachta, a mhíníonn Aiken, 

taifeadadh a dhéanamh ar an gcine daonna agus ar a shaol: “the original imperative of 

[photography] was to record existing human, social, physical and natural reality” (2013: 

2). Is é an buntáiste atá ag an scannánaíocht thar an ngrianghrafadóireacht, dar leis, go 

gceadaíonn an scannánaíocht léargas ar an taithí a bhíonn aige ar an saol: 

However, the crucial difference here [between photography and film] is that 
film is able to create a simulacrum of how human beings exist within perceptual 
experience–of how human beings experience life–and this simulacrum is also, 
essentially, documentary in essence (2013: 26, béim sa bhunleagan).  

Is ar an scannán mar théacs, mar sin, agus ar an léargas a thugtar ann ar thaithí saoil an 

duine a leagann Aiken an bhéim. Meabhraíonn Bruzzi go dtagann athrú ar iompar an 

duine nuair a bhíonn ceamara i láthair: “the camera can never capture life as it would 
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have unravelled had it not interfered” (2006: 10). Ag tarraingt ar fhealsúnacht Carroll, 

míníonn Bruzzi nach eintiteas buan nó táirge atá sa scannán faisnéise. Áitíonn Bruzzi 

gur as an léargas a thugann duine ar a thaithí saoil nuair a bhíonn ceamara i láthair a 

fhásann an scannán faisnéise: 

The results of this collision between apparatus and subject are what constitutes 
a documentary – not the utopian vision of what might have transpired if only 
the camera had not been there (2006: 10). 

Ag leanúint Dai Vaughan, aithníonn Bruzzi go bhfuil céim thábhachtach eile ann, 

láithreacht an lucht féachana: “What makes a “documentary” is the way we look at it” 

(Vaughan, 1999: 84; athluaite in Bruzzi: 7). Míníonn Bruzzi go n-athraíonn an bhrí atá 

le scannán faisnéise ag brath ar an gcaidreamh idir an téacs, an tuiscint ar an saol atá á 

léiriú ann agus an té atá ag breathnú air. Cuireann sé síos air mar seo: 

The belief that a documentary’s meaning, its identity is not fixed but fluid and 
stems from a productive, dialectical relationship between the text, the reality it 
represents and the spectator (2006: 7). 

De réir thuiscintí Bruzzi agus Aiken mar atá siad leagtha amach thuas d’fhéadfaí a 

áiteamh gur cleachtas atá i bpróiseas na scannánaíochta. Tá ról tábhachtach sa phróiseas 

sin ag an scannánóir, ag na hoidí ar a dtarraingíonn sé, agus ag an lucht féachana a 

thagann i dteagmháil leis an scannán. Cuidíonn próiseas na scannánaíochta le gach 

duine acu san iarracht leanúnach atá á dhéanamh ag an gcine daonna tuiscint a fháil ar a 

dtaithí saoil. 

2.5.3 Foirm scannáin (Film form) 

Tá dhá ghné d’obair Bordwell agus Thompson a chuidigh go sonrach liom: an tuiscint a 

léiríonn siad ar “fhoirm scannáin” agus an briseadh síos atá déanta acu ar radharc faoin 

gcoincheap mise-en-scène. Sa léargas a thugann siad ar chomhdhéanamh scannán, 

cuireann Bordwell agus Thompson bunphrionsabail struchtúr agus stíl scannán chun 

suntais. Is ionann, dar leo, na bunphrionsabail seo i gcás scannán faisnéise agus scannán 

ficsin. Tosaíonn siad ón mbunús nach “random collection of elements” atá i scannán 

ach go n-eascraíonn sé as machnamh an stiúrthóra i dtaobh conas is fearr na heilimintí 

éagsúla atá aige a chur le chéile chun a scéal a insint (2008: 54).  

Is éard atá i gceist le foirm scannáin, dar le Bordwell agus Thompson, gach gné den 

scannán a théann i gcion ar an lucht féachana: 
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By film form, in its broadest sense, we mean the overall system of relations that 
we can perceive among the elements that interact with one another…the total 
system that the viewer attributes to the film, there is no inside or outside (2008: 
55). 

Dar le Bordwell agus Thompson, cruthaíonn scannánóirí pátrúin agus comharthaí a 

tharraingíonn an lucht féachana isteach sa scannán: “Any work of art presents cues that 

can elicit our involvement… These cues are not simply random; they are organized into 

systems” (2008: 55, béim sa bhunleagan). Deir siad gur féidir na pátrúin agus na 

comharthaí seo a aithint sna hinsintí agus san obair cheamradóireachta: “in the dialogue 

and camerawork” (2008: 55). Ach, is cuid d’aon aonad amháin iad: “Every component 

functions as part of the overall pattern that engages the viewer” (2008: 56, béim sa 

bhunleagan). Tugtar mise-en-scène ar na gnéithe éagsúla seo a thagann le chéile san 

aonad. Baineadh úsáid as an téarma Fraincise mise-en-scène ar dtús san 

amharclannaíocht. Tugadh isteach i léann na scannánaíochta é agus ciallaíonn sé gach 

rud atá le feiceáil i radharc agus a bhfuil smacht ag an stiúrthóir air. Tabharfaidh mé 

cuntas thíos ar an léargas a thugann Bordwell agus Thompson ar mise-en-scène. 

2.5.4 Mise-en-scène 

Ar na gnéithe is tábhachtaí i mise-en-scène, dar le Bordwell agus Thompson, tá suíomh, 

soilsiú, feistis agus smideadh, agus stáitsiú. I gcás an staidéir atá á dhéanamh agam 

anseo is iad an dá ghné is tábhachtaí den mise-en-scène, dar liomsa, an suíomh agus an 

soilsiú. Maidir le suíomh, míníonn Bordwell agus Thompson go bhfuil dhá chineál 

suímh ann, an suíomh nádúrtha atá ann cheana féin agus an suíomh a thógtar go 

speisialta don scannán. Tá tábhacht leis an áit a lonnaítear an duine maidir leis an 

suíomh. Is féidir na carachtair a thabhairt amach chun tosaigh agus an suíomh a bheith 

mar chúlra. Ar an dóigh chéanna, is féidir ról lárnach a thabhairt don suíomh mar a 

bheadh carachtar ann. Meabhraíonn Bordwell agus Thompson go bhféadfadh tionchar a 

bheith ag suíomh ar an mbrí a bhainfidh an lucht féachana as scéal: “The overall design 

of a setting can shape how we understand story action” (2008: 117).  

Míníonn Bordwell agus Thompson a thábhachtaí is atá an soilsiú a dhéantar ar radharc: 

“Much of the impact of an image comes from its manipulation of lighting” (2008: 124). 

Is féidir, a deir siad, úsáid a bhaint as soilsiú chun aird an lucht féachana a dhíriú ar 

ghnéithe nó ar charachtair ar leith. Cuirim i gcás: “Lighter and darker areas within the 

frame help create the overall composition of each shot and thus guide our attention to 
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certain objects and actions” (2008: 124). Aithníonn siad ceithre ghné den soilsiú ar 

féidir cuntas a thabhairt orthu; cáilíocht an tsolais (solas crua a chruthaíonn scáileanna 

soiléire, nó solas bog atá réscaipthe), treo an tsolais (os comhair, os cionn, faoi nó taobh 

thiar den charachtar nó den ábhar atá á shoilsiú) agus dath an tsolais (solas bán an lae, 

solas buí ó lampa nó aon dath eile a cheadaíonn an stiúrthóir). Is í an ghné dheireanach 

d’fhoirm scannáin a bhfuil tábhacht léi i gcás an staidéir seo, an stáitsiú. Is éard atá i 

gceist le stáitsiú, an ghluaiseacht agus an léiriú a dhéanann carachtar chun é féin a chur i 

láthair agus/nó an ghluaiseacht a dhéantar leis an gceamara chun an scéal a thaifeadadh. 

Meabhraíonn Bordwell agus Thompson gur féidir le carachtar é féin a chur i láthair 

freisin i bhfoirm ghuthaithe, nach gá go bhfeicfí ar an scáileán riamh é (2008: 132-133).  

Is iad na gnéithe den mise-en-scène is tábhachtaí i gcás na scannán faisnéise atá faoi 

chaibidil agam anseo, an suíomh, an soilsiú agus an stáitsiú. Chuidigh an tuiscint a fuair 

mé ó léargais Bordwell agus Thompson liom ról agus tábhacht na gnéithe seo mar a 

bhaintear úsáid astu in DÁ agus in Bibeanna a aithint, a fhoilsiú agus tuiscint a fháil 

orthu. 

2.6 Achoimre 

Sa Chaibidil seo thug mé léargas ar bhunús fealsúnachta an tsaothair seo. Phléigh mé na 

coincheapa ointeolaíocht agus eipistéimeolaíocht. Mhínigh mé go bhfuil an saothar seo 

bunaithe ar an tuiscint gur gá don duine a bheith ann ar dtús sular féidir leis teacht ar 

eolas nó tuiscint a fháil ar an eolas ar a thagann sé. Ag tarraingt ar na léargais a fuair mé 

ó Ricoeur ar choincheap an Dasein agus ar an miméis triarach, d’éirigh liom fráma 

teoiriciúil a thógáil atá bunaithe ar fhealsúnacht na héirméineotaice ach atá in oiriúint 

don scannánaíocht. Phléigh mé na coincheapa “caipiteal cultúrtha” agus “fearann 

sóisialta” freisin. Tugann na coincheapa seo aird ar ghné shóisialta na hinsinte agus ar 

thionchar an chomhthéacs sochstairiúil ar chleachtas scéalaíochta pobail. Chuidigh 

coincheapa Geertz, an tuairisc dhlúth agus garthaithí, agus léargais Bordwell agus 

Thompson ar fhoirm scannáin liom teacht ar mhúnla modheolaíoch a chuidigh liom 

gnéithe ar leith de chleachtas scéalaíochta phobal CD a nochtadh. In éineacht chuidigh 

na gnéithe de léann na heitneagrafaíochta, léann na hinsinte agus léann na 

scannánaíochta a luaitear anseo liom teacht ar fhráma teoiriciúil atá ag teacht le mo 

fhealsúnacht phearsanta agus atá in oiriúint don staidéar cáilíochtúil atá á dhéanamh 

agam anseo ar chleachtas scéalaíochta phobal CD mar a léirítear ar scannáin fhaisnéise 
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Ghaeilge é. Tugtar léargas sa chéad Chaibidil eile ar an gceantar taighde as ar fáiscíodh 

na scannáin fhaisnéise DÁ agus Bibeanna. 
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3. CAIBIDIL A TRÍ 
LÉARGAS AR GHAELTACHT CHORCA DHUIBHNE 

3.1 Réamhrá agus aidhm na caibidle 

I gCaibidil a dó leag mé amach fráma teoiriciúil a chuidigh liom léargas a fháil ar 

chleachtas scéalaíochta phobal CD mar a léirítear sna scannáin DÁ agus Bibeanna é. 

Chun cuidiú liom léirmhíniú chomh hiomlán agus is féidir a thabhairt ar an 

gcomhthéacs inar múnlaíodh agus inar cruthaíodh na scannáin seo, cuirim romham sa 

chéad trí Chaibidil a leanas cuntas a thabhairt ar thimpeallacht phobal CD agus ar na 

léargais a tugadh go stairiúil ar phobal CD. Dar ndóigh, ní féidir cuntas a thabhairt ar 

gach gné di, mar sin de, dhírítear ar na gnéithe sin is mó a bhfuil tábhacht leo, dar liom, 

i dtéarmaí cheist taighde an tráchtais seo. I gCaibidil a ceathair tugtar cuntas ar 

oidhreacht litríochta agus cultúrtha Chorca Dhuibhne agus ar an tsamhail de Ghaeltacht 

Chorca Dhuibhne agus dá phobal a cruthaíodh san oidhreacht sin. I gCaibidil a cúig 

dírítear ar an léiriú ar scáileáin a rinneadh ar phobal Ghaeltacht Chorca Dhuibhne roimh 

1996. Sa Chaibidil seo tugtar cuntas ar thimpeallacht thíreolaíoch, shóisialta agus 

theangeolaíoch phobal CD agus ar na léargais a thugtar ar na gnéithe seo i gcáipéisí 

agus i staidéir oifigiúla an stáit. Tugtar cuntas freisin ar dheighilt stairiúil thíreolaíoch 

an cheantair agus déantar plé ar stair an logainm Chorca Dhuibhne. Tugtar tuairisc ansin 

ar an stádas Gaeltachta a bhronnadh ar chuid den leithinis agus na hathruithe a tháinig ar 

na teorainneacha ó 1926. Déantar cur síos ar an léargas a thugtar i ndaonáireamh na 

hÉireann ar chomhdhéanamh phobal CD ó thaobh inscne, aoise agus slite beatha de. 

Dírítear ansin ar staidéir theangeolaíocha a tugadh ar phobal CD. Is é Ó Riagáin (1992) 

an fhoinse is iomláine atá againn maidir le tuairisc ar chúlra sochtheangeolaíoch an 

cheantair ach tharraing mé ar Ó Giollagáin et al. (2007) agus ar Ó Giollagáin agus 

Charlton (2015) chun léargas a fháil ar na cuntais oifigiúla a tugadh ar staid na Gaeilge i 

nGaeltacht Chorca Dhuibhne sna 2000í. In éineacht, chuidigh na cuntais seo liom 

tuiscint a fháil ar an timpeallacht fhisiciúil, shóisialta agus teangeolaíoch ina raibh na 

scannánóirí agus na hoidí a luaitear i gCaibidilí a sé agus a seacht ag feidhmiú inti nuair 

a shealbhaigh siad na tuiscintí a léirítear sna scannáin DÁ agus Bibeanna. 
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3.2 An ceantar taighde 

Ag tarraingt ar Cuppage, Ó Siochfhradha agus Ó Conchúir, tugaim tuairisc thíos ar 

thimpeallacht fhisiciúil Chorca Dhuibhne. Talamh shléibhtiúil, bhog, ghainmheach atá i 

gcuid mhór den leithinis cé is moite de bhaile an Daingin (Cuppage et al., 1986). 

Ritheann iomaire ard sléibhe ó cheann ceann na leithinse, ó Chaisleán na Mainge san 

oirthear go dtí Cnoc Bhréanainn (952 méadar) san iarthuaisceart, ó dheas go dtí Sliabh 

an Iolair (516 méadar) agus amach go dtí An Mullach Ramhar (937 méadar) ar an 

mBlascaod Mór (Ó Siochfhradha, 1937: v, Ó  Conchuir, 1973: 5-6). Idir na beanna seo 

agus an fharraige tá gleannta agus locha. Tugann cur síos Uí Chonchuir ar an leithinis 

blaiseadh d’áilleacht na háite agus is fiú é a thabhairt anseo:  

Gabhann iomaire árd sléibhe ó cheann ceann na leithinise trína lár siar agus 
síneann gleannta agus lontáin féarmhara ar gach taobh go farraige síos. Anseo 
is ansiúd feadh an chnámhdroma láire sléibhe éiríonn beanna árd aduaine 
maorga. . . . Is iomaí gleann, com, cuas agus góilín sa taobh tíre seo agus is 
iomaí beartú a rinne fórsaí an dúlra an patrún nó an deilbh tíre seo a ghearradh 
amach. Cuid mhór de dhraíocht agus d’áilleacht an cheantair, tá sé ins na 
gleannta doimhne sléibhe, sna locha diamhra dorcha crochta thuas i measc na 
gcnoc agus sna srutháin mheara ghlóracha a éiríonn astu amach (1973: 5-6). 

Go traidisiúnta, áirítear na hoileáin ar fad amach ó chósta na leithinse, ar carraigeacha a 

bhformhór, mar chuid de bharúntacht Chorca Dhuibhne. Ar na hoileáin is mó agus is 

cáiliúla tá na Blascaodaí agus tá breis bheag agus 458 heicteár de thalamh tirim ar an 

mBlascaod Mór féin.11 Ba gheall le “ceangal imleacáin” an nasc a bhíodh idir phobal an 

Bhlascaoid Mhóir agus pobal na míntíre, dar le Ó hÉalaí:  

Cé go raibh an fharraige eatarthu féin agus an saol mór, ní fhéadfaidís bheith 
neamhspleách ar an saol sin. Thuigeadar go raibh ceangail ag an dtír orthu agus 
go deimhin gur cuid den dtír an t-oileán (1992: 7-8).  

I 1953, le cúnamh ón rialtas, d’aistrigh na háitritheoirí deireanacha amach as an 

mBlascaod Mór go dtí Baile Bhiocáire, an Mhuiríoch agus Dún Chaoin ar an míntír 

agus maireann a sliocht go fóill i measc na bpobal seo (Feiritéar, 2005: 26). Is léir, mar 

sin, go bhfuil roinnt castachtaí ann maidir le ceantar fisiciúil Chorca Dhuibhne. Tá 

léargas breise ar seo ar fáil sa logainm agus sna díospóireachtaí agus plé leanúnach a 

dhéantar ina thaobh i measc phobal Chorca Dhuibhne. 

Logainm nó ainm treabhchais atá i gCorca Dhuibhne. Míníonn de Mórdha go nglactar 

leis go forleathan “gurb ionann Corca Dhuibhne agus síol nó coirce (claochlaithe go 

                                                
11 Le haghaidh cuntais ar stair na bhfocal Blascaod agus Blasket agus le haghaidh tuilleadh eolais i dtaobh 
na n-oileán agus pobal na n-oileán go ginearálta féach de Mórdha (2012b). 
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corca) an bhandé Duibhne” (de Mórdha, 2012b: 118).12 Aontaíonn Ó Ciobháin gur 

“síol” atá i gceist le Corca, agus go bhfuil “an leagan ársa Dovinia leis an réimír 

‘moccu’ (a chiallaíonn aicme nó treibh) le hainmneacha daoine ar chlocha oghaim i 

gCorca Dhuibhne agus in Uíbh Ráthach ó c.500 AD” (2014). I gcodarsnacht leis an 

tuiscint a cuireadh chun cinn go traidisiúnta, áitíonn Ó Cíobháin gur “ainm pearsanta 

fireann, ní baineann Duibhne” (2014). Míníonn sé go bhfuil an t-ainm fireann Duibhne 

comhthreomhar leis an ainm baineann Suibhne agus, mar sin, “ní bandia atá i gceist mar 

a áitíodh go minic” (2014). Tá Corca Dhuibhne in úsáid mar ainm ar bharúntacht ón 

17ú haois (Ó Riagáin, 1992: ii, de Mórdha, 2012b: 117-118). I gcás an staidéir seo, níos 

tábhachtaí ná stair an logainm nó inscne Duibhne tá an tuiscint chomhaimseartha a 

bhaintear as Corca Dhuibhne.  

De réir thuiscint de Mórdha, tá an limistéar a shamhlaítear le Corca Dhuibhne 

comhtheagmhálach, mórán, leis an gceann is faide ó thuaidh de leithinsí Ciarraí: 

Inniu tugtar Corca Dhuibhne ar limistéir áirithe talún .i. an leithinis a shíneann 
siar amach san Atlantach ó Bhaile Thrá Lí ar an dtaobh thuaidh agus Caisleán 
na Mainge ar an dtaobh theas (2012b: 117-118). 

Is léir ó thuairiscí an bheirt scannánóra atá faoi chaibidil sa tráchtas seo, BF agus BNS, 

go bhfuil an scéal níos casta ná seo. Aontaíonn BNS gur “leis an leithinis ar fad, geall 

leis–seachas fíor-oirthear na leithinse” a bhaineann Corca Dhuibhne “go teicniúil” 

(2014). Ní hionann an tuiscint “teicniúil”, a deir sí, agus an úsáid “phraiticiúil” a 

bhaintear as Corca Dhuibhne (2014). Míníonn BNS go dtarraingíonn Corca Dhuibhne 

an chuid sin den leithinis ina labhraítear Gaeilge go traidisiúnta chun cinn: “Faoi láthair, 

aithnítear Corca Dhuibhne agus An Ghaeltacht mar aon chomhartha aitheantais amháin” 

(2014). Míníonn BF go mbraitheann an logainm a úsáidtear chun tagairt don cheantar 

Gaeltachta ar an ócáid, ar cé atá ag caint agus cé lena bhfuiltear ag labhairt: “Tugaimid 

Corca Dhuibhne, iarthar Duibhneach agus Dúthaigh Duibhneach ar an gceantar faoi mar 

a bhuaileann an teidhe sinn–agus inár measc féin tugaimid Bundún Mhóire air leis”. 

Chun soiléiriú a dhéanamh ar an bpointe seo tugann BF an sampla seo:  

                                                
12 Ríomhann Macalister na tagairtí do Duibhne ar chlochaí oghaim a fuarthas i gCorca Dhuibhne agus in 
Uíbh Ráthach siar chomh fada leis an 5ú nó an 6ú haois (2012a). Tá tagairt ag MacCotter in Medieval 
Ireland: Territorial, political and economic divisions (2008) do thuairisc Macalister i dtaobh an ainm 
Duibhne: “The kingdom of Corcu Duibne is attested in ogam inscriptions of the fifth century naming its 
female ancestor, Dovvinia”. Tagann Byrne leis an tuairim gur de shliocht an bhandia Dovinia treabh 
Corcu Duibne: “The ogham stones which abound in Kerry tell us that the Corcu Duibne in fact claimed a 
female ancestress DOVINIA” (luaite in McManus, 1991: 95, 97). 
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Is agus ba chuid de Chorca Dhuibhne iad na Blascaodaí agus an Blascaod Mór 
dá réir sin. I gcomhrá le stróinséir thabharfaimís An Blascaod air, An Blascaod 
Mór níos foirmiúla fós, ins an tslí chéanna go dtabharfaimís Baile an 
Fheiritéaraigh ar an mBuailtín! Eadrainn féin b’é an tOileán nó an tOileán Tiar 
é [An Blascaod Mór] (Feiritéar, 2014). 

Is í an deacracht atá ag BNS le húsáid an logainm iarthar Duibhneach ná nach n-áirítear 

leis an ceantar oifigiúil Gaeltachta ina iomláine. Deir BNS go mbaintear úsáid as iarthar 

Duibhneach chun tagairt don chuid den leithinis “ón Daingean siar… Ní áiríonn sé an 

Leitriúch” (2014).13 Ní áiríonn sé na ceantair Ghaeltachta ón Daingean soir, Lios Póil 

cuirim i gcás, ach an oiread, a deir sí. Tá, de réir BNS Corca Dhuibhne níos cuimsithí ná 

iarthar Duibhneach (2014). Sa scannán DÁ is ar an mBlascaod Mór agus ar phobal an 

Bhlascaoid Mhóir a dhíríonn BF. I gcás na sraithe Bibeanna bailíonn BNS scéalta ó 

mhná ón gcuid sin de leithinis Chorca Dhuibhne a áirítear mar chuid den cheantar 

oifigiúil Gaeltachta. Tugtar cuntas thíos ar an gceantar a aithnítear go hoifigiúil mar 

cheantar Gaeltachta Chorca Dhuibhne. 

 

                                                
13 Ba i 1974 a aithníodh roinnt dáilcheantar sa Leitriúch, an Baile Dubh, an Clochán, Cé Bhréanainn agus 
cuid den Scragán, mar cheantair Ghaeltachta den chéad uair (Byrne, 2001: 166-167, Ní Bhrádaigh et al., 
2007). 
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3.2.1 Limistéar Gaeltachta Chorca Dhuibhne 

 

 

Léaráid 3.1 Limistéir Ghaeltachta na hÉireann agus Gaeltacht Chorca Dhuibhne  

(Cruthaithe le QGIS ag Liam Ó hAisibéil) 
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San Ordú Logainmneacha (Ceantair Ghaeltachta) 2004, mínítear go bhfuil trí 

bharúntacht i nGaeltacht Chiarraí, ar cheann díobh Corca Dhuibhne. Is iad Dún Ciaráin 

Theas agus Uíbh Ráthach an dá cheann eile (Oifig an Ard-Aighne 2004). Inniu 

tagraíonn Corca Dhuibhne do thrí thoghroinn déag agus orthu sin tá trí bhaile fearainn a 

aithnítear mar cheantar Gaeltachta. Is bunaithe ar shainiú oifigiúil na gceantar 

Gaeltachta atá na focheantair seo. Míníonn Ó Torna nach mbaintí úsáid choitianta as an 

bhfocal Gaeltacht mar ainm ar cheantar anuas go dtí aimsir na hAthbheochana. Dar le Ó 

Torna: “bhí d’inspioráid agus d’aidhm ag cruthú chonstráid na Gaeltachta muintir na 

hÉireann a mhealladh chun measa ar an teanga dúchais agus ar lucht a labhartha, fad a 

bhí féiniúlacht náisiúnach ag fás agus ag forbairt” (2005: 13). I 1925 bunaíodh 

Coimisiún na Gaeltachta d’fhonn “polasaí náisiúnta a bheadh soiléir agus 

deimhnitheach i dtaobh na gceanntar agus na ndream a chiméad an Ghaelig ina 

beathaidh mar theangain teaghlaigh” (Coimisiún na Gaeltachta, 1926: 2). Mar a 

thuairiscíonn Ó Giollagáin, is léir gurb é a bhí i gceist ag Coimisiún na Gaeltachta sa 

tuarascáil a d’fhoilsigh siad i 1926 ceantair ina raibh an Ghaeilge fós in uachtar iontu a 

aithint ó cheantar a raibh an Béarla in uachtar iontu ach ar chainteoirí dúchais Gaeilge 

cuid den phobal go fóill. Mheas an Coimisiún “go bhféadfaí úsáid na Gaeilge mar 

theanga theaghlaigh agus phobail a chaomhnú sna ceantair ina raibh sí fós in uachtar 

agus, le tacaíocht an Stáit, í a thabhairt ar ais i réim sna ceantair Bhreac-Ghaeltachta de 

réir a chéile” (Ó Giollagáin et al., 2007: 8).14 Maidir le Gaeltacht Chorca Dhuibhne de, i 

1925 tuairiscíodh gur chainteoirí laethúla Gaeilge iad os cionn 80% den daonra sna 

toghroinn a leanas ar leithinis Chorca Dhuibhne: Dúnchaoin (94.8%), Dún Urlann 

(92.1%), Cill Maoilchéadair (86.2%), Cill Chuáin (94.5%), Márthain (87.8%), an Mhin 

Aird (80.4%) agus Fionntrá (91.7%). I 1956 rinneadh athbhreithniú ar na teorainneacha 

agus ainmníodh na toghranna Cill Chuáin, Cill Maoilchéadair, Cinn Aird, an Daingean, 

Dún Chaoin, Dún Urlann, Fionntrá, na Gleannta, Márthain agus an Mhin Aird mar 

cheantair Ghaeltachta (An Roinn Ealaíon, 1956). I 1956 bunaíodh Roinn na Gaeltachta 

agus rinneadh athshainiú reachtúil ar na limistéir Ghaeltachta. Níor tháinig aon athrú ar 

Ghaeltacht Chorca Dhuibhne go dtí 1974 nuair a ainmníodh na toghranna An Baile 

Dubh, An Clochán agus Cé Bhréanainn chomh maith le cuid de thoghrann An 
                                                

14 Ag eirí as moltaí Choimisiún na Gaeltachta, agus bunaithe ar chumas an phobail sa Ghaeilge, aithníodh 
limistéir “Fhíor-Ghaeltachta” agus limistéir “Bhreac-Ghaeltachta” den chéad uair i 1928 faoi Ordú na 
nOifigí agus na bhFeidhmeannas Áitiúil (Gaeltacht) 1928. Aithníodh ceantar ina raibh cumas ag 80% den 
phobal gnáthchomhrá a dhéanamh ina “fhíor-Ghaeltacht”. Ceantar “Breac-Gaeltachta” a tugadh ar 
cheantar ina raibh sé de chumas ag níos lú ná 80% agus níos mó ná 25% den phobal gnáthchomhrá a 
dhéanamh i nGaeilge (An Roinn Ealaíon, 1974).  
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Sráidbhaile, na bailte fearainn Fearann Dealúigh, Formaoil agus An Scragán ar an taobh 

thoir thuaidh den leithinis, ina gceantair Ghaeltachta (An Roinn Ealaíon, 1974).15 Níor 

baineadh aon cheantar den liosta seo ó shin agus níor cuireadh leis ach an oiread. Mar 

sin, is iad na ceantair ar leithinis Chorca Dhuibhne a ainmníodh ina gceantair 

Ghaeltachta i 1956, maraon leis na ceantair a cuireadh leo i 1974, na ceantair a 

aithnítear go hoifigiúil inniu mar cheantair Ghaeltachta (Walsh et al., 2005). Ó thús an 

fhichiú haois b’ann don nós an Ghaeltacht a thabhairt ar cheantar a raibh cónaí ar 

phobal traidisiúnta Gaeilge ann. Is fiú a lua ag an bpointe seo gur tosaíodh ar 

shaintréithe a shamhlú leis na ceantair Ghaeltachta agus le pobail na gceantair sin san 

am céanna. Mar a mhíníonn Ó Torna, cruthaíodh “constráid na Gaeltachta samhailte” trí 

íomhánna i dtaobh na gceantar ina labhraíodh an Ghaeilge mar ghnáth-theanga 

teaghlaigh agus phobail go fóill agus i dtaobh phobal na gceantar Gaeltachta a chruthú 

agus a chur chun cinn. Tugadh faoi seo sna meáin éagsúla a bhí coitianta i ndeireadh an 

naoú haois déag agus i dtús an fhichiú haois (2005: 61). I bhfianaise nádúr an tráchtais 

seo, i measc na meán ba thábhachtaí i dtéarmaí chur chun cinn Corca Dhuibhne agus a 

phobal mar eiseamláirí Gaelacha, bhí an litríocht chruthaitheach agus na scannáin. 

Tugtar léargas sna Caibidilí amach anseo ar an tsamhail den Ghaeltacht agus de phobal 

na Gaeltachta a cruthaíodh i gCorca Dhuibhne. Déantar plé freisin ar an oidhreacht 

liteartha agus scannánaíochta a d’fhás as an samhlú seo (féach Caibidilí a ceathar agus a 

cúig). Ní miste ar dtús cuntas a thabhairt ar an léargas ar dhéimeagrafach phobal Chorca 

Dhuibhne atá ar fáil i gcáipéisí oifigiúil an stáit.  

3.3 Timpeallacht shocheacnamaíoch Chorca Dhuibhne 

Ceantar tuaithe atá i gcuid mhór de Ghaeltacht Chorca Dhuibhne ach go bhfuil 

sráidbhailte scaipthe ar fud na leithinse in áiteanna mar Lios Póil, Ceann Trá, 

Dún Chaoin, Baile an Fheirtéaraigh, Muiríoch, Feothanach, Cé Bhréanainn agus 

an Clochán. Bunscoil, Oifig an Phoist, siopaí beaga, tithe tábhairne agus uaireanta 

séipéal atá sna sráidbhailte seo den chuid is mó (Ní Shéaghdha, 2003: 4-5). Ar aon dul 

le mórán ceantar iargúlta eile in iarthar na hÉireann, tá titim mhór tagtha ar dhaonra na 

Gaeltachta seo ó thús an chéid seo caite.16 De réir dhaonáireamh 2011, tá 7,120 duine ag 

                                                
15 Is ábhar spéise nárbh é an sainiú céanna ar an nGaeltacht a bhí in úsáid i reachtaíocht agus scéimeanna 
éagsúla an stáit don tréimhse idir 1929 agus 1956. Le haghaidh tuilleadh eolais féach Walsh et. al. (2005) 
agus Ó Giollagáin, Mac Donncha et. al. (2007). 
16  11,872 duine a bhí ag cur fúthu i nGaeltacht Chorca Dhuibhne i 1926 nuair a leagadh síos 
teorainneacha na nGaeltachtaí don chéad uair (Coimisiún na Gaeltachta, 1926: 6-7). 
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cur fúthu i nGaeltacht Chorca Dhuibhne, ardú os cionn míle duine ó 1996, an bhliain ar 

bunaíodh TG4. Sna deich mbliana roimhe sin níor athraigh daonáireamh an cheantair 

puinn, 6,187 duine i i 1986 agus 6,159 duine i 1996. Is é an Daingean agus an ceantar 

máguaird, na Gleannta, an áit is mó lonnaíochta. De réir dhaonáireamh 2014 3,361 

duine atá ina gcónaí sa Daingean agus sna Gleannta, méadú 671 duine ó 1996.17 Is é 

an Daingean an t-aon bhaile d’aon mhéid sa Ghaeltacht seo agus is ann atá na 

príomhsheirbhísí réigiúnda bunaithe, cuirim i gcás, scolaíocht mheánleibhéal, seirbhísí 

proifisiúnta (dochtúirí, dlíodóirí, ceantálaithe, srl.) agus oifigí gníomhaireachtaí stáit (Ó 

Riagáin, 1992).  

Tá fianaise ann gur tháinig athrú ar chomhdhéanamh aoise dhaonra Ghaeltacht Chorca 

Dhuibhne sna deich mbliana sular léiríodh DÁ agus sular bunaíodh TG4. Le linn na 

tréimhse seo d’fhág 458 duine óg idir 15–25 bliain d’aois an ceantar agus d’aistrigh 267 

duine idir 30–45 bliain d’aois isteach sa Ghaeltacht (Ní Shéaghdha, 2003). San anailís 

chomparáideach a rinne sé idir fhigiúirí daonáirimh 1971 agus 1981, léiríonn Ó Riagáin 

(1992) go raibh an eisimirce go náisiúnta réasúnta coitianta i measc daoine óga sa 

tréimhse sin, go háirithe in iarthar Chorca Dhuibhne. Idir 1971 agus 1981, mar shampla, 

d’fhág 30% den aoisghrúpa 20–29 bliain d’aois. Léirítear i dtaighde Uí Riagáin freisin 

go raibh méadú leanúnach ar an líon inimirceach go dtí an ceantar sa tréimhse chéanna. 

Daoine meánaosta den chuid is mó a bhí sna hinimircigh. Tá figiúirí Uí Riagáin agus 

figiúirí Ní Shéaghdha ag teacht le chéile. Léiríonn siad gur fhág aon trian d’aos óg 

Chorca Dhuibhne, iad siúd faoi bhun 30 bliain, idir 1971 agus 1996, an bhliain a 

craoladh an scannán DÁ ar RTÉ den chéad uair agus an bhliain ar bunaíodh TG4. Sa 

tréimhse chéanna bhí daoine ag aistriú isteach go Corca Dhuibhne, ach, daoine os cionn 

30 bliain a bhí iontu. Chun é seo a chur i gcomhthéacs, i 1996 bhí 17% de dhaonra 

Gaeltachta Chorca Dhuibhne os cionn 65 bliain d’aois i gcomparáid le 11% den daonra 

go náisiúnta. Bhí líon na ndaoine óga faoi bhun 15 bliain mórán mar an gcéanna leis an 

gcuid eile den tír–23% de dhaonra Ghaeltacht Chorca Dhuibhne i gcomparáid le 24% 

go náisiúnta. Tugann sé seo le tuiscint go raibh an ráta breithe sa tréimhse seo mórán 

mar an gcéanna i nGaeltacht Chorca Dhuibhne agus an chuid eile den tír. Idir na blianta 

1996 agus 2011, an bhliain a cuireadh tús leis an taighde don tráchtas seo agus an 

bhliain is déanaí a bhfuil figiúirí oifigiúla ar fáil di, d’fhan an céatadán daoine os cionn 

                                                
17 Cé go bhfuil roinnt torthaí ó dhaonáireamh 2014 foilsithe, níl siad foilsithe ina n-iomláine fós agus an 
tráchtas seo á scríobh. 
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65 bliain sa stát mórán mar an gcéanna. Sa tréimhse chéanna tháinig titim 2.5% ar 

chéatadán na ndaoine os cionn 65 bliain i nGaeltacht Chorca Dhuibhne. Tháinig titim 

bheag ar líon na ndaoine faoi bhun 15 bliain go náisiúnta. I nGaeltacht Chorca 

Dhuibhne bhí an titim seo dhá oiread níos mó. Ar an gcéad amharc, tá an chosúlacht ar 

an scéal go bhfuil an cóimheas cleithiúnais aoise (an daonra faoi bhun 15 bliain móide é 

sin os cionn 65 bliain, mar chéadtadán den iomlán) i nGaeltacht Chorca Dhuibhne ag 

teacht níos cóngaraí don cóimheas cleithiúnais aoise sa tír go ginearálta. Tuairimím go 

bhfágann ráta aird imirce as Gaeltacht Chorca Dhuibhne sna 1930í agus 1940í go bhfuil 

níos lú daoine anois san aoisghrúpa os cionn 65 bliain. Tugtar léargas thíos ar 

chomhdhéanamh inscne i nGaeltacht Chorca Dhuibhne. 

3.3.1 Comhdhéanamh inscne 

Chomh maith le meascán aicmí a ndéanfar tagairt dóibh thíos, maireann comhionannas 

den dá inscne i nGaeltacht Chorca Dhuibhne. Tá titim an-bheag tagtha ar líon na bhfear, 

ó 51% i 1996 go dtí díreach os cionn 50% i 2011, agus tá ardú an-bheag dá réir tagtha ar 

chéatadán na mban, 49% i 1996 agus 49.8% i 2011 (An Phríomh-Oifig Staidrimh, 

2011). Fágann sé seo go bhfuil cothromaíocht inscne le feiceáil i nGaeltacht Chorca 

Dhuibhne inniu. Dar le Ní Shéaghdha, is é an traidisiún go n-imeodh níos mó ban ná 

fear as an leithinis ar imirce. Is mó an líon ban ná fear a d’aistrigh isteach san áit go 

traidisiúnta freisin (2003: 6). Tá sé seo ag teacht le tuairisc Uí Riagáin (1997). Léiríodh 

i suirbhé Uí Riagáin gur daoine a tháinig thar teorainn isteach sa Ghaeltacht a bhí i 15% 

de rannpháirtithe an tsuirbhé. Bhí, de réir Uí Riagáin, an grúpa seo: “younger and more 

likely to be women than men. As they are also more likely (80 per cent) to be married, it 

would seem that a significant proportion of in-migrants are women marrying into Corca 

Dhuibhne families from outside” (1997: 118). Léiríodh sa suirbhé seo freisin “evidence 

of a connection between in-migration and return migration”. Fiú tráth a raibh ráta imirce 

an-ard ann, bhí céatadán éigin daoine ag aistriú isteach sa cheantar nó ag filleadh ón 

imirce (Ó Riagáin, 1997: 119). Léiríonn 44% de rannpháirtithe shuirbhé Uí Riagáin gur 

chónaigh siad ar feadh cuid dá saol taobh amuigh den Ghaeltacht. Ábhar spéise eile, dar 

le Ó Riagáin, is ea an tionchar a bhí ag an imirce agus ag an inimirce i bpobal 

Ghaeltacht Chorca Dhuibhne ar phatrúin teanga an phobail. Déantar a thuilleadh plé ar 

an gceist seo thíos (féach 3.4), ach, ar dtús tugtar tuairisc ar fhoinsí eacnamaíochta agus 

ar aicmí sóisialta phobal CD. 
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3.3.2 Foinsí eacnamaíochta agus aicmí sóisialta 

Go traidisiúnta, is í an fheirmeoireacht agus an iascaireacht an dá shlí bheatha is mó atá 

ag pobal Ghaeltacht Chorca Dhuibhne (Ó Riagáin, 1992, Ní Shéaghdha, 2003). Cosúil 

le go leor ceantar eile in Éirinn, níl ceachtar den dá thionscal seo chomh láidir inniu 

agus a bhíodh. I 2011 tá 15.5% den gheilleagar áitiúil ag brath ar thalmhaíocht agus 

iascach (An Phríomh-Oifig Staidrimh, 2011). I 1996 28% a bhí ag brath ar na tionscail 

seo (Ní Shéaghdha, 2003: 6). I 1926 sheas an figiúr ag 86% (Ó Riagáin, 1992: 141). Le 

blianta beaga anuas de réir Shuirbhé Turasóireachta Chorca Dhuibhne, tá tionscal na 

turasóireachta, “ar cheann de na príomhearnálacha eacnamaíochta i nGaeltacht Chorca 

Dhuibhne” (Tobin et al., 2010: iv).18 Dar le Tobin agus Dunne is iad áilleacht na 

leithinise chomh maith le cairdiúlacht agus fáilteachas na ndaoine a mheallann os cionn 

90% de na cuairteoirí a thagann chuig an leithinis gach bliain. Tuairiscíonn siad go 

bhfreagraíonn na figiúirí seo go han-dlúth do thorthaí Shuirbhé ar Dhearcadh Cuairteoirí 

2009 de chuid Fáilte Ireland agus go “dearbhaíonn sé go bhfuil bunluachanna na 

hÉireann mar cheann scríbe fós ríthábhachtach don chuairteoir” (Tobin et al., 2010: 11). 

Aithníodh i bPlean Forbartha Chomhairle Chontae Chiarraí 2003 go bhfuil tithe saoire 

ag cur brú ar an tírdhreach, “go háirithe i dtírdhreachanna atá leochaileach ó thaobh na 

físiúlachta de”, sa chontae le blianta beaga anuas (Comhairle Chontae Chiarraí, 2003: 

36). Is léiriú é seo ar an tábhacht a aithnítear le tírdhreach Chorca Dhuibhne mar fhoinse 

eacnamaíochta sa cheantar. D’áiteoinn go bhfuil tionchar láidir ag an scannán Ryan’s 

Daughter (Lean, 1970) agus ag an gcáil a tharraing sé ar áilleacht thírdhreach Chorca 

Dhuibhne ar an rath atá ar thionscal turasóireachta Chorca Dhuibhne. 

Maidir le slite beatha an phobail, de réir rangú aicmí sóisialta Dhaonáireamh 2011, tá 

céatadán áirithe de gach aicme ag cur fúthu i nGaeltacht Chorca Dhuibhne. Is ag obair i 

gcúrsaí bainistíochta agus teicneolaíochta atá an céatadán is airde den phobal, 30.5%, 

ardú 7.5% ó 1996. Tá méadú tagtha freisin ar chéatadán na ndaoine atá ag obair i 

ngairmeacha proifisiúnta, 4.7% i 1996 go dtí 5.6% i 2011. Tá laghdú tagtha ar na 

haicmí eile ar fad, obair nach obair láimhe í, obair láimhe oilte, obair láimhe breacoilte 

agus obair gan scil. Tá na figiúirí seo ag teacht le treochtaí náisiúnta sa tréimhse 

chéanna. Go náisiúnta is in earnáil na seirbhísí–áirítear anseo cúntóirí cúraim leanaí, 

                                                
18 Áirítear sa suirbhé “gach turasóir chuig Gaeltacht Chorca Dhuibhne”. Is iad na píomhchuspóirí cuairte 
a aithníodh ná saoire/caitheamh aimsire (81.6%), cuairt ar chairde (10.9%), gnó (1.1%) agus tá 6.4% nár 
luadh fáth na cuairte (Tobin et al., 2010: 2-3). 
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cócairí agus gruagairí–a bhí an céatadán is airde daoine fostaithe, 11.6%, i 2011. Sa 

daonáireamh céanna, tuairscíodh go raibh nach mór an líon céanna, 11.2%, daoine ag 

obair i bpostanna a bhaineann le díolachán. Tuairiscíodh go raibh 5% den daonra 

náisiúnta fostaithe i réimse na feirmeoireachta, na hiascaireachta agus na foraoiseachta. 

Ar an iomlán sa tréimhse 1996–2011 go náisiúnta, tháinig méadú ar líon na ndaoine a 

bhí ag obair in earnáil na seirbhíse agus na bainistíochta agus tháinig laghdú ar líon na 

bhfeirmeoirí agus na n-iascairí (An Phríomh-Oifig Staidrimh, 2012). Is léir, mar sin, gur 

ar an bhfeirmeoireacht agus ar an iascaireacht a bhíodh pobal CD ag brath go 

traidisiúnta. Inniu tá daoine ag aistriú isteach sna gairmeacha bainistíochta agus 

proifisiúnta. Tá na treochtaí fostaíochta seo ag teacht le treochtaí fostaíochta náisiúnta. 

Caitear súil anois ar chúinsí teangeolaíocha Chorca Dhuibhne. 

3.4 Timpeallacht theangeolaíoch Chorca Dhuibhne 

Léirítear sa taighde atá déanta ó na 1970í ar an leithinis go bhfuil stair theangeolaíoch 

chasta ag pobail Ghaeltacht Chorca Dhuibhne ó ar a laghad na 1920í i leith (Ó Riagáin, 

1971, Mac Aodha, 1971, Ó Riagáin, 1992, Ó Gliasáin, 1990, Ó Riagáin, 1997, Ó 

Riagáin agus Ó Gliasáin, 1984). Cé go bhfuil sí bunaithe ar thaighde a rinneadh nach 

mór tríocha bliain ó shin, (suirbhé ITÉ i nGaeltacht Chorca Dhuibhne, 1983), is í 

tuairisc Uí Riagáin (1992) an cuntas is iomláine atá againn. Tugann Ó Riagáin léargas 

ar staid na Gaeilge i nGaeltacht Chorca Dhuibhne sna 1980í chomh maith le cuntas ar 

na hathruithe i bpatrún na teanga ó 1926, an uair a ainmníodh an ceantar ina cheantar 

oifigiúil Gaeltachta ar dtús. Anuas ar an suirbhé a rinne sé féin, tarraingíonn Ó Riagáin 

ar dhá fhoinse eolais thábhachtacha eile, an Daonáireamh agus Scéim 

Labhairt na Gaeilge (SLG). Is ceart a rá ag an bpointe seo, mar a aithníonn Ó Riagáin, 

go bhfuil bearnaí sa chuntas a chuireann an dá fhoinse sin ar fáil. I gcás an Daonáirimh, 

mar shampla, is i 2006 den chéad uair a iarradh ar dhaoine eolas a thabhairt i dtaobh 

mhinicíocht labhairt na Gaeilge taobh amuigh den chóras oideachais. Go deimhin, 

roimh 1996 is i dtaobh chumas duine sa Ghaeilge seachas úsáid na teanga a bailíodh 

eolas.19 Maidir le SLG, a cuireadh ar ceal mí an Mheithimh 2011, míníonn Ó Riagáin 

nach bhfuil aon chuntas cruinn againn ar na critéir a mbaintear úsáid astu i gcomhair na 

scéime seo, ná ar ar an mbealach a gcuirtear i bhfeidhm go praiticiúil iad (Ó Riagáin, 
                                                

19 I 2002 rinneadh leasú arís ar cheist na Gaeilge agus iarradh ar dhaoine eolas a thabhairt i dtaobh 
mhinicíocht labhairt na Gaeilge taobh amuigh den chóras oideachais. Tugann an t-eolas seo léargas níos 
iomláine ar staid na Gaeilge sa tír. Le haghaidh tuilleadh plé ar na deacrachtaí a bhain go stairiúil le ceist 
na Gaeilge ar an daonáireamh féach Walsh (2011: 26-30). 
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1992). Mar atá ráite thuas, is í tuairisc Uí Riagáin an tuairisc is iomláine atá againn agus 

mar sin baintear leas aisti anseo. Tarraingítear freisin ar thuairisc Uí Ghiollagáin et al. 

(2007, 2015) agus ar fhigiúirí Dhaonáireamh 2011 chun léargas a thabhairt ar staid 

theangeolaíoch Chorca Dhuibhne inniu. 

3.4.1 Tuarascáil thaighde Uí Riagáin 

Sa suirbhé a rinne Ó Riagáin d’aithin sé trí cheantar teangeolaíoch ar leith maidir le 

cumas an phobail sa Ghaeilge, iarthar Duibhneach, an Daingean agus oirthear 

Duibhneach (1992). Ba chás ann féin é Baile an Daingin, dar le Ó Riagáin, toisc é a 

bheith ina bhaile seirbhíse don leithinis. Bhí sé le rá ag Ó Riagáin freisin nach raibh 

ceangal riamh idir pobail an oirthuaiscirt agus pobail eile na leithinse de bharr chúinsí 

tíreolaíoch na leithinise (1992: 45). Maidir le torthaí an tsuirbhé de, deir Ó Riagáin gur 

mhaígh 76% de phobal iomlán Ghaeltacht Chorca Dhuibhne go raibh ar a gcumas 

“cainteoir dúchais” Gaeilge a thuiscint. Níor thug ach 54% le fios gur 

“chainteoirí dúchais” Gaeilge iad féin (1992: 51). Tuairiscíonn Ó Riagáin gur thug 90% 

de rannpháirtithe a raibh cónaí orthu in Iarthar Dhuibhneach, 21% de phobal an Daingin 

agus 32% de phobal oirthear Duibhneach le fios go raibh cumas ard sa Ghaeilge acu. 

Mar a dúirt mé thuas, cás ar leith ab ea baile an Daingin. In 1983, cé gurbh é an 

Daingean an focheantar ba laige maidir le húsaid na Gaeilge mar theanga teaghlaigh, 

bhí fianaise ann go raibh forbairt ag teacht ar úsáid na teanga i measc an phobail. 

D’aithin Ó Riagáin go raibh neamhréiteach ann idir líon beag na ndaoine a raibh an 

Ghaeilge mar ghnáth-theanga teaghlaigh acu i gcomparáid leis an gcéatadán a dúirt gur 

labhair siad i measc an phobail í. Tuairimíonn Ó Riagáin go raibh iarracht á déanamh ag 

muintir an bhaile le roinnt blianta roimhe sin freastal ar phobail dátheangacha na 

gceantar máguaird. D’fhág an mhionathbheochan seo (minor revival) go raibh pátrúin 

úsáide agus cumas teanga phobal an Daingin an-éagsúil ó phátrúin teanga i dtuaisceart 

agus i ndeisceart na leithinise (1992: 143). Maidir le hoirthear Duibhneach, thug 

Ó Riagáin faoi deara gur ar éigean go raibh sé le maíomh ag duine ar bith gurb í an 

Ghaeilge a gnáth-theanga laethúil ag an am.  

Leibhéal Cumais Iarthar Duibhneach An Daingean Oirthear Duibhneach 
Ard 90% 21% 32% 

Meán 7% 27% 37% 
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Lag/gan cumas sa 
Ghaeilge  

3% 52% 32 

Léaráid 3.2 Cumas sa Ghaeilge de réir fho-cheantar cónaithe i nGaeltacht Chorca Dhuibhne 
(bunaithe ar Ó Riagáin, 1992: 56) 

De réir thuairisc Uí Riagáin bhí 40% de phobal iomlán Ghaeltacht Chorca Dhuibhne ag 

cur fúthu in iarthar Duibhneach ach b’ann a bhí 70% de na cainteoirí a dúirt go raibh 

ardchumas acu sa Ghaeilge. Bunaithe ar na figiúirí seo tuigeadh do Ó Riagáin go raibh 

úsáid na Gaeilge mar ghnáth-theanga teaghlaigh agus phobail i bhfad ní ba láidre i 

gcúinne thiar Ghaeltacht Chorca Dhuibhne ná in aon áit eile ar an leithinis. Thug sé faoi 

deara fiú ansin go raibh meath ag teacht ar úsáid na Gaeilge go laethúil agus é níos 

suntasaí i measc teaghlaigh óga ná mar a bhí sé sa phobal i gcoitinne (1992: 142). 

3.4.2 Staid Theangeolaíoch Chorca Dhuibhne inniu 

De réir dhaonáireamh 2011 deir díreach faoi bhun leath (49.3%) de dhaonra Ghaeltacht 

Chorca Dhuibhne go labhraíonn siad Gaeilge go laethúil (An Phríomh-Oifig Staidrimh, 

2011). Is ardú beag (3%) é seo ar líon na ndaoine a dúirt i 2006 gur cainteoirí laethúla 

Gaeilge iad. Ag tarraingt ar thorthaí Dhaonáireamh 2011, deir Ó Giollagáin agus 

Charlton go n-áirítear 21 toghroinn as na ceantair Ghaeltachta ar fad sa tír i gCatagóir 

A, (ceantar a bhfuil an leibhéal is airde úsáide Gaeilge le tabhairt faoi deara iontu). Tá 

cúig chinn de na toghroinn seo i gCorca Dhuibhne. Le haghaidh briseadh síos níos mine 

ar chéatadán de dhaonra iomlán na toghroinne éagsúla i gCorca Dhuibhne ina 

gcainteoirí laethúla Gaeilge féach léaráid 3.3.  

Catagóir A  
 2002 2011 

Cill Chuáin 79.7% 81.3% 
Dún Urlann 77.9% 74.2% 

Cill Mhaoilchéadair 77.8% 75.2% 
Márthain 67.7% 71.4% 

   
Dún Chaoin  69.8% 

 Catagóir B 
 2002 2011 

Dún Chaoin 63.8%  
Ceann Trá 55.6% 52.9% 

An Mhin Aird 43.7% 48.9% 
   

Na Gleannta  44.8% 
An Clochán  46.2% 

Cé Bhréanainn   45.3% 
  Catagóir C 

 2002 2011 
Na Gleannta 41.2%  
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Cinn Ard 39.3% 39.3% 
An Clochán 32.6%  

Cé Bhréanainn 36.2%  
An Baile Dubh 32.8% 28.1% 
An Daingean  24.2% 29% 

An Sráidbhaile 18.8% 29.3% 

Léaráid 3.3 Céatadán de dhaonra iomlán na toghroinne ina gcainteoirí laethúla Gaeilge de réir 
Dhaonáireamh 2002 agus 2011  

(bunaithe ar Ó Giollagáin et al., 2007 agus Ó Giollagáin agus Charlton, 2015) 
Aithníonn Ó Giollagáin agus Charlton freisin “go bhfuil méadú ag teacht ar líon na 

dtoghrann i gCatagóir B ó aimsir an SCT (2007), go háirithe i gcás leithinis Chorca 

Dhuibhne agus cheantar Mhúscraí” (2015: 7). Is fiú an méid a bhí le rá ag Ó Giollagáin 

et al. san SCT i 2007 a mheabhrú anseo, go bhfuil úsáid na Gaeilge mar theanga bhaile i 

gcás na dteaghlach óg “go mór faoi bhrú” fiú sna ceantair ba láidre Gaeilge tráth i 

gCorca Dhuibhne (2007: 507). Tugann Ó Giollagáin agus Charlton le fios go bhfuil “an 

creimeadh” ar úsáid na Gaeilge mar theanga laethúil theaghlaigh agus phobail sa 

Ghaeltacht ag tárlú ag ráta níos tapúla fiú ná mar a bhí á thuar san SCT i 2007 (Ó 

Giollagáin agus Charlton, 2015: 3). Inniu, dar le Ó Giollagáin agus Charlton, tá 

“beogacht na Gaeilge de réir mar a thuigtear go sóisialta í i mbaol a báite sa Ghaeltacht 

ar fad, beag beann ar an gcatagóir Ghaeltachta (A, B nó C) a bhfuil an pobal Gaeilge 

ann” (2015: 7). Is fiú cuimhneamh gur i gcomhthéacs an athraithe teanga seo a bhí na 

scannánóirí BF agus BNS, chomh maith lena n-oidí, ag feidhmiú nuair a léiríodh na 

scannáin DÁ agus Bibeanna.  

3.5 Achoimre 

Sa Chaibidil seo tugadh cuntas ar thimpeallacht fhisiciúil, shóisialta agus 

theangeolaíoch an cheantair thaighde, Gaeltacht Chorca Dhuibhne. Aithníodh go bhfuil 

ainmneacha éagsúla in úsáid, go hoifigiúil agus go neamhoifigiúil, chun tagairt do 

cheantair ar leith ar leithinis Chorca Dhuibhne. Tugadh faoi deara go bhfuil formhór de 

dhaonra iomlán leithinis Chorca Dhuibhne ag cur fúthu laistigh de theorainn na 

Gaeltachta a leagadh amach ar dtús i 1926 agus ar cuireadh leo i 1974. Tuairiscíodh go 

bhfuil cúlra teangeolaíoch casta ag pobal CD. Rinneadh ceangal idir tíreolaíocht na 

leithinise agus an cúlra casta seo. Ag tarraingt ar Ó Riagáin (2002), míníodh go bhfuil 

trí cheantar teangeolaíoch i gCD go traidisiúnta, an ceantar taobh thiar de Shliabh 

Bhréanann (iarthar Duibhneach), an ceantar taobh thoir de Shliabh Bhréanann (oirthear 

Duibhneach) agus baile an Daingean, ceantar gnó na leithinise. Léiríodh freisin, ag 
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tarraingt ar thaighde Uí Ghiollagáin et. al (2007), go bhfuil leibhéil éagsúla cumais ag 

cainteoirí Gaeilge i ngach ceann de na trí cheantar teangeolaíoch a aithníodh. 

Tuairiscíodh gur in iarthar na leithinise atá an líon is airde cainteoirí laethúla Gaeilge go 

traidisiúnta. Tugadh faoi deara go bhfuil líon na gcainteoirí in iarthar na leithinse arbh í 

an Ghaeilge a ghnáth-theanga laethúil ag dul i léig, ach, go bhfuil fás ag teacht ar líon 

na ndaoine sa Daingean a bhfuil an Ghaeilge in úsáid mar theanga phobail acu. Is féidir 

a rá, mar sin, gur ceantar dátheangach é an ceantar a aithnítear go hoifigiúil mar 

cheantar Gaeltachta Chorca Dhuibhne ó ar a laghad 1926 i leith.  

Tuairiscíodh sa Chaibidil seo freisin go n-aistríodh go leor ban isteach agus amach as 

ceantar Gaeltachta Chorca Dhuibhne ar feadh na mblianta, ag cuartú oibre nó chun 

pósadh. Inniu tugtar faoi deara go bhfuil cothromaíocht mhaith inscne ag cur fúthu sa 

cheantar. Ó thaobh slite beatha de, go traidisiúnta tháinig teaghlaigh i dtír ar an talamh 

agus ar an bhfarraige. Ó na hochtóidí anuas aithnítear go bhfuil aistriú ag tarlú ó na slite 

beatha traidisiúnta seo i dtreo phostanna bainistíochta agus teicneolaíochta. Inniu, tugtar 

faoi deara go bhfuil go leor de phobal CD ag teacht i dtír ar mheascán den 

fheirmeoireacht, den iascaireacht, den turasóireacht agus ar obair pháirtaimseartha. 

D’fhéadfaí dul níos doimhne isteach sa scéal agus tuilleadh eolais i dtaobh 

thimpeallacht thíreolaíoch, shocheacnamaíoch agus theangeolaíoch Chorca Dhuibhne a 

thabhairt. Is leor an méid seo le radharc a thabhairt ar chastacht agus ar ilghnéitheacht 

na timpeallachta inar múnlaíodh na tuiscintí i dtaobh a dtaithí saoil a nochtann na 

scannánóirí agus na hoidí a bheidh faoi chaibidil sna Caibidilí amach romhainn. I 

bhfianaise an léargais a nochtadh anseo i dtaobh an cheantair taighde, cíortar sa chéad 

Chaibidil eile an tsamhail de Ghaeltacht Chorca Dhuibhne agus dá pobal a cruthaíodh 

san fhichiú haois. Tugtar cuntas freisin ar oidhreacht chultúrtha agus liteartha phobal 

CD. 
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4. CAIBIDIL A CEATHAIR 
OIDHREACHT CHULTÚRTHA AGUS LITEARTHARéamhrá agus 

aidhm na Caibidile 

Thug na cuntais i gCaibidil a trí ar thimpeallacht fhisiciúil, shóisialta agus 

theangeolaíoch phobal CD léargas dom ar dhreach na tíre, ar dhlús daonra agus ar 

theanga phobal CD. Is í an aidhm atá leis an gcéad dá Chaibidil eile, cur leis an eolas 

seo d’fhonn tuiscint níos iomláine a fháil ar an gcomhthéacs as ar fáisceadh na scannáin 

fhaisnéise a chíorfar i gCaibidilí a sé agus a seacht. Tugtar cuntas sa Chaibidil seo ar 

oidhreacht chultúrtha agus liteartha phobal CD agus ar an múnla barántúil glan d’Éirinn 

a samhlaíodh le Gaeltacht Chorca Dhuibhne agus lena phobal. Feictear i gCaibidilí a sé 

agus a seacht go raibh tionchar mhór ag na tuiscintí agus ag na léargais a dtugtar cuntas 

orthu sa Chaibidil seo ar thuiscintí BF agus BNS agus na hoidí ar a dtaithí saoil. 

Sna cuntais a tugadh ar phobal CD sa chéad leath den fhichiú haois, rinneadh idéalú ar 

an bpobal, ar a gcultúr agus ar a dteanga. Tuigeadh d’Athbheochanóirí agus do scoláirí 

Gaeilge go raibh iarsmaí den seantraidisiún Gaelach le fáil ann ach staidéar a dhéanamh 

ar chleachtais bhéil agus ar thraidisiúin phobal CD.20 Chuige sin, díríodh ar ábhar a 

bhféadfaí staidéar a dhéanamh air a bhailiú. Creideadh gurb iad an ghlúin cainteoirí 

dúchais a mhair ag tús an fhichiú haois an ghlúin dheireanach daoine dá gcineál. Dá réir 

sin, samhlaíodh go raibh práinn leis an obair bhailiúcháin agus tugadh faoi go 

díograiseach. Leagtar amach thíos na príomhghluaiseachtaí smaointeoireachta agus na 

teoiricí cultúrtha a mhúnlaigh tuiscintí na nAthbheochanóirí a chuir dlús faoi ábhar a 

bhail le cleachtais chultúrtha phobail thraidisiúnta Ghaeilge a bhailú. Ansin, tabharfar 

cuntas ar fhorbairt léann an dúchais agus ar chuid de na cleachtais a spreag agus a scaip 

tuiscintí ar leith i dtaobh phobail thraidisiúnta Ghaeilge, pobal CD san áireamh. In 

éineacht tá cúig shaothar a thug léargas cuimsitheach ar na gnéithe seo dom: The Prose 

Literature of the Gaelic Revival 1881–1921: Ideology and Innovation (O'Leary, 1994); 

Cruthú na Gaeltachta 1893–1992 (Ó Torna, 2005); Trén bhFearann Breac: An 

Díláithriú Cultúir agus Nualitríocht na Gaeilge (Nic Eoin, 2005); Fin de Siècle na 

Gaeilge (Ó Conchubhair, 2009) agus An tSlat Féithleoige (Ó Cadhla, 2011). 

Tarraingítear ar shaothar eile ó am go chéile chun cur leis na léargais seo, cuirim i gcás 

                                                
20 Cé go n-aithním go bhfuil deacrachtaí leis, ag leanúint Uí Conchubhair, bainim úsáid as an téarma 
‘Athbheochanóirí’ sa saothar seo ar son na háisiúlachta (Ó Conchubhair, 2009).  
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Nic Congáil (2010) agus Walsh (2011). Ina dhiaidh sin, tugtar cuntas ar chuid de na 

cuairteoirí is tábhachtaí, i gcás an staidéir seo, a thug cuairt ar an mBlascaod Mór ag tús 

an fhichiú haois. Pléitear na léirithe ar phobal CD a foilsíodh ag éirí as an teagmháil seo 

idir pobal an Bhlascaoid agus na cuairteoirí. Os rud é go bhfuil an cineál litríochta a 

thugann cuntas ar shaol an duine atá lonnaithe i gceantar ar leith an-fhlúirseach i 

nGaeltacht Chorca Dhuibhne, bheadh sé dodhéanta cuntas a thabhairt anseo ar gach 

saothar. Dírítear ar na mórshaothair luatha–An tOileánach (1927), Fiche Blian ag Fás 

(1933) agus Peig (1936)–mar ba mhúnlaí iad na saothair seo do go leor saothar eile a 

tháinig ina ndiaidh.21 Tugann Nic Eoin (1982b), Mac Conghail (1987) agus Eastlake 

(2009b, 2009a) cuntais léirsteanacha ar na saothair luatha seo agus is orthu is mó a 

tharraingítear anseo. Tosaítear le cuntas ar na gluaiseachtaí smaointeoireachta a bhí 

chun tosaigh ar fud na hEorpa ag tús an fhichiú haois. 

4.2 Smaointeoireacht an náisiúnachais chultúrtha agus an fin de siècle 

Meabhraíonn Ó Torna (2005) agus Ó Conchubhair (2009) nach i bhfolús a tharla idéalú 

na gceantar Gaeltachta agus a bpobal.22 Ag tarraingt ar Ó Torna agus Ó Conchubhair 

anseo, feictear go raibh tionchar suntasach ag aeráid intleachtúil na hEorpa ar an 

smaointeoireacht a bhí i réim in Éirinn ag tús an fhichiú haois. Áitíonn Ó Torna gur as 

trí fhoinse a d’eascair constráidiú agus idéalú na gceantar Gaeltachta agus a bpobail, 

mar atá, “gluaiseacht an Rómánsachais (rómánsú na tuaithe, an tuathánaigh agus an 

iarthair); cúrsaí teanga agus cúrsaí náisiúnachais” (2005: 19). Léiríonn Ó Conchubhair 

go raibh tionchar freisin ag teoiricí Darwin ar Athbheochanóirí Gaeilge. Féachtar ar dtús 

ar ghluaiseacht an rómánsachais agus ar an tionchar a d’fhág sé ar smaointeoirí an 

fhichiú haois.  

                                                
21 Le haghaidh léargais theoiriciúil agus chriticiúil ar an litríocht seo i gcomhthéacs thábhacht an cheantair 
i gcur chun cinn an náisiúnachais agus sa chritic iarchoilíneach féach Deane (1977, 1991); Gibbons 
(1996); Kiberd (1995, 2000); Leerssen (1986) agus Nic Eoin (1982b, 2007). 
22 Le blianta beaga anuas táthar ag ceistiú na tuisceana traidisiúnta a thugann le fios gur sna ceantair 
Ghaeltachta amháin atá tobar na Gaeilge (Walsh agus Ní Dhúda, 2015, O'Rourke agus Walsh, 2015, 
O'Rourke et al., 2015). Aithnítear sna cuntais seo go bhfuil líon na gcainteoirí ardchumais Gaeilge a 
tógadh agus atá ag feidmhiú taobh amuigh de cheantair Ghaeltachta, agus arbh í an Ghaeilge a dara 
teanga go minic, ag dul i méid. Léirítear sna díospóireachtaí teasaí a leanann na cuntais seo go minic go 
bhfuil an tsamhail den Ghaeltacht mar thobar íonghlan na Gaeilge, samhail a cruthaíodh faoi 
smaointeoireacht Athbheochan an fhichiú haois, beo i gcónaí. 
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4.2.1 Gluaiseacht an Rómánsachais 

Bealach smaointeoireachta a tháinig chun cinn mar fhreagra ar an nua-aoiseachas agus 

ar réabhlóid na tionsclaíochta a bhí ag leathnú ar fud na hEorpa san ochtú agus sa naoú 

haois déag ab ea an Rómánsachas. Mar a mhíníonn Ó Torna: 

Ba ghluaiseacht é an Rómánsachas a thug aitheantas don chumha forleathan a 
bhí ar an bpobal a raibh seansaol tréigthe acu chun tabhairt faoi bhealach nua 
maireachtála sna cathracha agus sna monarchana (2005: 20). 

Baineadh leas as an oidhreacht agus as an stair a bhain léi mar chosaint agus mar éalú 

ón saol nua-aoiseach. Faoi mar a mhíníonn Brett:  

It is not simply the past that is brought forward into the present, but ourselves 
that are transported back into the past. Movement in space is translated into 
movement in time (1996: 14). 

Tuigeadh gur bhain leanúnachas, oidhreacht chultúrtha agus dúchas traidisiúnta an 

phobail agus an náisiúin leis an am a bhí caite. Samhlaíodh gur cheart tarraingt ar an 

tobar seo d’fhonn todhchaí rathúil a chinntiú don tír. Faoi mar a deir Ó Torna:  

Tharla mar thoradh air seo gur idéalaíodh an t-am a bhí caite–an stair chomónta 
sin–mar aon leis an bpobal a bhí fós ag maireachtáil ar an seanmhodh. Siombail 
a bhí sa phobal sin do dhúchas an náisiúin agus don saol simplí a bhí caite ar 
leataobh ag lucht na gcathracha (2005: 21). 

Mar chuid de shamhlú an dúchais tugadh faoi leagan den saol mar ar samhlaíodh dó a 

bheith á athchruthú agus thosaigh scríbhneoirí agus ealaíontóirí ag taisteal siar chuig an 

iarthar agus siar san am (2005: 20-21). Áit ab ea iarthar na hÉireann ag an am nach 

raibh tionchar an nua-aoiseachais ná na tionsclaíochta imithe i bhfeidhm air go fóill a 

creideadh. Ón am seo amach, ba é a bheadh in íomhá iarthar na hÉireann, mar a áitíonn 

Nash, “shorthand notation for the landscape of Ireland in general” (1993: 86). Faoi mar 

a deir Ó Torna arís, “sholáthair an t-iarthar an chodarsnacht ba mhó le tailte an choilíní, 

an íomhá scátháin ar a mbunófaí tuiscintí nua d’Éirinn” (2005: 23). Bhí sé seo ar aon 

dul leis an Other dá dtagraíonn Said (1978) i gcomhthéacs shainiú iarthar an domhain i 

gcodarsnacht leis an oirthear. D’aithin Leerssen gur nós le muintir na hEorpa trí chéile a 

shamhlú gur bhain nua-aoiseachas agus dul chun cinn le ceantair chathracha agus gur 

samhlaíodh saoirse le ceantair iargúlta tuaithe:  

I have observed a similar mechanism take shape in a variety of textual 
traditions where a distinction between a centre and a periphery is articulated: 
history is represented as forward-moving in the centres, the metropoles…in 
contrast, ‘time stands still’ at the periphery, in the backwaters, in the lost 
corners (1990: 4). 
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I gcodarsnacht leis an idéalú a rinneadh ar an iarthar i gcultúir eile, léiríonn 

Gibbons (1996) gur idéalú ar chultúr a bhfuil an pobal lárnach ann atá in idéalú iarthar 

na hÉireann. De réir chonstráid an Rómánsachais, constráid a dhéanfaí a fhorbairt in 

imeacht bhlianta luatha Athbheochan na Gaeilge, áit scaoilte, áit shaor ó coimheádachas 

shaol an oirthir ab ea iarthar na hÉireann. Thugtaí tacaíocht don léargas seo sna meáin 

chlóite, sa litríocht chruthaitheach, sna hamharcealaíona agus sna scannáin a léiríodh ag 

an am. Tugtar léargas ar an litríocht chruthaitheach a bhaineann go sonrach le Corca 

Dhuibhne níos déanaí sa Chaibidil seo (féach 4.5) agus ar chuid de na scannáin is 

tábhachtaí i dtéarmaí an taighde seo i gCaibidil a cúig (féach 5.1). 

4.2.2 An náisiúnachas cultúrtha agus an fin de siècle 

Le blianta beaga anuas, tá sé áitithe ag Ó Conchubhair nárbh fholáir go ndeachaigh 

smaointeoireacht Darwin, go háirithe teoiricí i leith an fin de siècle agus bua na 

hoiriúnachta, i gcion freisin ar na hAthbheochanóirí: 

Cé gur eascair meon agus dearcadh na nAthbheochanóirí i leith na teanga agus 
feidhm na teanga sa tsochaí ón náisiúnachas cultúrtha, ba é an fin de siècle, 
agus gach ar bhain léi, a mhúnlaigh meon na hAthbheochana, a chruthaigh 
dioscúrsa a mbeadh cumhacht agus bá ag an bpobal leis, agus a dhein cinnte de 
gur chuaigh soiscéal Chonradh na Gaeilge i bhfeidhm ar an bpobal (Ó 
Conchubhair, 2009: 6). 

Bhí smaointeoireacht an náisiúnachais chultúrtha le feiceáil roimhe seo in Éirinn, mar a 

mheabhraíonn Ó Conchubhair.23 Is léir go raibh comhthéacs nua tuisceana ann nuair a 

tosaíodh in athuair ar smaointeoireacht an náisiúnachais chultúrtha a scaipeadh in Éirinn 

i dtreo dheireadh an naoú haois déag.  

Ba dhlúthchuid den tuiscint chomhaimseartha ag tús an fhichiú haois easpa 

féinmhuiníne agus éadóchas. Ba é freagra na hÉireann athbheochan teanga agus cultúr 

na nGael:  

Ba í an imní a bhuail Mór-Roinn na hEorpa faoin nua-aoiseacht, faoin meathlú 
fisiciúil agus cultúrtha, faoi theip an chine, ba í a thug ar mhuintir na hÉireann 
tabhairt faoin Athbheochan, faoin nGaeilge agus faoi chultúr na Gaeilge a 
tharraingt chucu féin mar sciath chosanta roimh sceilmis agus sceimhle an fin 
de siècle agus ar ghabh leis (Ó Conchubhair, 2009: 8).  

                                                
23 Sa naoú haois déag, mar shampla, tuigeadh do bhaill Young Ireland go raibh féiniúlacht faoi leith á 
hiompar sa Ghaeilge a chuideodh todhchaí na tíre a mhúnlú. Déanann an léamh gur shíolraigh teoiricí de 
hÍde agus na nAthbheochanóirí caol díreach ó na fealsúna Fichte agus von Humboldt neamhaird ar an 
“réabhlóid eolais agus tuisceana” a thit amach san Eoraip sa dara leath den naoú haois déag, dar le Ó 
Conchubhair (2009: 3). Déanann sé neamhaird freisin, a deir sé, ar thionchair na réabhlóide eolais seo ar 
dhioscúrsa na Gaeilge” (2009: 3). 
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De réir mar a bhí dioscúrsa an mheathlaithe ag bailiú nirt, samhlaíodh go gcoinneodh an 

Ghaeilge an náisiún slán, mar a bhí déanta aici leis na cianta cairbreacha. Ba iad na 

tuiscintí seo a thug ar náisiúnaithe cultúrtha agus Athbheochanóirí na Gaeilge in Éirinn 

tiontú chuig ceantair Ghaeltachta mar a bheadh tobar íonghlan ann. D’fhonn léargas a 

fháil ar chuid de na tuiscintí a samhlaíodh agus a craobhscaoileadh i leith phobail 

thraidisiúnta Ghaeilge dírím ar chuntais Nic Eoin (1982), O’Leary (1994) agus Walsh 

(2011). 

4.2.3 Dílseacht don Ghael agus do chultúr na nGael 

Bunaithe ar mheon an fin de siècle agus an mheathlaithe agus faoi thionchar thuiscintí 

Fichte agus Humboldt i dtaobh teanga, chreid díograiseoirí agus Athbheochanóirí 

Gaeilge nach raibh le déanamh acu ach an Ghaeilge a athbheochan agus go n-aimseofaí 

mianach na sinsear a d’imigh rompu. Sa léargas a thugann sé ar na hargóintí a chuir 

scríbhneoirí, tráchtairí agus ceannairí polaitiúla chun cinn aithníonn Walsh trí mhór-

réimse ina gcuideodh an Ghaeilge le forbairt na tíre: forbairt chultúrtha (de hÍde, Ó 

Doibhlin, Lee, Bradley agus Kennelly), forbairt shóisialta (Davis; de hÍde; Blythe; de 

Fréine; Ó Cadhain; Tovey; Hannon & Abramson; Ó Murchú; Kirby; Ó Doibhlin; Ó 

Croidheáin; Bradley & Kennelly, McCloskey), agus forbairt gheilleagrach (Conradh na 

Gaeilge, Moran, Plunkett, Lee; Bradley & Kennelly). Tuigeadh ó na hargóintí a chuir na 

smaointeoirí seo chun cinn gur sa Ghaeilge, agus i gcultúr na nGael mar a bhí sé á 

iompar go fóill sa Ghaeilge a labhair pobail Ghaeltachta, a bhí saoirse pholaitiúil, 

eacnamaíoch agus shóisialta ar fáil. Tuigeadh freisin go mbeadh náisiún a bhunófaí ar 

an gcultúr Gaelach agus ar Ghaeilge na Gaeltachta lán de charachtar, de spiorad agus de 

smaointeachas neamhspleách. Anuas air sin, chuideodh eolas ar Ghaeilge na Gaeltachta 

agus ar chultúr na nGael le pobail na hÉireann tuiscint a fháil ar á bhféiniúlacht mar 

Éireannaigh (Walsh, 2011: 60-112). Ba sa teanga, mar sin, a bhí fuascailt an náisiúin, 

agus ba ag an gcainteoir dúchais a bhí an eochair. 

In ainneoin iolrachas féiniúlachta agus cúinsí teangeolaíocha éagsúla na gceantar 

Gaeltachta, mar a léiríodh i gCaibidil a trí, samhlaíodh gur aon phobal amháin a bhí sna 

ceantair Ghaeltachta agus gur phobail thraidisiúnta Ghaeilge iad. Dar le Eoin Mac Néill: 

“the Irish speaker was the truest and most invincible soldier of his nation” (1903: 5). 

Chreid Athbheochanóirí go raibh cultúr na nGael, cultúr a d’aithneodh Éireannaigh 
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ó náisiúin eile, á iompar i gcaint agus i gcultúr chainteoirí dúchais Gaeltachta. Mar a 

mhíníonn Ó Torna: 

Útóipe an chultúir dhúchasaigh a bhí sna ceantair Ghaeltachta mar a shainigh 
go leor de scríbhneoirí na hAthbheochana í, ceantair a raibh an seansaol 
Gaelach fós i réim iontu agus sliocht na nGael ag maireachtáil iontu go dílis de 
réir an traidisiúin (2005: 17). 

Dar le Garvin, bhí spéis ar leith ag radacaithe polaitiúla leis an am atá thart agus anuas 

air sin, léirigh siad maoithneachas i leith phobail tuaithe chomh maith le hómós don 

“remote Gaelic medieval and pre-medieval past” (1987: 108). Bhí todhchaí na teanga 

agus na tíre ag brath ar phobail Ghaeltachta, pobail tuaithe. Seo mar a tuigeadh an scéal 

do Mhac Néill: 

Is í céud-obair is indeanta dhúinne, an Ghaedhealg do chongbháil beó cois na 
dteallach. 

Ar chaoi go mbudh amhlaidh éireóchas linn, is éigean dúinn an tóghairm 
dhíreach do dhéunamh chum na tuaithe (1893: 178). 

De réir chuntas a thug Cormac Breathnach ar Fáinne an Lae, ar iompar sa teanga a 

labhair pobal na Gaeltachta bhí cultúr, sibhialtacht, béaloideas agus ardéirim na nGael: 

Tá ins an nGaeltacht–agus annsúd amháin–nidhthe fé leith mar atá saoidheacht 
is síbhialtacht is béal-oideas is fíor-thréitheachas chine Gaedheal. Nidhthe iad 
so atá fighte fuaighte leis an dteangain; go deimhin is iad beatha na teangan iad, 
agus an té ná súghann isteach leis an dteangain iad mothuightear easnamh ann; 
mar gidh go mbí an Ghaedhilg aige ní bhíonn an mheón Ghaelach ann. Is ins an 
nGaeltacht amháin is féidir an meón sin a gheineadh is a chothú (1926). 

Ní raibh na tréithe seo ar fáil in aon áit eile, dar le Breathnach, ach sa Ghaeltacht. An 

duine nár chaith tréimhse sa Ghaeltacht ag foghlaim na tréithe seo, ní fhéadfadh sé 

fíor-Ghael a thabhairt air féin.  

Ghéill gluaiseacht na Gaeilge, scríbhneoirí, polaiteoirí agus gríosóirí ó chúlraí éagsúla 

don tsamhail den Ghaeltacht mar útóipe, mar thobar na Gaeilge agus oidhreacht na 

nGael. Craobhscaoileadh an fhealsúnacht seo, a bhí gafa go hiomlán le rómánsachas i 

dtaobh sheanchultúr íonghlan na nGael, ar roinnt mhaith nuachtán agus irisí, irisleabhar 

Chonradh na Gaeilge agus an Leader faoi eagarthóireacht D.P. Moran ina measc. Is léir 

gur samhlaíodh uaisleacht teanga agus chultúir leis an nGael a bhí ag maireachtáil ón 

lámh go dtí an béal. Chun léargas níos iomláine a fháil ar na tuiscintí i dtaobh an Ghaeil 

idéalaigh a chraobhscaoileadh ar nuachtáin agus ar irisí ag tús an fhichiú haois dírítear 

anois ar chuntas O’Leary (2004). 
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4.2.4 Craobhscaoileadh idéalú an Ghaeil 

Tuathánach uasal, cráifeach, suaimhneach ab ea an Gael idéalach, dar le tuairiscí na 

linne. De réir chuntais an pharlaimintigh Micheál Óg Mac Pháidín ar an nuachtán 

comhaimseartha The Star, mar shampla, duine sparálach, féintuilleamaíoch a bhí sa 

bhfíorGhael: “Ní fear sanntach Gael na Gaeltachta. . . . Tá sé sásta leis an mheasaracht 

(1930). Tuigeadh don Íosánach E. Cahill go raibh tréithe fisiciúla agus mórálta ag pobal 

na Gaeltachta nach raibh ag aon Éireannach eile: “the people of the Gaedhealtacht, 

besides being amongst the very best of the Irish race physically and morally, are of 

incalculable importance to the future of the Irish nation” (1932: 666). Chreid an 

tÍosánach Ó Curraidhín go raibh suaimhneas anama ag muintir na Gaeltachta nach raibh 

ar fáil in aon áit eile: “tá rud amháin [ag muintir na Gaeltachta] nach bhfuil go 

coitcheannta ag sibhialtacht aon lae indiu, faraoir, seód nach féidir le talamh dá 

bhreághthacht ná airgid dá mhéid do cheannach–síothcháin anama i nDia” (1934: 161). 

Tuigeadh do Bhreathnach gur daoine uaisle iad muintir na Gaeltachta, Gaeil ar imríodh 

cos ar bolg orthu ar feadh na céadta bliain:  

Agus cé hiad lucht na Gaeltachta? Sliocht uasal Gaedheal atá go beó bocht ag 
fullang an-smacht Gall le céadta bliain. . . . Daoine iad a bhfuil aca an t-aon 
bhuntús amháin ar arbh fhéidir stát Gaelach a thógaint (1926a: 1). 

D’áitigh an t-úrscéalaí Pádhraic Óg Ó Conaire gur duine uasal cráifeach an fíorGhael a 

raibh cónaí air i gceantar Gaeltachta agus a chleacht teanga, cultúr agus traidisiún a 

sinsear. Seo sliocht as Solus an Ghrádha (1923): 

Seadh, chuireadar fútha annseo agus choinníodar an creideamh agus tréatha 
uaisle na nGaedheal beo bríoghmhar; agus is duine aineolach ar dheagh-
thréathra na nGaedheal, duine nach gcaithfidh tamall cois cladaigh is cnoc ar 
imeall na fairrge thiar (1923: 120). 

I rith bhlianta na hAthbheochana baineadh leas as constráid na Gaeltachta mar thobar 

oidhreacht dhúchas na nGael i gcoitinne. Shamhlaítí go bhféadfaí taisteal siar go dtí an 

t-am a bhí thart agus blaiseadh den seansaol dúchasach ach cuairt a thabhairt ar cheantar 

Gaeltachta. Ba iad díograiseoirí Chonradh na Gaeilge ba mhó a chuireadh an chonstráid 

chun tosaigh. Dar le bolscaireacht na nAthbheochanóirí ba sna ceantair Ghaeltachta 

amháin a bhí sean-nósanna na nGael fós á gcleachtadh agus á seachadadh ó ghlúin go 

glúin. Tuigeadh dóibh, mar a léiríonn Ó Torna, gur chun leas na gceantar Gaeltachta a 

rinne siad é, “chun íomhá dhearfach mholtach de phobal labhartha na Gaeilge a 

scaipeadh i measc mhuintir na hÉireann i gcoitinne” (2005: 166).  
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Anuas ar na tréithe a shainítí le pobal na Gaeltachta, tugtaí ardmholadh den chéad uair 

le linn bhlianta luatha na hAthbheochana do litríocht bhéil agus do shaibhreas teanga 

phobal na Gaeltachta. Tá tionchar ghluaiseachtaí idirnáisiúnta agus dúil an lucht léinn i 

gcultúr na tuaithe le haithint ar an réimse seo, mar a aithníonn Ó Torna  (2005: 167). 

Dhá ghluaiseacht a bhfuil tábhacht ar leith leo i dtéarmaí an staidéir seo is ea teacht 

chun cinn léann an dúchais agus gluaiseacht nua-litríochta na Gaeilge. Bhí ról 

tábhachtach ag an dá ghluaiseacht seo i scaipeadh agus i bhforbairt na dtuiscintí i dtaobh 

an Ghaeil idéalaigh. Bhí tionchar mhór ag na tuiscintí seo a scaipeadh ar phobail 

Ghaeltachta, mar a fheictear i gCaibidilí a sé agus a seacht. Cíortar thíos forbairt léann 

an dúchais. 

4.3 Teacht chun cinn léann an dúchais 

Meabhraíonn Ó Cadhla dúinn go mbíonn a tionchar féin ag gach aois agus ag gach ré 

nua smaointeoireachta ar lucht léinn na linne agus, dá réir sin, ar na tuiscintí a chuirtear 

chun cinn. Sa naoú haois déag bhí spéis agus meas ar oidhreacht na litríochta béil ag dul 

i méid in Éirinn agus san Eoraip trí chéile (Ó Torna, 2005: 25). Cuirtear in iúl tríd an 

léann gur béaloideas atá i “[g]céatadán beag de gach aon chultúr”. In Éirinn tugadh le 

fios gur bhain nach mór gach gné den chultúr dúchais leis an mbéaloideas. Tugadh le 

fios freisin “gurb é atá [sa bhéaloideas] ná an cultúr a bhí ann roimh nua-aois an 

Bhéarla” (Ó Cadhla, 2011: 29, béim sa bhunleagan). Rinneadh neamhchoitiantacht 

d’fhocail choitianta Ghaeilge agus bronnadh stádas eiseamláireach ar dhaoine agus ar 

cheirdeanna ar leith. Ar cheann de na ceirdeanna is mó a ndearnadh suntas de, tá an 

seanchas agus an scéalaíocht. Bronnadh stádas ealaíne ar an seanchaí agus ar an 

scéalaíocht agus tosaíodh ar ábhar a bhailiú. Tuigeadh go raibh práinn leis an mbailiú 

toisc nach i bhfad eile a maireadh an cultúr dúchasach (Ó Cadhla, 2011: 25-29).  

Bhí an-mheas ag Dubhghlas de hÍde, céad Uachtarán na hÉireann, ar litríocht bhéil na 

ndaoine agus samhlaíodh dó go raibh tábhacht ar leith le bailiú scéalta. Trí mheán a 

shaothair, d’éirigh leis aird léitheoirí a linne a dhíriú ar shaibhreas an traidisiúin bheo.24 

Mhaígh an tÍdeach san óráid cháiliúil The Necessity for De-Anglicising Ireland (1892) 

                                                
24 Tuairiscítear gur thug Jeremiah Curtin trí chuairt ar Éirinn. D’fhoilsigh sé ábhar a bhailigh sé agus é i 
nGaeltacht Chorca Dhuibhne sa leabhar Tales of the Fairies and of the Ghost World (1895). Cé gur 
bhailigh Curtin ábhar ó chainteoirí Gaeilge, is i mBéarla a scríobhadh agus a foilsíodh torthaí a chuid 
oibre (Uí Ógáin, 2013: 317). Dar le Ó Torna, ba é de hÍde é féin a d’áitigh gurbh é “an chéad duine a 
chuir litríocht na cosmhuintire os comhair an phobail mhóir ina bunleagan agus aistriúchán go Béarla lena 
hais” (2005: 114). 
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go raibh saibhreas le fáil i litríocht bhéil phobal na Gaeltachta agus gurbh fhiú na 

hiarsmaí sin den chultúr a bhí fágtha a bhailiú agus a chaomhnú. Bliain i ndiaidh léacht 

de hÍde, 1893, bunaíodh Conradh na Gaeilge. Idir 1893 agus bunú Saorstát Éireann i 

1922 chuaigh Conradh na Gaeilge i mbun feachtasaíochta ag iarraidh bunchearta a 

bhaint amach do phobal Gaeilge na hÉireann. Mar a mhíníonn Mac Congáil: 

Bhí lucht an Chonartha ag troid ar son na Gaeilge ar an uile leibhéal agus ceart 
agus aitheantas á mbaint amach di i réimsí éagsúla de réir a chéile (2007: 23). 

Tuigeadh do Chonradh na Gaeilge go gcaithfí an Ghaeilge a lonnú sa chóras oideachais 

agus throid siad go tréan agus go leanúnach go dtabharfaí cead do mhúinteoirí Gaeilge a 

theagasc taobh istigh de ghnáthamanna scoile. D’fhoilsigh siad leabhair theagaisc agus 

leabhair léitheoireachta agus d’oscail siad coláistí inar oileadh daoine le Gaeilge a 

mhúineadh. I measc na gcéad choláistí oiliúna a osclaíodh bhí dhá cheann i gCúige 

Mumhan mar atá Coláiste Múinteoireachta na Mumhan, Béal Átha an Ghaorthaidh, 

1904 agus Ollscoil na Mumhan, An Rinn, 1905. Níos déanaí, i 1927, osclaíodh Coláiste 

Íde i mBaile an Ghóilín, An Daingean. Deirtear a thuilleadh mar gheall ar Choláiste Íde 

i gCaibidil a seacht nuair a dhéantar plé ar oideachas foirmeálta na mBibeanna (féach 

7.3.3). Ba iad teanga, litríocht agus cleachtais chultúrtha an phobail Ghaeltachta na 

gnéithe ba thábhachtaí ar chlár an Chonartha dar le Nowlan (1972: 46). Blaiseadh de na 

hiarsmaí de chultúr an Ghaeil a bhí fós i seilbh an chainteora dúchais ón nGaeltach agus 

iad a bhailiú gan mhoill a bhí mar phríomhaidhm ag an gConradh sna blianta tosaigh. 

Mhol siad do scoláirí am a chaitheamh i measc mhuintir na Gaeltachta, d’fhonn tuiscint 

níos fearr a fháil ar an nGaeilge, ar chultúr agus ar thaithí saoil an “fhíor-Ghaeil”. Thar 

eagraíocht ar bith eile, dar le Nic Eoin, ba iad Conradh na Gaeilge “a spreag spéis nua i 

dtraidisiúin agus i luachanna na ngnáthdhaoine” (1982: 23). Tuigtear do Briody gur 

chuir imeachtaí Éirí Amach 1916, agus an Cogadh Cathartha a lean, dlús le scaipeadh 

na tuisceana a léirigh de hÍde agus Conraitheoirí i leith phobal tuaithe Gaelach (2007: 

7). Ag leanúint ón obair a bhí déanta ag Conradh na Gaeilge agus ag an Society of Irish 

Tradition roimhe sin bhunaigh Séamus Ó Duilearga An Cumann le Béaloideas Éireann i 

1927. I Meitheamh na bliana céanna foilsíodh an chéad eagrán den iris Béaloideas. San 

eagarfhocal chuir Ó Duilearga aidhm na hirise i láthair: 

Béaloideas agus sean-aimsireacht na tíre seo do bhailiú agus do shaoradh ó’n 
mbás do cinneadh, i dtosach na bliana so, An Cumann le Béaloideas Éireann a 
chur ar bun. Ba ró-mhithid é sin a dhéanamh ó tá an béaloideas a bhí awg ár 
sinnsear ag dul chun báis go tiugh i n-aonacht leis na sean-daoine atá ag 
imeacht uainn i n-aghaidh an lae. Má scaoiltear an scéal le faillighe ar feadh 
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roinnt bheag eile bhlian ní bheidh fáil ar aon chuid fhónta des na sean-iarsmaí 
dúchais, i bhfuirm béaloideasa agus cuimhní sean-nós, d’fhan ameasc ár 
ndaoine mar chleachtadh nó mar chuimhne sean-aimsireachta go dtí so (1927: 
3).  

I 1928 ceadaíodh saoire shabóideach óna phost mar léachtóir le Gaeilge i gColáiste 

Ollscoile, Baile Átha Cliath do Ó Duilearga chun cuairt a thabhairt ar an tSualainn, ar 

an Eastóin agus ar an nGearmáin d’fhonn tuiscint níos fearr a fháil ar léann an 

bhéaloidis. Nuair a d’fhill sé i 1928 scríobh sé chuig an Aire Airgeadais ag áitiú air 

institiúid le béaloideas a bhunú agus maoiniú a sholáthar chun go bhféadfaí tabhairt faoi 

bhailiú béaloidis go córasach. Ar deireadh i 1930, de thoradh aighneachtaí ón 

Duileargach, bunaíodh An Institiúid le Béaloideas Éireann faoi choimirce an Roinn 

Oideachais. Ceapadh bailitheoirí lánaimseartha agus páirtaimseartha timpeall na tíre 

d’fhonn ábhar béaloidis a bhailiú agus a fhoilsiú. Ba é Ó Duilearga a bhí mar stiúrthóir 

ar an Institiúid agus cé go raibh dualgas foilsitheoireachta ar an instititúid ba í an chloch 

ba mhó ar pháidrín an Duileargaigh ábhar a bhailiú. Samhlaíodh don Duileargach leis an 

meath a bhí ag teacht ar an nGaeilge mar ghnáth-theanga urlabhra phobal na hÉireann 

go raibh béaloideas mhuintir na hÉireann i mbaol a bheith caillte go brách. I 1933 bhí 

cruinniú ag Ó Duilearga le hÉamon de Valera. Cé go raibh de Valera báúil lena chás, 

agus d’aontaigh sé gur cheart tabhairt faoi bhéaloideas a bhailiú go córasach ar fud na 

tíre, níor aontaigh sé gur cheart an tionscnamh a lonnú, mar a theastaigh ón 

Duilgeargach, i gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Ar deireadh, díbhunaíodh an 

Insititiúid le Béaloideas agus i 1935 faoi stiúr an Duileargaigh bunaíodh coimisiúin de 

chuid an rialtais, Coimisiún Béaloideasa Éireann.25 Ceapadh Seán Ó Súilleabháin mar 

chartlannaí agus chaith sé trí mhí an bhliain sin ag an Landsmål och folkminnesarkivet 

in Ollscoil Uppsala ag foghlaim a cheirde (Briody, 2007: 88-91). Bunaithe ar an obair a 

bhí ar bun ag scoláirí ar nós Reider Th. Christiansen agus Carl von Sydow sa tSualainn, 

leag Ó Súilleabháin amach córas bailithe agus catalógaithe do bhailitheoirí na hÉireann 

sa Láimh-leabhar Béaloideasa (1937).26 Mhol sé go mbaileofaí ábhar faoi na téamaí a 

leanas:  lonnú agus cónaí; tionscail; ceirdeanna agus gnóthaí beatha; cúrsaí gnó agus 

taistil; an pobal; an duine; an nádúr; leigheasanna na ndaoine; ranna na haimsire (an t-

am agus féilte); pisreoga agus draíocht; samhlaíocht i dtaobh nithe agus daoine; 

seanchas stairiúil; litríocht na ndaoine agus caitheamh aimsire. Sna blianta tosaigh 

                                                
25 Le haghaidh cuntas ar stair agus ar oidhreacht an Choimisiúin féach Almqvist (1979). Tá cuntas 
cuimsitheach ag Briody (2007) ar an tréimhse den choimisiún a bhaineann le 1935 go dtí 1970. 
26 Foilsíodh leagan Béarla den lámhleabhar níos déanaí, A Handbook of Irish Folklore (1942). 
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cuireadh béim ar ábhar a bhailiú sna ceantair Ghaeltachta agus tugadh suntas ar leith do 

thraidisiún na scéalaíochta (Uí Ógáin, 2013: 317). I gCiarraí bhí beirt bhailitheoirí a 

chaith tréimhsí fada leis an gCoimisiún, Tadhg Ó Murchadha agus Seosamh Ó Dálaigh. 

Mhairfeadh an Coimisiún ar feadh cúig bliana agus shuíodh baill rialtais ón Roinn 

Oideachais agus ón Roinn Airgeadais, chomh maith le baill Chumann le Béaloideas 

Éireann ar a bhord. Ar an iomlán, maítear go bhfuil c.2 mhilliún leathanach 

lámhscríbhinní, c.80,000 grianghraf agus c.1,000 uair an chloig d’ábhar físe ar 

buanchoimeád i gCnuasach Bhéaloidis Éireann (Dúchas.ie, 2015).  

Le linn ré an Choimisiúin, sna naoi déag tríochaidí, d’aithin an rialtas go raibh 

dlúthspéis á cur ag gnáthphobal na hÉireann, go háirithe ag an aos óg, sna scannáin 

Bhéarla a bhí ag teacht isteach go tiubh ó Shasana. Tuigeadh do rialtas na linne, mar atá 

léirithe ag Mac Congáil (2003), go mbeadh tábhacht ag an meán nua seo ó thaobh 

athbheochan na Gaeilge de. Seo, mar shampla, an méid a bhí le rá ag an Seanadóir 

Earnán de Blaghd ar Scéala Éireann Meán Fómhair 1938: 

[Senator Blythe]: If they were not going to have talking pictures in Irish, then 
the outlook for the restoration of Irish was remote. The first picture should be 
for schools. 

Ó tháinig na scannáin chainnte isteach tá namhaid nua láidir ag an nGaedhilg. 
Má leanann ré na scannán beidh sé fuar againn bheith ag iarraidh an teanga do 
shábháil mura dtoiligheann an Riaghaltas cuid mhaith airgid do dheónadh le 
peictiúirí Gaedhealacha do chur ar fáil. Ní fheadar i gceart cad é an méid airgid 
a bheadh ag teastáil, acht is dóigh liom, dá mba ghádh é, go mb’fhiú oiread a 
chaitheamh le Galldachas na bpictiúrlanna do luigheadú agus a caithtear ar 
thaidhleoirí le clú agus gradam an stáit d’fhógairt thar lear .i. £70,000 (4). 

Chinn rialtas na linne airgead a chur ar fáil chun scannán Gaeilge a léiriú. Seo mar ar 

tuairiscíodh an cinneadh ar Scéala Éireann Meán Fómhair 1935: 

Suddenly the Government sprang a surprise. A supplementary estimate for 
£200 was introduced in the Dáil to cover the expenses of the production of a 
sound film in Irish, to be produced on Aran. The filming was, it was announced, 
to be done by Robert J. Flaherty, who at the time was quietly engaged in 
filming Man of Aran (1, níl aon údar luaite leis an alt seo). 

An gearrscannán Gaeilge Oidhche Sheanchais (1934) a bhí mar thoradh ar an socrú seo. 

Seo cuntas comhaimseartha i dtaobh an scannáin a foilsíodh ar Scéala Éireann mí an 

Mhárta 1935:  

Ar oileán Árainn, teorainn thiar na nGael, tá roinnt de na nósanna a bhain le 
muintir na hEorpa sa meánaois fós beo – agus tá bua na scéalaíochta ar cheann 
de na nósanna sin. Is ag ríomh scéil agus ag gabháil amhrán a caitear oícheanta 
fada fuara an gheimhridh. Insíonn Seáinín Tom Sheáin seanscéal a bhí ina 
sheanscéal míle bliain ó shin (4, níl aon údar luaite leis an gcuntas seo). 
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Cé go raibh fáil ar script an scannáin (féach Mac Congháil 2003 agus Ó Catháin 2004), 

ceapadh nach raibh aon chóip den scannán féin fágtha. Ach, i 2013 thángthas ar chóip 

de in ionad an Léinn Cheiltigh in Ollscoil Harvard i 2013. Tugann sé seo soiléireacht 

dúinn ó thaobh ábhar agus stíl an scannáin agus spreag sé taighdeoirí le dul i mbun 

tochailte in athuair. Tarraingíonn Ní Chonghaile (2015) agus Sumner, Hillers agus 

McKenna (2015), mar shampla, aird ar chomhfhreagras neamhfhoilsithe an 

Duileargaigh. Tugtar sa chomhfhreagras seo léargas ar an ról lárnach a bhí ag Ó 

Duilearga i léiriú Oidhche Sheanchais. Léirítear sa chomhfhreagras gur tuigeadh ag an 

am a bheartaigh an Roinn Oideachais ar scannán Gaeilge a léiriú go raibh an scannánóir 

Robert Flaherty in Árainn ag gabháil dá shaothar cáiliúil Man of Aran (1934). 27 

Socraíodh an deis a thapú agus iarradh ar an bhFlathartach an chéad scannán cainte 

Gaeilge a léiriú. Tuairiscíonn Ní Chonghaile gur iarradh ar Adolf Mahr, seandálaí 

Ostarach a bhí ag obair mar bhailitheoir déantúsan in Ard-Mhúsaem na hÉireann ag an 

am agus a ceapadh ina cheannaire ar pháirtí Naitsithe na hÉireann níos déanaí, na 

socruithe cuí a dhéanamh (2015: 2). Scríobh Mahr chuig Ó Duilearga ag tabhairt cuntais 

dó ar an ngearrscannán a bhí le déanamh agus ag míniú dó gur airsean, is  é sin ar Ó 

Duilearga, a thitfeadh sé anois scéalaí oiriúnach a aimsiú. Seo sliocht as an litir atá ar 

choimeád i measc chomhfhreagras an Duileargaigh i gCnuasach Bhéaloideas Éireann, i 

gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath: 

The secretary wanted me to discuss with Flaherty the matter of a little curtain 
raiser of special Irish interest with spoken Irish. He gave no instructions 
however and it was left to Flaherty to suggest. He having at once grasped what 
the Department wanted, proposed a story-teller, and I think it is a very good 
idea; so we rely now upon you to provide a good story-teller. […] The whole 
scheme now depends on your selection (30/09/1932, luaite in Ní Chonghaile, 
2015: 3. Is liomsa an bhéim). 28 

Dar le Ní Chonghaile, ní dhearna an rialtas mórán machnaimh maidir leis an scéal a 

d’inseofaí nó leis an scéalaí a roghnófaí don chúram: “any suitable story will do…a 

good type of old man, possessing excellent Irish, with a good voice and bearing” (2015: 

3). Ach, chuir Ó Duilearga dua air féin scéalaí oiriúnach a aimsiú. Bunaithe ar 

chomhfhreagas an Duileargaigh, tuairiscíonn Ní Chonghaile (2015: 5) agus Sumner, 

Hillers agus McKenna (2015: 2) gur aimsíodh scéalaithe in Árainn agus i gConamara 

agus gur glacadh pictiúr de chuid díobh chun iad a mheas do ról an scéalaithe ar an 

                                                
27 Níl an duine sa rialtas ainmnithe go fóill ach dar le Deirdre… 
28 Tá an litir seo ar fáil i bhfillteán dar teideal ‘Oidhche Sheanchais Film, First sound film in Irish 1932-
34’. Gabhaim buíochas le Deirdre Ní Chonghaile a bhfuil staidéar leanúnach á dhéanamh aici ar an ábhar 
seo as an eolas seo a roinnt liom (2015). 
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scannán. I samhradh 1933 scríobh an Flathartach chuig Ó Duilearga ag iarraidh air 

teacht go hÁrainn chun cuidiú sa phróiseas roghnaithe: “I think that you are the person 

to have the last word on this all-important point” (luaite in Sumner, Hillers agus 

McKenna, 2015: 2). Roghnaíodh Seán Ó Brian don pháirt ach nuair a cailleadh ar Lá 

Caille 1934 é ceapadh Seáinín Tom Ó Direáin ina áit (Ní Chonghaile, 2015: 3). Chuaigh 

Ó Duilearga i dteanna Uí Dhireáin go Londain agus rinneadh taifeadeadh ar Oidhche 

Sheanchais sa stiúideo céanna a rinneadh an taifead fuaime don scannán Man of Aran 

ann. Níor tháinig deireadh le baint an Duileargaigh leis an scannán anseo, áfach. Bhí ról 

eagarthóireachta aige freisin sa scannán agus bhí sé i measc na gcéad daoine a chonaic 

an scannán críochnaithe: 

Delargy was among the first to see a preliminary cut of the film in the studio at 
the end of January 1934, and two months later he returned to London to help 
edit it. In Dublin later that year, he was among those who attended a private 
screening of the completed film in the Censor’s Office (Sumner, Hillers, 
McKenna, 2015: 3).  

Ar chreidiúntaí an scannáin tugtar aitheantas don Duileargach mar chomharleoir. Ach, 

ní gach duine a bhí sásta leis an scannán. Tugann Proinsias Ó Conluain an cuntas gearr 

seo ina leabhar siúd ar stair na scannán: 

Oíche Sheanchais (1932) le Robert Flaherty. An chéad scannán a raibh 
fuaimrian Gaeilge ag gabháil leis agus an ceann ba mheasa dár cheadaigh Ó 
Flathartaigh a ainm a chur leis. Ní hairsean ar fad a bhí an locht, ar ndóigh – ba 
bheag a d’fhéadfadh sé a dhéanamh leis an £200 a chuir an Roinn Oideachais ar 
fáil dó (1953: 241). 

Aitíonn Ó Catháin nár leagadh dóthain béime sa scannán ar an gcleachtas scéalaíochta: 

They did not pay enough attention to the primary aim of the film: the 
preservation of one form of living Irish-language tradition–i.e. storytelling–that 
the Department of Education was making available in this documentary film for 
use in schools (2004: 152). 

Tarraingíonn Ó Catháin aird, áfach, ar an tábhacht eitneagrafaíoch a aithníodh leis an 

scannán. Tagraíonn sé don léargas seo a thug tráchtaire ar an Irish Press 22 Eanáir 

1934:  

This is the first time in Europe for a story-teller to be recorded on film–in other 
countries the necessity for such records was realised only when the art of story-
telling had been lost (2004: 193). 

I dtéarmaí an staidéir seo, tá tábhacht le Oidhche Sheanchais toisc gurb ann a léirítear 

an scéalaíocht mar chleachtas beo Gaeltachta den chéad uair ar scáileán. “The earliest 

known ethnographic sound film”, dar le Ní Chonghaile (2015: 3). Meabhraíonn 

Sumner, Hillers agus McKenna dúinn an ról lárnach a bhí ag Ó Duilearga i gcaomhnú 
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chleachtas scéalaíochta phobail thraidisiúnta Gaeilge agus an úsáid a baineadh as an 

scannánaíocht sa phróiseas seo: 

The real importance of Oidhche Sheanchais lies in its being a unique record on 
film of the storytelling tradition that Ireland–and James Delargy in particular–
had sought to preserve by means of each new recording technology in its turn 
(2015: 7). 

Is fiú a lua freisin gur pobal oileáin atá á léiriú in Oidhche Sheanchais agus d’áiteoinn 

gur imir an scannán seo tionchar ar léargais a thabharfaí ar phobail tuaithe agus oileánda 

eile ina dhiaidh sin. Déantar a thuilleadh plé ar léiriú phobail Ghaeltachta, pobal CD go 

sonrach, ar scáileán roimh bhunú TG4 i gCaibidil a cúig (féach 5.1). D’áiteoinn freisin 

go raibh tionchar ag Oidhche Sheanchais, agus ag na scannáin a tháinig ina dhiaidh 

agus a ndéantar plé orthu i gCaibidil a cúig, ar na scannáin a dhéantar mionanailís orthu 

sa tráchtas seo, go háirithe saothar Bhreandáin Feiritéar. 

Le filleadh ar obair an Choimisiúin le Béaloideas, is ábhar spéise, mar atá aitheanta go 

forleathan le blianta beaga anuas, an eapsa ábhair a bailíodh ó mhná agus an easpa ban a 

bhailigh ábhar. Meabhraíonn Briody dúinn gur ar chóras na Sualainne a bhunaigh 

Ó Súilleabháin a lámhleabhar agus áitíonn sé orainn a bheith tuisceanach ar chúinsí na 

linne. Tarraingíonn sé ar Ó Crualaoich chun an pointe seo a dhéanamh: 

Obviously this is a situation not confined to Irish folklore or to folklore only as 
a discipline. There is a wide appreciation today of how much of a male bias has 
pervaded all aspects of social and cultural studies heretofore, and of how 
necessary it is to take this factor into account when analyzing and interpreting 
evidence produced under such conditions (Ó Crualaoich, 1993: 926). 

Fiú dá bhfostófaí níos mó ban mar bhailitheoirí ní gá go mbaileofaí níos mó ábhair ó 

mhná, dar le Briody. Theastódh tuiscint i leith thábhacht agus nádúr bhéaloideas na 

mban, tuiscint nach raibh ann ag an am: 

We should not assume that female collectors of that time would have had some 
sort of natural preference for women informants. Even if they had not, they 
might, of course have developed such a preference over time. But that would 
have necessitated that ‘the time’ itself would have been different. For women’s 
lore to have been collected in abundance, as against simply more lore from 
women, far more than female full-time collectors would have been needed. 
There would also have had to be an understanding of the importance of 
women’s lore to begin with (Briody, 2007: 472). 

Míníonn Briody gur ar shaol suaimhneach na tuaithe a leag béaloideasóirí na linne 

béim, ní amháin in Éirinn, ach ar fud na hEorpa. D’aithnítí, dar le Briody, scéalta agus 

traidisiún na mban mar réimse eile ar fad ó sheanchas na bhfear. Dá mbaileofaí 

béaloideas ó mhná, a deir sé, bheadh an baol ann go dtarraingeofaí aird ar theannais 
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agus ar dheighiltí idir fir agus mná: “[To collect women’s folklore] would have run the 

risk of highlighting disharmony and divisions between the sexes” (Briody 2009: 472). I 

bhfianaise na staire seo, tá sé suntasach gur bheartaigh BNS scéalta na mban a bhailiú sa 

tsraith Bibeanna a chíortar i gCaibidil a seacht.  

Bunaithe ar chritéir bhailithe Choimisiún Béaloideasa Éireann agus ar nósanna 

cleachtais na mbailitheoirí, buanaíodh míthuiscintí i dtaobh na scéalaíochta agus an 

scéalaí. Dar le Ó Cadhla “cuireann móitíf ilghnéitheacht fhadshaolach seo an bháis 

bailchríoch i bhfad Éireann róshimplí ar chaibidil chasta de sheanchas na [hÉireann]” 

(2015: 4). Le himeacht ama “ealaín theoranta, bhotúnach, neamhliteartha” a bhí i gceist 

go minic sa seanchas agus sa scéalaíocht: Freisin, “b’urlabhraithe an seanchaí agus an 

scéalaí thar cionn an duibheagáin a bhí ann roimh an nua-aois” (Ó Cadhla, 2011: 29). 

D’fhéadfá a áiteamh gur bunaithe ar fhorbairt an léinn dúchais níos mó ná ar thaithí 

saoil an duine Gaeltachta a bhí na léargais ar an scéalaí agus a cheird a cuireadh chun 

cinn: “Ní dócha gur cuid de cháilíocht intreach in aon chor é ach toradh ar shanasaíocht 

agus ar fhiliúlacht Cheilteach an nuathraidisiúin” (Ó Cadhla, 2011: 29). Dar le 

Ó Cadhla, is “traidisiúin nua” iad cuid mhór de na traidisiúin a cuireadh chun cinn sa 

léann dúchais mar thraidisiúin na nGael “sa mhéid gur roghnaíodh, gur cumadh, gur 

samhlaíodh, gur aistríodh, gur niamhghlanadh, gur cóiríodh nó gur cuireadh in oiriúint 

iad” (2011: 30). Is é is toradh leis an Athbheochan dar le Ó Cadhla “Gaelú ar 

Victeoireachas agus maolú ar ghaelachas” (2011: 29). Is é an locht is mó a fhaigheann 

Ó Cadhla ar an léann dúchais gur theip air léargas a fháil ar an réimse leathan eolais a 

bhí á iompar i gcultúr na nGael: “Níor tuigeadh gur ealaín, acmhainn agus foinse 

ionspioráide an t-eolas dúchais” (2011: 30). Áitíonn Ó Cadhla nach aon “fhuinneog 

ghlan é [cultúr agus traidisiúin na nGael] a thaispeánann an seansaol dúinn díreach mar 

a bhí sé” ach “is léann é a cheadaíonn dúinn súil a chaitheamh anois is arís ar chodanna 

áirithe de” (2011: 30). Sa mhionmhíniú a thugtar i gCaibidilí a sé agus a seacht nochtar 

“chodanna áirithe” de chultúr agus de thraidisiún na nGael, an chuid sin den chleachtas 

scéalaíochta a roinneann pobal CD linn sa scannán faisnéise DÁ agus sa tsraith 

Bibeanna. Ar dtús caitear súil ar chuid de na codanna de chultúr agus de thraidisiún na 

nGael a cuireadh inár láthair sa tréimhse roimh 1996 sular léiríodh na scannáin atá faoi 

chaibidil sa tráchtas seo.  
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4.4 Teacht na scoláirí chuig an mBlascaod Mór 

Níorbh iad Béaloideasóirí, Náisiúnaithe cultúrtha agus Athbheochanóirí na hÉireann 

amháin a chur spéis sna ceantair agus sna pobail Ghaeltachta sa chéad leath den fhichiú 

haois. Um an dtaca céanna thosaigh antraipeolaithe agus teangeolaithe na hEorpa ag 

tuirlingt ann freisin. I gcúige Mumhan is ar an mBlascaod Mór is mó a bhí tóir na 

gcuairteoirí. Ba é John Millington Synge (1871–1909) an chéad duine de na cuairteoirí 

seo chuig an mBlascaod Mór ag tús an fhichiú haois. Foilsíodh cuntais a scríobh Synge 

faoina thaithí ar an mBlascaod ar thréimhseacháin na linne, an Manchester Guardian 

agus The Shanachie, mar shampla. Foilsíodh na cuntais chéanna níos déanaí sa 

bhailiúcháin In Wicklow and West Kerry (1910). Tarraingíonn Synge aird an léitheora ar 

mhodh taistil mhuintir an oileáin agus cuireann sé an naomhóg agus tírdhreach 

sléibhtiúil an Bhlascaoid Mhóir i gcomparáid leis na radhairc a bhí feicthe aige roimhe 

sin ar Oileáin Árann (déanfar a thuilleadh plé ar an gcur síos seo i gCaibidil a sé. Féach 

6.2.2.3). Ina chuntas siúd, baineann Synge úsáid as aidíochtaí agus nathanna ar nós 

“singularly different”, “wonderful”, “uninhabited”, “wild islands”, “[as] brilliant as 

what one sees in a dream” agus “singularly severe glory”. Is léargas iad na focail seo ar 

a thuairim gur áit ar leith, áit fhiáin fiú, í An Blascaod Mór. Níorbh é Synge an t-aon 

chuairteoir chuig an oileán ná níorbh é an t-aon duine a chuir cuntas ar mhuintir an 

oileáin agus ar phobal CD os comhair an tsaoil ach ba é ba luaithe a rinne é. 

Ar bheirt de na luathchuairteoirí eile chuig an mBlascaod Mór tá na teangeolaithe 

idirnáisiúnta Carl Marstrander agus Robin Flower. Teangeolaí Lochlannach agus 

lúithnire ar tugadh cuireadh dó páirt a ghlacadh sna Cluichí Oilimpeacha mar léimneoir 

cuaille i 1907 be ea Marstrander. Ba é a bhí ar an gcéad scoláire Gaeilge a bhí ag Tomás 

Ó Criomhthain, dar le Mac Conghail (1987). Ba é Pádraig Ó Catháin, a raibh 

Ó Criomhthain pósta ar a dheirfiúr Máire Ní Chatháin, a roghnaigh Ó Criomhthain mar 

oide. Chaitheadh Marstrander cúpla uair an chloig gach lá i dteannta Uí Chriomhthain 

ag foghlaim Gaeilge uaidh. Thug Marstrander úrscéal nuafhoilsithe Pheadar 

Uí Laoghaire, Niamh, leis go dtí an t-oileán. Dar le Mac Conghail bhí an-tionchar ag 

Marstrander ar Ó Criomhthain agus ar mhuintir an oileáin go ginearálta. Mhúscail sé 

meas ar a dteanga agus ar a gcultúr iontu:  

Marstrander’s decision to come to the Blaskets to learn Irish, his mastery of it 
in such a short time, his time spent working with the island community and his 
friendship with Tomás and regard for the quality of Tomás’s Irish, were all 
factors which convinced Tomás and the other islanders that theirs was an 
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important culture and that there was a future for the Island writer in Irish (1987: 
135). 

Mhol Marstrander dá scoláire Robin Flower dul isteach sa Bhlascaod agus Gaeilge a 

fhoghlaim “ón máistir”, mar a thug siad ar Ó Criomhthain. Thuirling Flower, nó 

‘Bláithín’ mar ar tugadh air san oileán, ar an mBlascaod i 1910. Chaith sé tréimhsí fada 

i dteannta Uí Chriomhthain le roinnt blianta ina dhiaidh sin (Mac Conghail 1987: 137-

138; Dew 1998:10). Tá cuntais ag Flower ar na tréimhsí a chaith sé ar an mBlascaod sa 

réamhrá don The Islandman (1951), aistriúchán ar leabhar Uí Chriomhthain, agus ina 

leabhar féin The Western Island (1978). Dar le Flower, “the Blasket [was] the ultimate 

shore of the older world, where one forgot London and the world in the East”. “Heroes 

of Irish story” a thug sé ar phobal an Bhlascaoid (1978: 60).29  

Ar chomhairle Flower, thug George Thomson, nó Seoirse Mac Tomáis, cuairt ar an 

mBlascaod i 1923. Scoláire Sasanach a rinne staidéar ar theanga agus ar litríocht na 

Sean-Ghréige ach a bhí ag iarraidh Gaeilge a fhoghlaim chun go bhféadfadh sé páirt a 

ghlacadh i ngluaiseacht na Gaeilge ab ea Thomson. Le linn dó a bheith ar an 

mBlascaod, d’éirigh cairdeas idir Thomson agus Muiris Ó Súilleabháin. Theastaigh ón 

Súilleabhánach a bheith ina scríbhneoir agus bhí Thomson sásta cuidiú leis. Bhí an-

tionchar ag an tréimhse a chaith sé sa Bhlascaod ar Thomson agus ar na léargais, dar 

leis, a fuair sé ann ar fhilíocht Homer. Mar a deir Eastlake: “[On the Blasket] George 

Thomson discovered a window into the poetry and life of Homeric Greece” (Eastlake, 

2009b: 130). Cuairteoir eile a bhfuil tábhacht leis i dtéarmaí an taighde seo is ea George 

Chambers. Tá cuntas breá ag Kanigel ar Chambers agus ar an am a chaith sé sna 

Blascaodaí. De réir thuairisc Kanigel “uair éigin roimh Samhradh 1931”, theastaigh ó 

Chambers cuairt a thabhairt ar an teach solais ar An Tiaracht, “one of the Lesser 

Blaskets three miles west of the big island” (2012: 181). Moladh dó tabhairt faoin 

mBlascaod Mór ar dtús agus duine de na hiascairí a fháil chun é a thabhairt isteach go 

dtí An Tiaracht. Le linn dó a bheith ar an mBlascaod Mór chas beirt chailíní ón oileán 

leis, ar dhuine díobh Eibhlís (Lís) Ní Shúilleabháin. Foilsíodh litreacha a scríobhadh 

Ní Shúilleabháin, a n-áireofaí ar ball mar dhuine de scríbhneoirí an Bhlascaoid, chuige i 

mBéarla ag cur síos ar a saol san oileán agus sa mhórthír in Letters from the Great 

Blasket (1978). Deirtear a thuilleadh faoi litreacha Ní Shúilleabháin i gCaibidil a sé 

                                                
29 Tá cuntais freisin ag Ó Lúing (1977), Mac Conghail (1987) agus Ó Dúshláine (1997) ar na tréimhsí a 
chaith Flower “istigh”. 
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nuair a cíortar insint Niamh Ní Laoithe agus a cuimhní ar an mBlascaod Mór (féach 

6.3.2.2).  

Is liosta le háireamh na téacsanna ar fad a scríobhadh agus atá fós á scríobh ina dtugtar 

cuntas ar an mBlascaod Mór agus ar thaithí saoil phobal an Bhlascaoid. Ní féidir iad ar 

fad a phlé anseo. Is leor na cinn atá luaite agam thuas. Is í an tábhacht atá leis na cuntais 

seo ar fad i dtéarmaí an staidéir seo, gur samplaí iad de na cleachtais chultúrtha agus de 

na tuiscintí i dtaobh thaithí saoil phobal an Bhlascaoid agus phobal CD trí chéile a 

bhíodh á scaipeadh go forleathan in Éirinn ag tús agus lár an fhichiú haois. Más fíor do 

Ó Torna gur mar “ghabhdán na fíor-Éireann agus mar thobar oidhreacht dhúchas na 

nGael i gcoitinne” a bhí ceantair Ghaeltachta na hÉireann á gcur i láthair ag 

Athbheochanóirí na Gaeilge, ba é an Blascaod an Mheice (2005: 166). D’fhág an t-

oileán agus a phobal a rian ar na cuairteoirí a chaith tréimhse ann, ach bhí tionchar ag na 

cuairteoirí ar mhuintir an oileáin freisin. San am céanna a raibh na luathchuaiteoirí ag 

scríobh a dtuairiscí, i mBéarla den chuid is mó, faoi thionchar agus le spreagadh na 

gcuairteoirí bhí téacsanna dá gcuid féin á scríobh ag muintir an oileáin. 

4.5 Luathscríbhneoirí Chorca Dhuibhne agus a gcomharbaí 

Is ionann na dírbheathaisnéisí a tháinig chun cinn ar dtús ar an mBlascaod Mór, agus 

ina dhiaidh sin i gceantair Ghaeltachta eile, agus teacht chun cinn gutha láidir phobail 

Ghaeltachta ina dteanga dhúchais. Roimhe sin is i mBéarla, den chuid is mó, a 

scríobhadh cuntais ar phobail Ghaeltachta na hÉireann, agus iad sin scríofa ag 

cuairteoirí ón taobh amuigh mar a tuairiscíodh thuas (féach 4.2.4 agus 4.4). Le foilsiú na 

gcéad dírbheathaisnéisí ón mBlascaod sna 1920í agus 1930í–An tOileánach (1927), 

Fiche Blian ag Fás (1933) agus Peig (1936)–tháinig tuiscint ar leith ar fhéiniúlacht 

Éireannach chun cinn, tuiscint a raibh an Stát nuabhunaithe in ann, agus sásta, teacht i 

dtír uirthi. In An tOileánach le Tomás Ó Criomhthain, a foilsíodh ar dtús i 1927, ach ar 

foilsíodh leagan níos iomláine de i 2002, faightear léargas an-soiléir ar shaol crua an 

duine ag streachailt agus ag iarraidh teacht i dtír in áit doicheallach. Cé go bhfuil sé 

léirithe ag Eastlake (2009a) gur leag Ó Criomhthain tábhacht ar an meas a bhí aige féin 

mar dhuine ar leith agus mar údar, is í an tuiscint is minicí a chuirtear chun cinn, gur 

fear é a bhreac scéal a phobail. Mar a léiríodh thuas, tugadh le fios gur pobal 

eiseamláireach ar leith iad an pobal a raibh sé ag tabhairt tuairisce orthu. Meabhraítear 

na focail seo a thagann i dtreo dheireadh leabhar Uí Chriomhthain go minic: 
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Scríobhas go mionchruinn ar a lán dár gcúrsaí d’fhonn go mbeadh cuimhne i 
bpoll éigin orthu agus thugas iarracht ar mheon na ndaoine a bhí i mo thimpeall 
a chur síos chun go mbeadh a dtuairisc inár ndiaidh, mar ná beidh ár leithéidí 
arís ann (Ó Criomhthain, 1980: 256). 

Cuntas liriciúil fileata ar shaol agus ar shaoirse an duine óig ag cur faoi san áit chéanna 

le Ó Criomhthain is ea cuntas Uí Shúilleabháin, ach go mbriseann na hathruithe atá ag 

teacht ar an oileán de bharr na himirce isteach ar shaol an fhir óig agus ar phobal uile an 

oileáin. Tugtar léargas ar an saibhreas teanga atá le fáil i nathanna cainte phobal an 

Bhlascaoid sa nod don seanfhocal a thugann teideal don leabhar: “Fiche bliain ag fás, 

fiche bliain faoi bhláth agus fiche bliain ag dul faoi” (Ó Súilleabháin, 1933). Is mó ná 

cuntas amháin ar bhuairt, ar chruatan agus ar fhulaingt na máthar ar an mBlascaod Mór 

a thugann Peig Sayers. I ngach ceann de na leabhair Peig: a Scéal Féin (1936), 

Machnamh Seanmhná (1939), Beatha Pheig Sayers (1970) agus Labharfad le Cách 

(2009) leagtar béim ar ghnéithe agus ar eachtraí ar leith i saol Pheig agus ar na hinsintí a 

thugann sí orthu. In ainneoin na n-insintí iomadúla seo, a bhuíochas den leagan dá 

dírbheathaisnéis a cuireadh ar churaclam na scoile in Éirinn, Peig (1936), is í an tuiscint 

is forleithne de Sayers a scaipeadh, gur seanbhean chráite í a d’fhulaing níos mó ná a 

cuid. Tarraingítear go minic ar oscailt an leabhair mar “fhianaise” ar an tuiscint seo:  

Seanbhean is ea mise anois, a bhfuil cos léi san uaigh is an chos eile ar a 
bruach. Is mó bogra is cruatan curtha agam díom, ón gcéad lá a saolaíodh mé 
go dtí an lá atá inniu ann (Sayers, 1970: 3). 

Tháinig leabhar i ndiaidh leabhair chugainn sa mhúnla dírbheathaisneise céanna ag 

déanamh cur síos ar shaol phobal Ghaeltacht Chorca Dhuibhne, sa chaoi go bhfuil, mar 

a thugann Mac Congháil air, “leabharlann an Bhlascaoid” anois againn. Ag tagairt do na 

trí ghlúin dírbheathaisnéise a aithníonn sí, deir Nic Eoin gur “nach raibh aon rud 

suaithinseach ag baint leo ach go raibh éirim aigne thar an gcoitiantacht ag cuid acu”. 

Dar léi “eispéireas an ghnáthdhuine” a léiríodh sna luathshaothair dhírbheathaisneise 

(Nic Eoin, 1982b: 61). Is í an tábhacht is mó b’fhéidir atá leis na saothair seo go 

dtugann siad léargas ón taobh istigh ar an athrú a tháinig ar mheon an phobail i leith a 

gceantair dhúchais agus i leith an tsaoil mhóir de bharr na gclaochluithe a tháinig san 

fhichiú haois (Nic Eoin, 1982b: 61). Mar a mhíníonn Nic Eoin, gan an teanga a bheith 

go líofa acu níl bealach ar bith go bhféadfadh cuairteoirí “dul faoi chraiceann an tsaoil 

mar a rinne na húdair neamhléannta seo” (Nic Eoin, 1982b: 61-62). In aineoinn 

mhagadh Myles na gCopaleen faoin seánra sa leabhar clúiteach An Béal Bocht (1941), 

tá traidisiún na dírbheathaisnéise fós láidir i gCorca Dhuibhne agus i measc na saothar 
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is déanaí a thugann cuntas ar shaol phobal an Bhlascaoid Mhóir tá The Loneliest Boy in 

the World (Ó Catháin, 2014), From The Great Blasket to America (Carney, 2013), 

Blasket Spirit: Stories from the Islands (Fennelly, 2009) agus Hungry for Home – A 

Journal from the edge of Ireland (Moreton, 2000). Ar na scríbhneoirí comhaimseartha 

is mó b’fhéidir a thugann léargas ar phobal traidisiúnta Gaeilge na míntíre i gCorca 

Dhuibhne tá Maidhc Dainín Ó Sé (1942–2013) agus Pádraig Ó Cíobháin.  

Níorbh iad na dírbheathaisnéiseoirí agus na húrscéalaithe amháin a chuir spéis i 

gCorca Dhuibhne agus ina oidhreacht liteartha agus chultúrtha. Chuir filí spéis ann 

freisin. Ar bheirt a raibh Corca Dhuibhne mar théama ina gcuid filíochta go leanúnach 

tá Seán Ó Ríordáin, agus Nuala Ní Dhomhnaill. Ba é Ó Ríordáin a thóg “an bóthar 

fada” go Corca Dhuibhne ar dtús. Mhol sé dá phobal léite é a leanúint siar, áit a mbeadh 

saoirse a fháil ó “s[h]rathar shibialtacht an Bhéarla” agus saibhreas teanga go 

flúirseach (1964: 41). Bhí tionchar nach beag ag Ó Ríordáin ar ghlúin óg filí a bhí 

bunaithe i gColáiste na hOllscoile Chorcaigh. Is as teideal na hirise a bhunaigh siad, 

INNTI, a fuair siad a leasainm, “glúin Innti”. D’fháisc scríbhneoirí Innti, a n-áirítear 

Michael Davitt, Nuala Ní Dhomhnaill, Liam Ó Muirthile, Gabriel Rosenstock agus 

Louis de Paor ina measc, filíocht úr uirbeach réabhlóideach as traidisiún agus cultúr 

Gaelach. Ag leanúint Uí Ríordáin, chuaigh siad siar go Corca Dhuibhne chun blaiseadh 

den tobar. Mar a mhíníonn Ní Ghairbhí:  

Suitear dánta Duibhneacha Uí Ríordáin agus lucht Innti i measc sléibhte, gort, 
farraige, tonnta agus fiúise agus ar faobhar failltreacha. . . cultúr beo an tí 
tábhairne agus na deisbhéalaíochta agus cuimhní an tseanchais bhéimnítear 
(2011: 74).  

Dar le Dorgan, “A spiritual home and a touchstone of the good, the heart of the 

enterprise”, ab ea Corca Duibhne i bhfilíocht Davitt (luaite in Ní Ghairbhí, 2011: 74). 

Go deimhin, is nós le scoláirí agus foghlaimeoirí Gaeilge go fóill aghaidh a thabhairt ar 

Chorca Dhuibhne seachas ar aon Ghaeltacht Mhuimhneach eile. Is ábhar spéise gur i 

gCorca Dhuibhne, agus ní i nGaeltacht Bhaile Bhuirne, mar shampla, a bheadh níos 

cóngaraí dóibh, a bhunaigh Coláiste na hOllscoile Chorcaigh a dteach Ollscoile Dún 

Chíomháin. Tá na glúnta scoláirí seolta siar acu. Fágann an nós seo “dul siar” gur dócha 

gur mó cuntas agus mó beathaisnéisí a tháinig chugainn as cúinne thiar Ghaeltacht 

Chorca Dhuibhne ná as aon cheantar Gaeltachta eile sa tír.  

Is ceart a lua anseo go bhfuil cuntais eile ar phobal CD seachas na cinn atá luaite agam 

anseo tagtha aníos chugainn ó phobal CD. Cuirim i gcás saothar cruthaitheach Phádraig 
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Ua Maoileoin. Mar a mhíníonn de Mórdha anseo, fuarthas locht go háitiúil ar an ábhar a 

mbíodh Ó Maoileoin ag scríobh faoi:  

Ní raibh sé in éagmais lucht a cháinte ina dhúthaigh féin, ach go háirithe, agus 
measadh go raibh a chuid saothar cruthaitheach garbh easurramach i leith a 
mhuintire féin is gur úsáid sé ina chuid saothair caractéirí is a dtréithe a bhí ina 
gcomharsain béal dorais aige agus a raibh an-aithne aige orthu. Ar an dtaobh 
eile den scéal is féidir a rá go neamhbhalbh gur thug sé léargas ina chuid 
litríochta ar ghnéithe de shaol na Gaeltachta a bhí folaithe go dtí sin agus ba ghá 
misneach chun a leithéid a dhéanamh ag an am (2002: 14). 

B’fhéidir, mar a thuairimíonn de Mórdha anseo, go raibh saothar Ua Maoileoin ró-ghar 

don saol laethúil mar a bhí sé á chaitheamh ag pobal CD. Is cinnte nach raibh sé ag 

teacht leis an gcáil a bhí amuigh ar an áit mar thobar an Ghaelachais agus na 

híonghlaineachta. Scríbhneoir bisiúil eile as Corca Dhuibhne nach dtagann a léargas ar a 

cheantar agus a phobal dúchais le léargais thraidisiúnta is ea Ó Cíobháin. Tá idir 

gearrscéalta agus úrscéalta scríofa ag an gCíobhánach. Is minic scéalta Uí Chíobháin 

suite i ndomhain miotaseolaíochta a shinsir agus is ina chanúint láidir shaibhir Ghaeilge 

a thugann sé foirm dá shamhlaíocht. D’fhéadfaí a thuilleadh samplaí a thabhairt anseo 

ach is leor an méid atá tugtha chun a léiriú gur spreag luathchuairteoirí go dtí an 

Blascaod meas sna hoileánaigh ina dteanga, ina gcultúr agus ina dtraidisiún. Chuidigh 

siad leo teacht ar mhúnlaí chun iad féin a chur in iúl i gcomhthéacs comhaimseartha. 

Lean muintir an oileáin agus muintir Chorca Dhuibhne trí chéile orthu ag déanamh 

forbartha ar mhúnla an dírbheathaisnéise. Mar a fheicmid i gCaibidilí a sé agus a seacht 

den saothar seo, le himeacht ama agus ag teacht le treochtaí na linne, d’fhorbair phobal 

Chorca Dhuibhne múnlaí nua chun cuntas a thabhairt ar a dtaithí saoil. 

4.6 Achoimre 

Léiríodh sa Chaibidil seo gur faoi thionchar mheascán d’fhealsúnacht an Rómánsachais, 

an náisiúnachais chultúrtha agus an fin de siècle a bhí ag scaipeadh ar fud na hEorpa ó 

dheireadh an naoú haois déag ar aghaidh a cruthaíodh samhail den Ghael idéalach. 

Thosaigh scoláirí ag tuirlingt ar Ghaeltachtaí na tíre chun blaiseadh den Ghaelachas a 

chreidtí a bheith i mbéal an bháis. Bhailigh na cuairteoirí eolas i dtaobh chultúr agus 

teanga an phobail le tabhairt leo chun staidéar a dhéanamh air. Samhlaíodh go raibh 

uaisleacht ar leith ag baint leis an saol leorchothaitheach a chleacht muintir an 

Bhlascaoid. Anuas ar na cuntais a thug siad féin, mheall na cuairteoirí daoine ar leith sa 

phobal scéal a mbeatha a scríobh síos. Chruthaigh na cuairteoirí na cúinsí a mhúscail an 

muinín agus an spéis in Ó Criomhthain, Ó Súilleabháin agus Sayers, an chéad ghlúin de 
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scríbhneoirí, cuntais ar shaol a mbeatha a aithris. Chonaiceamar thuas go bhfuil 

traidisiún na dírbheathaisnéise ar cuireadh tús leis i 1927 fós beo i gCorca Dhuibhne. 

D’fhéadfá a áiteamh sna léargais a thugtar go traidisiúnta ar chultúr phobal CD go 

ndéantar doiléiriú agus folú ar ghnéithe áirithe den chultúr Gaelach agus de thaithí saoil 

phobal CD. Chuidigh an léargas atá faighte anseo ar oidhreacht chultúrtha agus liteartha 

Chorca Dhuibhne liom tuiscint a fháil ar an gcomhthéacs ina raibh na scannánóirí BF 

agus BNS ag feidhmiú nuair a léirigh siad na scannáin DÁ agus Bibeanna. Sula 

ndéantar mionléiriú ar na scannáin, tugtar cuntas ar na léirithe ar scannáin a tugadh ar 

phobal Chorca Dhuibhne roimh 1996. Cuireann an cuntas seo leis na léargais atá faighte 

i dtaobh léiriú chleachtais chultúrtha agus thaithí saoil phobal Chorca Dhuibhne sna 

meáin chlóite go traidisiúnta. 
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5. CAIBIDIL A CÚIG 
POBAL CHORCA DHUIBHNE AR SCÁILEÁN, BUNÚ TG4 

5.1 Cuid I: Pobal Chorca Dhuibhne ar scáileán 

5.1.1 Réamhrá agus aidhm Cuid I den Chaibidil 

Is léir ón gcuntas a tugadh ar a oidhreacht chultúrtha agus liteartha i gCaibidil a ceathair 

go raibh tóir ar Chorca Dhuibhne ó ar a laghad tús an fhichiú haois. Chuaigh cáil na 

háite agus a phobal ar fud an domhain agus ba ghearr go raibh scannánóirí as Éirinn 

agus as tíortha eile i measc na gcuairteoirí. Is í an aidhm atá leis an gCaibidil seo, cuntas 

a thabhairt ar na léirithe a rinneadh ar phobal Chorca Dhuibhne ar scáileán sna blianta 

sular léiríodh an scannán DÁ nó an tsraith Bibeanna. Tugann sé seo léargas dom ar na 

príomhthuiscintí i dtaobh thaithí saoil phobal CD a scaipeadh go poiblí ar scannáin. 

Bheadh tionchar ag na scannáin seo ar na scannánóirí BF agus BNS, agus ar a n-oidí. 

De réir theoiric na miméise mhúnlódh na léargais scannánaíochta a phléitear anseo 

tuiscintí phobal CD ar a dtaithí saoil (féach 2.4.2). Freisin, chuirfeadh na scannáin a 

phléitear anseo íomhá ar leith de thaithí saoil phobal CD i láthair an saoil mhóir.  

Ar chuid de na luathscannáin is mó cáil a taifeadadh i gCorca Dhuibhne tá 

The Islandman (Heale, 1938), The Village (Hockings agus McCarty, 1983 [1967]), an 

scannán Hollywood Ryan’s Daughter (Lean, 2006 [1970]) agus Oileán Eile (Mac 

Conghail, 1985). Ar an scannán is mó cáil ar fad b’fhéidir tá Ryan’s Daughter. 

Creidtear go háitiúil gur chuidigh scannán Lean go mór le bunú an Daingin agus 

Corca Dhuibhne thiar mar láthair turasóireachta (Mathews, 2009). I dtéarmaí an 

tráchtais seo is í an tábhacht is mó atá le Ryan’s Daughter, an tuiscint a d’fhág sé leis na 

scannánóirí Brenda Ní Shúilleabháin agus Breandán Feiritéar, agus le muintir Chorca 

Dhuibhne go ginearálta, go bhfuil luach eacnamúil, nó caipiteal cultúrtha i dtéarma 

Geertz, ag roinnt leis an gceantar fisiciúil a bhfuil siad ag cur fúthu ann (féach 2.4.3). 

Níor tugadh aon léargas sa scannán ar phobal Chorca Dhuibhne, áfach, agus dá réir sin 

ní dhéantar a thuilleadh plé air anseo. Dírítear sa Chaibidil seo ar na léargais a thugtar ar 

na luathscannáin ar phobal an Bhlascaoid Mhóir. Tosaítear leis an scannán drámaíochta 

The Islandman agus tugtar cuntas ansin ar Oileán Eile. Ina dhiaidh sin déantar cur síos 

ar an gcuntas a tugadh ar phobal Dhún Chaoin in The Village. In éineacht tabharfaidh na 

trí scannán seo léargas dom ar na tuiscintí is mó i dtaobh Chorca Dhuibhne agus a 
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phobail a bhí á scaipeadh go háitiúil, go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta ar an scáileán 

mór agus ar an teilifís roimh 1996. 

5.1.2 The Islandman (Heale, 1938) 

Fógraíodh ar an nuachtán The Kerryman 29 Bealtaine 1937 go dtabharfaí, le cead ón 

Dr Robin Flower, The Islandman ar an scannán a bhí á thaifeadadh ag an am ar an 

mBlascaod Mór (1937). Cé go bhfuil nod i dteideal an scannáin d’oidhreacht liteartha 

an Bhlascaoid, ní hé Tomás Ó Criomhthain oileánach an scannáin seo. Seo mar a 

mhíníonn Eibhlís Ní Shúilleabháin––bean chéile Sheán Uí Chriomhthain, mac 

Thomáis–a bhí ina bean óg ar an mBlascaod Mór ag an am an scéal: 

“The Islandman”, they called that film is not about my father-in-law–may God 
rest his soul. I heard it was a man from the University College, Dublin, by the 
way, they are making that film of, you know it means a young man that visited 
Blasket once and went to College again then eloped to the island again and 
spent his life time there. [The] film then shows you his hard working here and 
troubles (Ní Shúilleabháin agus Chambers, 1979: 53). 

Scannán drámaíochta bunaithe ar script le Donal O’Cahill is ea The Islandman. Is é 

Patrick Keenan Heale ó Scannán Chumann Náisiúnta na hÉireann Teo. a stiúraigh an 

scannán agus cuireadh i láthair in Éirinn, i Meiriceá agus i Sasana é. Seachas radharc le 

Neal, príomhphearsa an scannáin, ina sheomra i mBaile Átha Cliath, is ar an mBlascaod 

Mór atá an scannán seo lonnaithe agus is ar an oileán i mí na Bealtaine 1937 a rinneadh 

an taifeadadh. Míníonn de Mórdha go bhfuil an-tábhacht leis an scannán The Islandman 

do phobal CD mar “is é seo an scannán lánfhada is luaithe a tógadh i gCorca Dhuibhne 

atá againn”. “Anuas air sin”, a deir sé, “is dóigh gur ar an scannán seo atá an taifead is 

luaithe de rás naomhóige” .30 I dtéarma an tráchtais seo, tá tábhacht leis an scannán mar 

den chéad uair chonacthas do mhuintir an oileáin go raibh scannánóirí ag cur suime i 

ngné thábhachtach dá gcultúr.  

Le linn déanamh an scannáin agus sa scannán féin leagadh béim ar ghnéithe ar leith de 

chultúr phobal CD. Thabharfadh sé seo le fios do phobal CD go raibh meas ar ghnéithe 
                                                

30 De réir thuairiscí agus léirmheasanna comhaimseartha, cuireadh an scannán seo i láthair faoi na teidil a 
leanas: The Islandman, West of Kerry, Eileen Aroon agus Men of Ireland. Dealraítear gur léiríodh dhá 
leagan den scannán, ceann amháin 48 nóiméad ar fhad agus an ceann eile 64 nóiméad. Tuairiscíonn 
Rockett gur baineadh úsáid as an teideal West of Kerry don scannán 48 nóiméad nuair a tagraíodh dó i 
léirmheas i mí Aibreán 1938. Tuairimíonn sé go bhfuil an scannán céanna, an leagan 48 nóiméad, ar fáil 
freisin faoin teideal Eileen Aroon. Nuair a seoladh an scannán in Éirinn mí an Mhárta 1939, is faoin 
teideal The Islandman a cuireadh i láthair é. Seoladh an leagan 64 nóiméad faoin teideal Men of Ireland 
sna Stáit Aontaithe. Ní fios, dar le Rockett, cé acu an leagan 48 nóiméad nó an leagan 64 nóiméad an 
“bhunchóip”. Cloítear sa saothar seo leis an ainm a luadh leis an scannán nuair a taispeánach in Éirinn ar 
dtús i 1939 é, is é sin The Islandman (1937: 29). 
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ar leith dá gcultúr thar a chéile agus múnlaíodh a dtuiscintí ar a gcultúr agus ar a 

gcleachtais laethúla dá réir. I gceann amháin de na litreacha a scríobh sí chuig George 

Chambers, tugann Ní Shúilleabháin cuntas ar thábhacht eile, tábhacht eacnamúil, a bhí 

ag an scannán do phobal comhaimseartha an Bhlascaoid:31  

A crowd of filmstars has been to Blaskets for a week, eighteen altogether, 
taking every sort of picture – Blasket has done good through them, money, 
tobacco and fags for everybody helping them – interesting photos too, canoe 
racing, five canoes landing in a storm and a man gone out to sea near the canoe 
and such pictures. Have you seen anything about them on the papers, three 
Londoners with a filming camera, I am sure you will see these soon, like “Man 
of Aran”, in a few months time they say. It this this will be called “The 
Islandman” (Ní Shúilleabháin agus Chambers, 1979: 53).32 

Is léir ó chuntas Ní Shúilleabháin anseo gur shaothraigh na hoileánaigh go maith le linn 

don scannán The Islandman a bheith á léiriú. Tá sé le tabhairt faoi deara freisin gur 

bhain siad leas sóisialta as an léiriú, ag baint suilt as an gcomhluadar agus na heachtraí a 

bhí ar siúl le linn do na scannánóirí a bheith ar an oileán. Anuas air sin, léiríonn 

Ní Shúilleabháin anseo go raibh eolas ag an bpobal ar scannán Uí Fhlatharta. Thuig siad 

an cháil agus an rath a tharraing Man of Aran ar Oileáin Árainn agus bhí siad ag súil leis 

an méid céanna anois don Bhlascaod. Má cáineadh Man of Aran toisc nár tugadh cuntas 

fírinneach ann ar phobal Árainn, is tuiscint ar leith i dtaobh mhuintir an Bhlascaoid a 

cuireadh chun tosaigh in The Islandman freisin.33 

Is éard atá in The Islandman ar deireadh, scéal grá triantánach atá lonnaithe ar an 

mBlascaod agus a thugann dá réir sin léargas drámatúil ar phobal an oileáin. Mar a dúirt 

mé thuas, i dtéarmaí an tráchtais seo, tá tábhacht leis an scannán seo ar roinnt cúiseanna. 

Ba é seo an scannán ba luaithe a thug cuntas ar scáileán ar phobal an Bhlascaoid go 

háitiúil, go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta. Dá réir sin, bhí ról lárnach ag an scannán 

seo i múnlú thuiscintí phobal CD, na scannánóirí BF agus BNS agus a n-oidí san 

áireamh, i dtaobh thaithí saoil a bpobal féin. Tugadh le fios le léiriú an scannáin seo go 

raibh brabús le baint as cultúr agus oidhreacht mhuintir an Bhlascaoid. I dtéarmaí 

Bakhtin caipiteal cultúrtha a bheadh in oidhreacht liteartha agus chultúrtha an 
                                                

31 Phós Eibhlís (Lís) Ní Shúilleabháin Seán Ó Criomhthain, mac Thomáis Uí Chriomhthain. Nuair a thug 
George Chambers cuairt ar an mBlascaod ag tús na 1930í, d’éirigh cairdeas idir é féin agus Ní 
Shúilleabháin agus bhídís ag scríobh litreacha dá chéile as sin go dtí tús na 1950í. Cuirtear a n-iníon 
Niamh Ní Laoithe faoi agallamh sa scannán DÁ. Déanfar a thuilleadh plé i gCaibidil a sé ar litreacha Lís 
Ní Shúilleabháin (féach 6.3.2.2). 
32 Is é an 10 Deireadh Fómhair 1932 atá luaite leis an litir seo sa bhailiúcháin ach, dearbhaíonn tuairiscí ar 
na nuachtáin chomhaimseartha, The Father Matthew Record, Woman’s Life agus The Kerryman, cuirim i 
gcás, gur i 1937 a léiríodh an scannán.  
33 Féach an scannán faisnéise Stoney Man of Aran: How the Myth was Made, mar shampla, le haghaidh 
cuntais ar thuairimí na n-oileánach faoi sheilg shiorca ar an oileán (1978). 
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Bhlascaoid feasta. Mar a fheicfear i gCaibidilí a sé agus a seacht den saothar seo bheadh 

tionchar ag an scannán seo agus ag na tuiscintí a mhúnlaigh sé ar an léargas poiblí a 

thugadh pobal CD orthu féin níos déanaí. 

5.1.3 The Village (Hockings agus McCarty, 1983 [1967])  

Scannán 16mm dubh agus bán, 70 nóiméad ar fhad is ea The Village (Hockings agus 

McCarty, 1983 [1967]). Bunaithe ar staidéar antraipeolaíochta le Paul Hockings, rinne 

Mark McCarty scannánú ar phobal Dhún Chaoin.34 Is mar áis teagaisc a léiríodh an 

scannán i 1967 ach craoladh ar RTÉ 2 é mí an Mhárta 1983. Is i nDún Chaoin a 

rinneadh an taifeadadh ar fad, seachas radharc nó dhó a taifeadadh i mbaile an Daingin. 

Tuairim is 180 duine a bhí ag cur fúthu i nDún Chaoin ag an am. Samhlaíodh do 

Hockings go raibh éifeacht an nua-aoiseachais ar phobal tuaithe le feiceáil i nDún 

Chaoin. Tá trí phríomhtheachtaireacht ag McCarty agus Hockings: gur áit iargúlta é 

Dún Chaoin agus go traidisiúnta caomhnaítear ann cultúr na nGael; go bhfuil tionchar 

diúltach ag turasóirí ar theanga dúchais phobal Dhún Chaoin agus go bhfuil cuairteoirí 

go Dún Chaoin ag caoineadh cultúir nárbh ann dó riamh b’fhéidir. Is leor cuntas ar thrí 

idirtheideal a mbaintear úsáid astu ag tús an scannáin chun é seo a léiriú.  

Cuirtear in iúl ag tús scannán Hockings agus McCarty go bhfuiltear chun cuntas a 

thabhairt ar phobal Dhún Chaoin díreach mar ar casadh ar na scannánóirí iad: 

This film documents the changing culture as it appeared in the Summer of 
1967; no scenes were staged; the camera’s influence is a part of what is 
observed. There is no commentator; the interpretation of events is deliberately 
left to the viewer (The Village, 1983 [1967]). 

Sula dtosaítear ar phobal Dhún Chaoin a chur i láthair in aon chor, déantar comhthéacsú 

agus frámú orthu agus ar an saol atá á chaitheamh acu. Insíonn ceannteideal gurb é 

“THE VILLAGE” atá i gceist. Cuirtear a thuilleadh eolais i dtaobh na háite i láthair sa 

chéad idirtheideal: 

The village of Dunquin and the offshore Blasket Islands were once a secluded 
preserve of traditional Irish life. Now the dole is replacing earnings from the 
land; commercial trawlers have destroyed the fishing; families are broken when 

                                                
34 Is le haghaidh modúil ar an Léann Idirnáisiúnta agus Comparáideach (International and Comparative 
Studies) ag Ollscoil California, Los Angeles a léiríodh an scannán i 1967. I 2008 chuaigh BNS i gcomhair 
le Hockings nuair a thug sé athchuairt ar Dhún Chaoin. Ag tarraingt ar ábhar ó The Village agus ar ábhar 
nua a glacadh i 2008 léirigh BNS agus Hockings scannán nua Dún Chaoin, Daichead Bliain. Déanann an 
scannán seo comparáid idir an saol a bhíothas á chaitheamh i nDún Chaoin nuair a thug Hockings cuairt 
ann den chéad uair i 1967 agus an saol mar a bhí sé á chaitheamh ann i 2008. Ní dhéanfar plé ar Dún 
Chaoin, Daichead Bliain anseo mar is i ndiaidh léiriú na scannán atá faoi chaibidil sa saothar seo a 
cuireadh an scannán nua seo le chéile. 
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the young people emigrate. Tomás Ó Catháin, a young boatman, says that in ten 
years more nothing will be left (The Village, 1983 [1967]).  

Samhlaítear mar aon áit amháin iad Dún Chaoin agus na Blascaodaí, áit a ndéantaí 

caomhnú ar shaol traidisiúnta na nGael go dtí le déanaí. Tugtar le fios gurb í an 

iascaireacht agus an fheirmeoireacht slite beatha traidisiúnta an phobail ach nach leor a 

thuilleadh iad.  Fógraítear bás an phobail de bharr na himirce. Roghnaítear focail ar nós 

“replacing”, “destroyed” agus “broken” chun eolas maidir le saol comhaimseartha an 

cheantair a chur in iúl.  

Cé go raibh sé le maíomh ag na scannánóirí ag tús an scannáin go n-inseoidís scéal an 

phobail mar a chonacthas dóibh é gan aon chur amach nó isteach orthu, is éard a 

dhéanann siad léargas a thabhairt ar an tuiscint atá acu ar an bpobal, ar a dteanga, ar a 

gcultúr agus ar a slite beatha. Cuirtear in iúl go bhfuil an pobal seo gearrtha amach ón 

gcuid eile den tír, bánaithe ag an imirce agus buailte ag an drochaimsir. Leagtar béim ar 

stair ársa an phobail, ar an nasc atá nacu leis an am atá caite agus ar an gceangal atá acu 

lena dtimpeallacht, leis an talamh, leis an bhfarraige agus leis an mBlascaod Mór. 

Cuirtear in iúl freisin gur Gaeilge atá ag na seandaoine eatarthu féin ach gur Béarla atá 

acu leis na cuairteoirí. Béarla atá ag an dream óg freisin de réir an scannáin seo. 

Ceadaítear do na fir scéal an phobail a insint agus is iad freisin a shaothraíonn an talamh 

agus an fharraige chun soláthar dá gclann. Ach amháin bean an phoist a sholáthraíonn 

milseáin, cúlchaint agus an pinsean, is iad an chlann agus an teach cúraimí na mban de 

réir an léargais a thugtar sa scannán seo. Arís agus arís eile, tríd an sean a chur taobh 

leis an nua leagtar béim ar na hathruithe atá ag teacht, dar leis na scannánóirí, ar chultúr, 

ar theanga agus ar shaol phobal Chorca Dhuibhne agus déantar iad a chaoineadh. Ar 

láimh amháin, léiríonn teacht na scannánóirí seo go Dún Chaoin go bhfuil meas agus 

spéis ag pobail eile ar chultúr agus ar thaithí saoil phobal Chorca Dhuibhne. Ar an láimh 

eile, táthar ag tabhairt le fios go bhfuil deireadh ag teacht leis an bpobal, lena slí beatha, 

lena gcultúr agus lena dteanga. Is téama é seo a fheictear ag teacht aníos arís agus arís 

eile sna léirithe a dhéantar ar phobal CD, léirithe BF agus BNS san áireamh. 

5.1.4 Oileán Eile (Mac Conghail 1985) 

Scannán faisnéise 120 nóiméad ar fhad is ea Oileán Eile/Another Island: A Portrait of 

the Blasket Islands. Taifeadadh ar an mBlascaod Mór é i 1984 agus craoladh ar RTÉ é 

ar an séú lá d’Eanáir 1985. Ba é Muiris Mac Conghail stiúrthóir an scannáin, ach, is fiú 

a aithint anseo go ndearna BF, stiúrthóir an scannáin DÁ a chíorfar i gCaibidil a sé, 
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formhór an taighde don scannán.35 Athchraoladh Oileán Eile go minic ó 1985 i leith ar 

RTÉ. Is iad pobal agus iarphobal an Bhlascaoid Mhóir ábhar an scannáin. I dtéarmaí an 

tráchtais seo, is í an tábhacht is mó atá le Oileán Eile ná gurbh ann a fuarathas den 

chéad uair léargas ar scannán ar phobal CD ó dhuine a bhfuil dlúth-thuiscint aige ar 

thaithí saoil an phobail sin. Cé gur Baile Átha Cliathach é Mac Conghail bhí aithne agus 

tuiscint aige ar mhuintir an Bhlascaoid. Freisin, mar a luadh thuas, rinne BF, a rugadh 

agus a tógadh i gCorca Dhuibhne, cuid mhór den taighde don scannán.36 

Cosúil le The Islandman roimhe, tarraingítear aird in Oileán Eile ar an mBlascaod Mór 

agus samhlaítear gur áit dháinséarach, scartha amach í. Tá an méid a leanas le rá ag 

reacaire an scannáin: 

The Blasket Islands lie off the south west coast of Ireland at the extremity of the 
peninsula of Corca Dhuibhne, Co. Kerry. These islands are the most westerly in 
Europe. The water around them is deep, the bottom uneven with sudden 
transitions from deep to comparatively shallow water, and the tidal streams are 
strong (Oileán Eile, 1985). 

Tarraingítear ar chuntas a thug cuairteoirí chuig an oileán chun cáil na mBlascaodaí mar 

áit álainn ach sceirdiúil a threisiú. Sampla de seo is ea an tagairt a dhéantar do chuntais 

Synge agus Flower: 

John Millington Synge who visited in 1905 described the Great Blasket as an 
island which seemed to rise like a mountain straight out of the sea. …Robin 
Flower, the English scholar, describes the village: “The old houses, huddled 
together on the broken hills, slope over the cliffs, thrown down without system 
wherever a convenient site offered itself (Oileán Eile, 1985). 

Is léir ó thuairisc chomhaimseartha go ndeachaigh na radhairc agus na cuntais ar 

thírdhreach an Bhlascaoid a léiríodh i scannán Mac Conghail i bhfeidhm go mór ar an 

bpobal:  

The camera work of Breffni Byrne was superb as he caught spectacular views 
of the islands rugged coastline and the viewer listened to the hypnotic rhythm 
of the oars of the naomhóga sounding for all the world like windscreen wipers 
(McClean, 1985). 

Míníonn an scéalaí an dlúthbhaint a bhíodh ag fir an Bhlascaoid leis an bhfarraige:  

                                                
35 I léirmheas comhaimseartha ar an scannán a foilsíodh ar an Sunday Independent, bhí an méid a leanas 
le rá ag Tom O’Dea: “The importance of the researchers and the film editor in a work such as this is 
sometimes undervalued or ignored. The Blasket research done by Breandán Feiritéar showed in the film. 
The work of pictorial and archival research done by Maura Lee must have been monumental. As for the 
editing, it is well known that Myles Merriman is one of the best filmcutters in the business. That said, the 
film remains the work of the scriptwriter and director, Muiris Mac Conghail. It was he who conceived, 
planned and steered the project” (1985). 
36 Le haghaidh nóta beathaisnéise níos iomláine ar BF féach 6.1.1. 
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The sea wasn’t always just a sea journey from the island to Dún Chaoin. The 
islanders plowed their sea like others their land putting to sea each day during 
the mackerel season and the lobster season was as normal for them as walking 
the land for others. This is where their work began (Oileán Eile, 1985). 

Insíonn an reacaire faoin “tiresome task” a bhí roimh an “exiled islandman” gach lá ag 

iompar lasta, éisc nó ainmhithe isteach agus amach as an naomhóga. Chonaic na fir seo 

a bpobal á mbánú de réir a chéile go dtí ar deireadh gurbh éigean dóibh féin a saol mar 

oileánaigh agus mar iascairí a fhágáil ina ndiaidh agus aistriú amach go dtí an mhíntír:  

Neither [the fish nor the fishermen] was to last… All of these men have been 
touched by emigration. This visit to the island gives them the opportunity to 
recall their life on the island (Mac Conghail, 1985).  

Cuirtear síos freisin ar an gcruatan agus ar an mbriseadh croí leanúnach a d’fhulaing 

muintir an oileáin.  

Ag baint leasa as scannán cartlainne agus as grianghraif, tugann an scéalaí cuntas ar an 

saol “simplí” a chaith muintir an oileáin: “The islanders lived a frugal enough life”. 

Déantar tráchtaireacht ar shraith pictiúr a chuirtear i láthair d’fhonn léargas a thabhairt 

ar cé chomh bunúsach is a bhí an saol agus na seirbhísí a bhí ar fáil ar an oileán: “A 

simple breakfast. The island post office. Tomás Criomhthain’s house. Agallamh na 

seanórach”.37 Agus níos déanaí sa scannán: “The wind vane and radio telephone link. 

Family homes falling into disuse. Island sheep. An old woman drives a cow to pasture”. 

Cé go luaitear obair na mban sa chuntas seo, is mó suntais a thugtar sa scannán d’éadaí 

na mban ná a thugtar dá slite beatha nó den saol a chaith siad ar an oileán:  

There was nothing distinctive about the island man’s dress except its poverty. 
The island women on the other hand wore a very distinctive dress upon 
marriage, the shawl, the apron crossover and the long skirt identified the status 
of the married woman (Oileán Eile, 1985).  

Chun léargas níos iomláine a thabhairt ar shaol mhuintir an oileáin, ceadaíonn Mac 

Conghail agallaimh le cuid de na daoine deireanacha a chónaigh ar an oileán. Is i 

nGaeilge a labhair na hoileánaigh sna giotaí a roghnaíodh ach fágadh an fhuaim an-íseal 

agus mar sin ní féidir déanamh amach céard a bhí á rá acu. Baineadh leas as fotheidil 

chun aistriúchán Béarla a chur ar fáil.  

In ainneoin gur i mBéarla a thugtar cuntas ar phobal an Bhlascaoid meabhraítear dúinn 

go minic le linn an scannáin go bhfuil “a dteanga féin” ag muintir an oileáin agus gur sa 

teanga sin a bhí scríbhneoirí an Bhlascaoid ag soláthar ábhar litríochta. Cuireann an 

                                                
37 Bailiúchán scéalta faoi Fhionn agus na Fianna ón dara haois déag atá in Agallamh na Seanórach. 
Cuireann úsáid theideal an scéil seo leis an tuiscint go bhfuil oidhreacht an-ársa ag na Blascaodaigh. 
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scoláire mór Gréigise George Thomson mórshaothair an Bhlascaoid i gcomparáid le 

filíocht Homer agus deir sé gurb é atá sna saothair litríochta: “A collective portrait of a 

pre-capitalist village community made by the villagers themselves from speech to 

writing” (Mac Conghail, 1985). Tugadh léargas freisin ar thábhacht an Bhlascaoid agus 

a phobal i measc lucht léinn na hEorpa:  

With a gradual recognition throughout Europe of the importance of the Celtic 
languages and their literatures and with the revival movement in Ireland, the 
village was to become in time, and for a short but critical time a virtual mecca 
for those seeking both the living language and its associated culture (Oileán 
Eile, 1985). 

Mar atá ráite thuas, tugadh le fios in Oileán Eile go raibh tábhacht nach beag ag 

oidhreacht liteartha an Bhlascaoid. Léiríodh go raibh meas uirthi ar fud an domhan. Cé 

gur luadh Peig Sayers, Muiris Ó Súilleabháin agus Eibhlís Ní Shúilleabháin, is do 

Thomás Ó Criomhthain a tugadh tús áite: 

It was from within this world, from the belly of the whale, that a number of 
writers in their own language emerged in the final decades of the islands life. 
This village was cradle to the writers. The island population probably never 
exceeded 200 people. It was from within this community that the most 
important of the island writers Tomás Criomhthain emerged (Oileán Eile, 
1985). 

Treisítear ar an meas a léirítear don Chriomhthaineach trí na focail dheireanacha ar fad 

sa scannán a fhágáil faoi: “Mar ná beidh ár leithéidí arís ann”. Thar rud ar bith eile 

tugtar cuntas in Oileán Eile ar an tábhacht, dar le Mac Conghail, a bhain le hoidhreacht 

liteartha an Bhlascaoid.  

5.1.5 Achoimre 

Tá cuntas tugtha thuas agam ar thrí scannán a thugann léargas ar na tuiscintí i dtaobh 

phobal CD a scaipeadh ar scáileán roimh 1996. Tá stíleanna éagsúla láithrithe ag na trí 

scannán. Scannán drámaíochta atá sa chéad cheann, The Islandman (Heale, 1938), 

scannán faisnéise is ea Oileán Eile (Mac Conghail, 1985) agus scannán 

oideachasúil/antraipeolaíochta is ea The Village (Hockings agus McCarty, 1983 [1967]). 

Go bunúsach is é an pobal céanna a shamhlaítear sna trí scannán agus is í an 

teachtaireacht chéanna atá á tabhairt. Samhlaítear gur aon phobal amháin iad muintir an 

Bhlascaoid agus muintir Dhún Chaoin, pobal atá scartha amach ón gcuid eile den 

domhan. Tugtar le fios gurb í an Ghaeilge teanga an phobail agus gurb iad na cuairteoirí 

a thugann an Béarla isteach leo. Is iad na cuairteoirí a aithníonn saibhreas i gcultúr agus 

i dtraidisiún an phobail áitiúil agus is ar na cuairteoirí céanna a chuirtear an milleán as 
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an gcultúr agus an traidisiún a bhrostú chun báis. Samhlaítear go gcaitheann pobal CD 

saol an-simplí ach go bhfuil an saol comhaimseartha agus na cuairteoirí ag brú isteach 

orthu. Is ag fir an cheantair a bhíonn na scéalta agus an saibhreas cultúrtha de réir na 

dtuairiscí a fhaightear sna scannáin seo agus is iondúil na mná ina dtost agus as radharc. 

Maidir le cur chuige na scannánóirí, scéal a cumadh agus a lonnaíodh ar an mBlascaod 

Mór atá in The Islandman. Cé go gcuirtear na carachtair in iúl mar oileánaigh agus go 

samhlaítear tréithe dá réir sin leo, aisteoirí ó thaobh amuigh den oileán a bhí iontu ar 

fad. Ar an láimh eile, is i gcomhpháirt le pobal CD a rinneadh an dá scannán eile, 

Oileán Eile agus The Village. I gcás an dá scannán seo, cé go maífeadh na scannánóirí a 

mhalairt b’fhéidir, is tuiscint an chuairteora ar thaithí saoil phobal CD atá sa dá scannán 

seo.  

Is ceart a lua ag an bpointe seo gur léiríodh an scannán DÁ do RTÉ i 1995 ach níor 

craoladh é go dtí 1996, mí tar éis bhunú TG4. Arís, mar a luadh thuas ba é BF an 

príomhthaighdeoir ar an scannán Oileán Eile. Is í an difríocht is mó idir Oileán Eile 

agus DÁ ná nach bhfuil aon tráchtaire ar an scannán DÁ. Tugtar cead cainte do mhuintir 

an Bhlascaoid féin. Cloistear iad ag insint faoina dtaithí pearsanta ar an mBlascaod ina 

dteanga dhúchais, an Ghaeilge. Is ar an ábhar go gcloistear ón bpobal féin sa scannán 

gur shochraíodh ar mhionléiriú a thabhairt i gCaibidil a sé den tráchtas seo ar an 

scannán DÁ.  

Feictear sa chéad leath eile den Chaibidil seo go raibh na hágóidí ar son sheirbhís 

theilifíse Gaeilge ag teacht chun cinn i 1995–1996 nuair a bhí DÁ á léiriú. D’áiteoinn 

gurb iad na cúinsí athraithe seo a spreag BF chun leagan úr de scéal a phobail dúchais a 

léiriú. Sula dtugtar faoin mionanailís ar DÁ, pléitear feachtais phobail Ghaeilge ar son 

sheirbhís theilifíse Ghaeilge agus tábhacht na seirbhíse do phobail Ghaeilge. Pléitear go 

sonrach tábhacht na seirbhíse do phobail thraidisiúnta Ghaeilge. 

5.2 Cuid II: BUNÚ TG4 AGUS POBAL CHORCA DHUIBHNE 

5.2.1 Réamhrá agus aidhm Cuid II den Chaibidil  

Sna cuntais a tugadh i gCaibidil a ceathair agus sa chéad chuid den Chaibidil seo, tá 

léargas faighte againn ar na léirithe ar Chorca Dhuibhne agus a phobal a bhíothas ag 

scaipeadh go poiblí ar na meáin chlóite agus ar scáileán. Maidir leis na luathléirithe ar 

scannán, is i mBéarla agus is i gcomhthéacs dhomhan an Bhéarla a cuireadh i láthair 
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iad. De réir theoiric na miméise mar a mhíníonn Ricoeur é bheadh tionchar ag na 

léirithe seo ar na scannánóirí agus ar na hoidí in DÁ agus in Bibeanna mar is samplaí 

iad de chuid de na saothair ealaíona nó téacsanna a mbeadh siad ag teacht i dteagmháil 

leo. Is í an aidhm atá leis an dara cuid den Chaibidil seo léargas níos iomláine a fháil ar 

an gcomhthéacs ina raibh na scannánóirí agus na hoidí ag feidhmiú nuair a tháinig siad 

ar na tuiscintí ar a dtaithí saoil a léiríonn siad sna scannáin.  

Ar feadh ar a laghad 20 bliain sular bunaíodh TG4 bhí grúpaí éagsúla i mbun 

agóidíochta, feachtasaíochta agus stocaireachta. Bhí cuid de na feachtasóirí ag éileamh 

níos mó clár Gaeilge ar RTÉ, daoine eile ag moladh go mbunófaí stáisiún teilifíse 

Gaeilge. Sna 1980í cuireadh dlús leis an bhfeachtasaíocht. Is é an toradh a bheadh ar na 

feachtais bunú TG4 i 1996. Tabharfaidh cuntas ar na feachtais ar son sheirbhíse 

theilifíse Ghaeilge a bhí ar siúl ó na 1970idí ach a raibh dlús leo sna 1980idí agus sa 

chéad leath de na 1990idí léargas ar an gcomhthéacs ina raibh BF ag feidhmiú nuair a 

léirigh sé DÁ i 1996. Cuimhnímis anseo ar na cosúlachtaí idir na scannán DÁ (Feiritéar 

2012 [1996]) agus Oileán Eile (Mac Congháil 1985) (féach 5.1.4) agus go bhfuil BF ag 

tarraingt go mór in DÁ ar an taighde a rinne sé don scannán Oileán Eile. Dá réir sin cé 

gur i 1996 a craoladh DÁ den chéad uair baineann na tuiscintí a léiríonn BF le tréimhse 

níos luaithe. Ní amháin nach raibh stáisiún teilifíse Gaeilge ann go fóill, ba bheag clár 

Gaeilge nó clár a thug léargas ar phobal Gaeltachta a bhí á gcraoladh ar RTÉ ag an am. 

D’athródh sé seo le bunú TG4. Chuidigh an cuntas a thugtar thíos ar fheachtais ar son 

sheirbhís theilifíse Ghaeilge liom tuiscint a fháil ar an gcomhthéacs inar léirigh BF an 

scannán DÁ i 1995 agus ar an gcomhthéacs nua a bhí ann do phobail agus do 

scannánóirí Gaeilge nuair a léirigh BNS an tsraith Bibeanna i 2007 agus in 2012 nuair a 

rinneadh athchraoladh ar DÁ ar TG4. 

5.2.2 Seirbhís theilifís Ghaeilge RTÉ roimh 1996 

Tuigeadh do Íte Ní Chionnaith–an chéad duine as an 15 duine a chuaigh go príosún idir 

1977 agus 1992 as diúltú ceadúnas teilifíse a cheannach–go raibh “leathcheal iomlán á 

dhéanamh ag RTÉ ar chláracha Gaeilge, beagnach ón uair a bunaíodh an stáisiúin” (Gan 

Cead, Gan Ceadúnas, 2006).38 Áitíonn Doolan et al. nach raibh ach 2.6% de chláir RTÉ 

á gcraoladh i nGaeilge i 1969 agus nach raibh aon chuid díobh seo á gcraoladh tar éis a 

hocht a chloig tráthnóna, is é sin, laistigh de phríomham féachana RTÉ. Áitíonn siad 

                                                
38 Le haghaidh cuntas ar an eachtra seo féach Ní Chionnaith (2008: 29-30). 
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freisin “nach [raibh] aon pholasaí cinnte ann [in RTÉ] chun cláracha Gaeilge a 

dhéanamh seachas a bheith ag iarraidh Gaeilge a scaipeadh trí chláracha eile” (1969: 

295, béim sa bhunleagan).39 Tuariscíonn Quill gur i nGaeilge a bhí 3.1% de chláir 

iomlán RTÉ i 1983. Faoi 1988 bhí sé seo tite go dtí 2.9% (Quill 1993: 8). Léiríonn 

sracfhéachaint a thug mé féin ar sceideal RTÉ don tréimhse coicíse 16ú go dtí 29ú 

Nollaig 1995, bliain sular craoladh DÁ agus bliain sular bunaíodh TG4, gur craoladh 

beagnach 449 uair an chloig teilifíse ar fad idir RTÉ 1 agus Network 2. I nGaeilge a bhí 

417 nóiméad, nó 0.02%, den ábhar iomlán a chraol RTÉ sa choicís sin.  

Aontaíodh ag an am nach raibh freastal sásúil á dhéanamh ag RTÉ ar phobail Ghaeilge 

na tíre. Ceist níos conspóidí ab ea cén sórt seirbhíse a bhí ag teastáil.  

5.2.3 Seirbhís theilifís Ghaeilge nó seirbhís theilifíse Ghaeltachta? 

Chomh fada siar le 1969, mhol Doolan, Dowling agus Quinn–triúr a bhí ag obair in 

RTÉ ag an am–go mbeadh ról lárnach ag pobail Ghaeltachta i léiriú clár Gaeilge. 

Seirbhís a d’fhreastalódh ar phobail Ghaeltachta a bhí á moladh acu (1969: 297-298). 

Tugann Ó Cuaig, a ghlac ról gníomhach i nGluaiseacht Chearta Sibhialta na Gaeltachta 

1969, léargas ar an tseirbhís a theastaigh, dar leis, ó mhuintir na Gaeltachta: 

Bhuel, an fhealsúnacht a bheadh agam, an fhealsúnacht chéanna a bhí agam 
faoin raidió, an chéad lá riamh agus ó shin, gur cheart seirbhís don tsórt seo a 
bheith bunaithe ar an nGaeltacht, an méid den Ghaeltacht atá fanta, nó meon na 
Gaeltachta, cibé cé méid de sin atá ann anois. Ach, bhí mé ag iarraidh go 
mbeadh sé le feiceáil ar fud na tíre, tá a fhios agam go raibh (Gan Cead, Gan 
Ceadúnas, 2006). 

Ag eascairt as na tuiscintí seo bunaíodh an Coiste ar son Theilifís Ghaeltachta i 1980 

agus é mar aidhm acu stáisiún teilifíse bradach a bhunú i nGaeltachta Chonamara. 

Míníonn Quinn gur ag leanúint ón bhfeachtas rathúil ar son seirbhíse raidió don 

cheantar a d’eagraigh gluaiseacht cearta sibhialta Chonamara roinnt blianta roimhe sin a 

bhíothas: “They called their achievement Saor Raidio Conamara. We called ours Teilifís 

na Gaeltachta and hoped to have the same impact” (2001: 22). Le linn Fhéile 

Oireachtais na nGael 2–5ú Samhain 1987, d’éirigh le Meitheal Oibre Theilifís na 

Gaeltachta 18 uair de chláir bheo agus réamhthaifeadtha a chraoladh as Rosmuc i 

                                                
39 Ar an 8 Samhain 1969, mar chuid den seó cainte The Late, Late Show, chuir Gay Byrne agallamh ar 
Doolin, Dowling agus Quinn i dtaobh ábhar an leabhair. Féach Byrne (1969).  
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nGaeltacht na Gaillimhe.40 Chomh maith leis an mbrú a chuir sé seo ar pholaiteoirí 

náisiúnta, spreag sé feachtasóirí i gCúige Mumhan chun gnímh freisin.  

Tháinig grúpa daoine ar spéis leo stáisiún teilifíse Gaeilge bradach dá gcuid féin a 

bhunú i gCúige Mumhan le chéile sa Daingean i 1987. Ag eascairt as seo bunaíodh an 

ghluaiseacht Teilifís Gaeilge na Mumhan.41 Theastaigh uathu tacú le Meitheal Oibre 

Chonamara ach, bhí clár oibre níos leithne acu. Mar a mhíníonn Hourigan: “they 

adopted a frame which sought to assert the rights of Irish language speakers throughout 

the country rather than focus exclusively on Gaeltacht regions” (Hourigan, 1998: 251). 

Theastaigh uathu go lonnófaí an stáisiún nua i gceantar Gaeltachta agus go 

bhfreastalódh sé ar lucht féachana taobh istigh agus taobh amuigh den Ghaeltacht. 15 

duine a bhí sa ghrúpa nua i gCúige Mumhan, Feargal Mac Amhlaoibh ina 

chathaoirleach, Finín Ó Tuama ina rúnaí, Mícheál Ó Dubhshláine ina chisteoir. Bhí 

ionadaithe ar an gcoiste as Corca Dhuibhne, as Cúil Aodha, as Gaeltacht na Rinne agus 

as Oileán Cléire (Hourigan, 1998: 251).  

Ar deireadh b’fhacthas do na feachtasóirí i gConradh na Gaeilge, i gConamara agus i 

gCúige Mumhan gur láidre a gcás dá sheasfaidís le chéile. Fear a bhí tiomanta don 

Ghaeilge agus do chultúr na Gaeltachta thar dhílseacht d’aon eagras nó d’aon chlár 

oibre ar leith agus a raibh cónaí air i nDún Chaoin i nGaeltacht Chorca Dhuibhne ag an 

am ab ea Mac Amhlaoibh. I ngeall ar na tréithe seo samhlaíodh go mbeadh sé ábalta 

daoine a tharraingt le chéile agus ceapadh ina cheannaire ar An Feachtas Naisiúnta 

Teilifíse é (Hourigan, 1998: 267). Ar deireadh, i 1992 d’éirigh leis an bhfeachtas 

tacaíocht na bpáirtithe polaitiúla ar fad a fháil agus i 1993, chinn Mícheál D. Ó hUigínn, 

a bhí ina Aire Ealaíon, Cultúir agus Gaeltachta ag an am, go rachfaí ar aghaidh leis an 

togra. I mbuiséad 1993 cuireadh £4.5 milliún ar leataobh d’fhonn Teilifís na Gaeilge a 

bhunú (Hourigan, 1998: 240-267).42 

                                                
40 Bhí tuairiscí sna nuachtáin faoi an lá dar gcionn, rud a tharraing aird ar an bhfeachtas (Anois Iml. 7, 
Uimh. 14). An bhliain dár gcionn, Nollaig 1988, craoladh ábhar réamhthaifeadtha arís ón láthair chéanna 
faoi chnoc Mordáin i Rosmuc. 
41 Cuireadh tús le gluaiseacht um sheirbhís teilifíse Gaeilge i gCúige Mumhan ag tús na 1980í. Coiste ’81 
a thug siad orthu féin. Tháinig buaicphointe a bhfeachtais i 1986 nuair a gearradh téarma príosúntachta ar 
Uí Iarlaithe as diúltiú ceadúnas teilifíse a cheannach agus bhí an scéal go mór chun tosaigh ar na meáin 
chlóite i gCiarraí agus i Luimneach ag an am. Ar deireadh rinne RTÉ neamhaird iomlán ar éileamh an 
ghrúpa Coiste ’81. Le haghaidh tuilleadh plé ar an gceist seo féach Hourigan (1998: 236-244).  
42 £16.1 milliún a chosain sé na naisc agus na líonraí a bhí ag teastáil chun an stáisiún a bhunú agus an 
ceannáras a thógáil i mBaile na hAbhann. I 1996 chosain sé £10.2 milliún an stáisiún a choinneáil ar an 
aer. I 2001 d’ardaigh sé seo go dtí £16 milliún agus €30 milliún a chosain sé i 2006 (O'Connell, 2007: 
259). I 2013 ba é an caiteachas oibriúcháin don bhliain €35,437 (TG4, 2013b: 35). 
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5.2.4 Bunú Theilifís na Gaeilge 1996 

Oíche Shamhna 1996 thosaigh Teilifís na Gaeilge ag craoladh beo as Baile na hAbhann 

i nGaeltacht Chonamara. Gealladh go dtabharfaí léargais úr don lucht féachana. Bhí 

macalla an ghealltanais seo sa mhana a roghnaíodh don stáisiún, Súil Eile. Tuigeadh ón 

tús go raibh na díospóireachtaí a bhain le bunú an stáisiúin fós beo agus go raibh 

éileamh go leor á gcur ar TG4 dá réir.  

Ní raibh foireann cheannasaíochta TG4 dall ar na héilimh a bhí á gcur orthu. Seo mar a 

mhíníonn Cathal Goan, an chéad cheannasaí ar TG4, an tuiscint a bhí aige ar na 

ceisteanna idé-eolaíochta agus praiticiúla a chuimsíodh i mana an stáisiúin úir: 

Agus ar ndóigh, is iomaí sin ‘Súil Eile’ a rabhthas agus a mbítear ag súil léi: 
telifís phobail i gceantair Ghaeltachta; teilifís do phobal na Gaeilge ar fud na 
tíre, más féidir dlús agus ionannas mar ghrúpa a cheangal atá chomh scaoilte 
agus chomh hinathraithe leis an téarma sin ‘pobal na Gaeilge’; teilifís a 
shásaíonn gá inteacht teibí, dothomhaiste ar leibhéal náisiúnta, gur chóir go 
mbeadh seirbhís theilifíse againn inár dteanga féin, mar náisiún, mar léiriú ar ár 
sofaisticiúlacht mar náisiún iarchoilíneach, bíodh is nach í ár dteanga féin í, ag 
formhór an phobail dá cheanúla uirthi nó dá fhabhraí di is atá mórchuid de 
phobal na hÉireann. Ar ndóigh, tá tuilleadh mór ‘Súl Eile’ lena gcois sin 
fiú amháin taobh istigh de na rudaí atá rangaithe agam ansin (2008: 20).  

Anuas ar na ndíospóireachtaí seo bhí srianta móra búiséid ar fhoireann TG4: thart ar 

£28 milliún a bhí acu sna blianta tosaigh, mar shampla, i gcomparáid le teacht isteach de 

£550 milliún in aghaidh na bliana ag RTÉ (Ó Baoill in Ní Thuairisg, 2006). In ainneoin 

na ndúshlán seo d’éirigh leis an stáisiún teacht slán. Bheadh tionchar nach beag ag an 

tseirbhís theilifíse Ghaeilge seo ar phobail Ghaeilge. Ní amháin go raibh cláir Ghaeilge 

ar fáil dóibh le breathnú orthu, bheadh deis acu anois iad féin a chur i láthair ar an meán 

comhaimseartha par excellence, an teilifís.  

5.2.5 TG4 agus pobail thraidisiúnta Ghaeilge 

Ceann de phríomhaidhmeanna léirsitheoirí na bhfeachtas um Theilifís na Gaeilge ba ea 

spás a chothú ina bhféadfadh lucht labhartha na Gaeilge, idir phobail thraidisiúnta agus 

eile, a dtaithí saoil a léiriú agus a fhorbairt. Aithníonn Ní Laoire go gcuireann TG4 “an 

spás agus an láithreán cruthaitheachta uathúil teanga” ar fáil, chun gur féidir le pobail 

Ghaeilge iad féin agus a gcruinneshamhail a chur in iúl (2008: 84). Míníonn Mac 

Donncha go bhfuil sé níos tábhachtaí anois i ré seo an domhandaithe ná riamh spás a 

chruthú d’fhonn ligean d’fhealsúnacht an mhionlaigh forbairt agus feidhmiú “laistigh de 

théarmaí tagartha agus na slata tomhais atú acusan mar phobal” (2008: 118). Gné 
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amháin de sin is ea cead agus deis a thabhairt do phobal a gcuid scéalta a insint ina 

dteanga dúchais. Le linn dó a bheith ag trácht ar Graceville: Na Connemaras i 

Minnesota (Quinn, 1996), tagraíonn Ó Conaire don:  

remarkable ability of the use of indigenous language to instantly elicit and 
articulate cultural perspective. Native documentary film which utilises native 
language emphasises the ability of the native lens to empower the previously 
unrepresented (Lysaght agus Lysaght, 2012: 119).  

Fiú agus TG4 ann agus an deis ag pobail Ghaeilge iad féin a chur i láthair ina rogha 

teanga, meabhraíonn Ó Torna dúinn go bhfuil pobail Ghaeilge fós ag feidhmiú faoi scáil 

mhórchultúr an Bhéarla (2002: 24). Míníonn Lysaght agus Lysaght nach iad pobail 

thraidisiúnta Ghaeilge is mó a thugann léargas físe orthu féin ach léiritheoirí ó thaobh 

amuigh den phobal sin:  

The indigenous broadcaster works in a mediascape dominated by external 
images of their culture and language. Much majority film, television and 
literature which feature indigenous characters or a ‘minority’ story consists of 
people on the outside looking in, and we rarely see the alternative: people inside 
looking in, or indeed people on the inside looking out (2012: 118). 

D’aontóinn le Lysaght agus Lysaght a deir gurb í an tábhacht is mó atá le seirbhís 

theilifíse ina dteanga dúchais do mhionphobail go gcuidíonn sé leo na tuiscintí atá acu 

féin mar phobal a fhorbairt:  

The strength of an alternative media service could be to convey a different 
epistemology through similar technology, perhaps through different visual 
styles and attendant critiques and evaluations. The ultimate goal is to 
‘transform’ or identify other ways of seeing and being. Such a shift in 
perception–from being the object of a majority gaze to a more autonomous 
subject who holds the camera him- or herself–leads to changes in 
representation. …Self-representation may be realised by the engagement of real 
communities in the creation and telling of documentary stories (2012: 118). 

Le bunú TG4, mar sin, in áit duine eile ag díriú an cheamara orthu, tá deis anois ag 

pobail Ghaeilge, pobal Chorca Dhuibhne san áireamh, a scéalta féin a insint i bhformáid 

a thagann lena dtraidisiún féin. Is é an buntáiste atá ann don taighdeoir go gceadaítear 

dó staidéar a dhéanamh ar na gnéithe sin dá gcleachtais a nochtann pobal. Nuair a bhí an 

mionstaidéar á dhéanamh agam ar scannáin fhaisnéise phobal CD, chuir mé romham 

glacadh leo mar “léirithe iontu féin” (unique entities) agus gan iad a chur i gcomparáid 

le léirithe ó mhórchultúr an Bhéarla (Browne, 1996). 
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5.2.6 Achoimre 

Léıríodh i gcuid a dó den Chaibidil seo gur santaíodh seirbhís theilifíse Ghaeilge ar 

feadh ar a laghad 20 bliain sular bunaíodh TG4 i 1996. Rinneadh gearáin i gcoinne RTÉ 

as gan a bheith ag cur seirbhís theilifíse sásúil ar fáil do phobail Ghaeilge agus 

Ghaeltachta. Cuireadh i leith RTÉ freisin nach raibh aon pholasaí cuí acu chun freastal 

ar phobail Ghaeilge agus Ghaeltachta. Meabhraíodh gur sna cúinsí seo a léirigh BF–a 

bhí ag obair mar léiritheoir in RTÉ ag an am–an scannán DÁ i 1995. Bheadh tionchar, 

gan dabht, ag na cúinsí seo ar a léiriú a dhéanadh sé ar a phobal dúchais agus ní mór na 

cúinsí sin, agus an t-athrú aeráide a bhí ann ag am, a chur san áireamh agus an scannán 

DÁ á chíoradh sa chéad Chaibidil eile. 

Léiríodh thuas gur aithin ceannasaíocht TG4 nach í an tseirbhís chéanna a bhí ó gach 

duine agus chuir siad rompu freastal ar phobail Ghaeilge uile na tíre. Léiríodh freisin 

gurb í an tábhacht is mó, b’fhéidir, atá le TG4 do phobail thraidisiúnta Ghaeilge, go 

dtugann sé deis dóibh iad féin a chur i láthair ina rogha teanga agus i bhformáid atá 

oiriúnach dá dtraidisiún. Is sa chomhthéacs nua seo do phobail Ghaeilge agus do 

phobail Ghaeltachta a léirigh BNS an tsraith fhaisnéise Bibeanna i 2007. Is sa 

chomhthéacs nua seo freisin a athchraoladh an scannán DÁ ar TG4 i 2012, an uair seo le 

gearragallamh le BF roimhe.  

Ag cuimhneamh ar an dá chomhthéacs seo, roimh agus i ndiaidh bhunú TG4, cuirim 

romham sa dá Chaibidil a leanas mionmhíniú a dhéanamh ar na léirithe a thugann 

BF agus BNS ar thuiscintí phobal CD ar a dtaithí saoil. Tugtar mionmhíniú ar chur 

chuige na scannánóirí ar dtús agus ina dhiaidh sin tugtar mionmhíniú ar insintí na n-

oidí. Tugann na mionmhínithe seo mionléargas dom ar chleachtas scéalaíochta phobal 

CD, ar na scéalta a roghnaíonn siad le hinsint agus ar conas a insíonn siad iad ag baint 

úsáide as meán na teilifíse. Cíortar an scannán DÁ ar dtús.
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6. CAIBIDIL A SÉ 
TUAIRISC DHLÚTH AGUS MIONMHÍNIÚ AR DEIREADH AN 

ÁIL 

6.1 Réamhrá agus aidhm na Caibidile 

Sa dá Chaibidil a leanas dírítear ar na scannáin féin, DÁ (1996, 2012) le BF agus 

Bibeanna (2007a) le BNS (le haghaidh tuilleadh plé ar an rogha seo féach 1.1.1). Ba 

mise-en-scène iad na Caibidlí cúlra a tháinig roimhe seo don ghné lárnach seo den 

tráchtas, léirmhíniú ar rogha scannán faisnéise teilifíse Gaeilge le beirt scannánóirí as 

Corca Dhuibhne. De réir theoiric Ricoeur, tugtar léargas sna cuntais a tugadh i 

gCaibidilí 2-5 ar chéim a haon den mhiméis triarach, is é sin, léargas ar an domhan inar 

tógadh na scannánóirí BF agus BNS, agus na hoidí a chuidíonn leo a scéalta a insint 

(féach 2.4.2). Sa domhan seo múnlaíodh an bealach atá acu chun dul i ngleic leis an saol 

agus chun tuiscint a fháil ar an taithí sin. Is ionann na luathdhírbheathaisnéisí le 

scríbhneoirí an Bhlascaoid (féach 4.5), agus na luathscannáin inar tugadh léargas ar 

phobal CD (féach 5.1), agus samplaí den tríú céim den mhiméis: an t-athfhíorú a rinne 

daoine ar an domhan a bhfuil na scannánóirí agus na hoidí ag maireachtáil ann agus na 

tuiscintí a léirigh siad ar an domhan sin. Feictear sa Chaibidil seo agus sa chéad 

Chaibidil eile go raibh tionchar ag na léirithe seo ar na tuiscintí ar ar tháinig na 

scannánóirí BF agus BNS, agus na hoidí a chuidigh leo, i dtaobh a dtaithí saoil. Sa 

mhionléiriú a dhéantar ar an scannán faisnéise DÁ agus ar an tsraith fhaisnéise 

Bibeanna, nochtar na léargais a thugann na scannánóirí agus na hoidí nuair a bhaineann 

siad úsáid as a gcleachtas scéalaíochta chun machnamh a dhéanamh ar a dtaithí saoil ag 

pointe ama ar leith. Mar a mhíníodh sa Chaibidil theoiriciúil, cuidíonn an machnamh 

agus an próiseas insinte leis an duine tuiscint a fháil ar a thaithí saoil (féach 2.4.2). Is 

ionann an próiseas scéalaíochta a leanadh chun na scannáin seo a léiriú agus céim a dó 

den mhiméis triarach: an comhfhíorú pearsanta a dhéanann duine san am i láthair ar an 

domhan a bhfuil sé ag maireachtáil ann.  

Sa Chaibidil seo dírítear ar an scannán DÁ. Léitear an scannán mar théacs cultúrtha a 

eascraíonn as an machnamh a dhéanann BF agus a oidí ar thaithí saoil phobal CD. Chun 

cuidiú liom san obair seo, tharraing mé ar an bhfráma teoiriciúil a leag mé amach i 

gCaibidil a dó. I gcuid a haon den Chaibidil seo, ag tarraingt ar na léargais a nochtann 

Bordwell agus Thompson i dtaobh chomhdhéanamh scannán, nochtar struchtúr an 
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scannáin DÁ (féach 2.5.3). Chun soiléiriú breise a fháil ar ghnéithe ar leith den chur i 

láthair seo, cinntí eagarthóireachta cuirim i gcás, tharraing mé ar an agallamh a chuir mé 

ar BF agus ar an gcomhfhreagras pearsanta a bhí agam leis. Tugtar léargas anseo ar na 

heilimintí éagsúla a tharraingíonn BF le chéile chun frámú agus comhthéacsú a 

dhéanamh ar scéal mhuintir an Bhlascaoid. Tugtar cuntas ar dtús ar na hoidí a 

roghnaíonn BF. Ina dhiaidh sin, déantar cur síos ar an bpacáistiú a dhéanann BF ar 

insintí na n-oidí, ar na láithreacha taifeadta agus ar na cineálacha seatanna a roghnaíonn 

sé agus ar an gceol a chuireann sé leo. Pléitear freisin teideal an scannáin agus an 

t-ábhar cartlainne a mbaineann BF úsáid as chun tacú lena scéal. Le chéile nocht na 

heilimintí ar fad a dhéantar plé orthu anseo struchtúr an scannáin agus thug sé léargas 

dom ar an atmaisféar agus ar an gcomhthéacs a chruthaigh BF d’fhonn cuidiú leis a 

scéal a chur i láthair.  

Sa dara cuid den Chaibidil tugtar léirmhíniú ar insintí na n-oidí. Dírítear go sonrach ar 

insint Niamh Ní Laoithe agus ar insint Sheáin Uí Ghuithín, an bheirt oidí a dtugann BF 

tús áite dóibh sa scannán. Ag leanúint chomhairle Geertz, tugtar tuairisc dhlúth ar na 

hinsintí agus ar an gcaoi a gcuireann BF i láthair iad (le haghaidh sainmhínithe ar 

thuairisc dhlúth féach 2.3.2). Déantar mionléiriú ar na gnéithe d’insintí Ní Laoithe agus 

Uí Ghuithín a leagann siad féin béim orthu. Pléitear freisin an t-ábhar cartlainne a 

roghnaíonn BF chun tacú le gnéithe áirithe d’insintí na n-oidí agus chun cur leo. Is 

gnéithe d’insint phearsanta BF iad na míreanna cartlanna físe agus fuaime seo. Nochtar 

sna cuntais seo an teannas idir na gnéithe a leagann na hoidí béim orthu agus na 

heilimintí ar a dhíríonn BF. I dtéarmaí na teoirice is ionann insintí Ní Laoithe, 

Uí Ghuithín agus BF agus samplaí den dara céim den mhiméis thriarach, is é sin, is 

léirithe iad ar thuiscintí pearsanta a bhí acu ar a dtaithí saoil ag pointe ama ar leith. Dá 

ndéanfaí na hagallaimh a thaifeadadh leis na hoidí an dara huair, nó dá dtabharfadh BF 

an dara hinsint ar an scéal, ní dócha go mbeadh siad díreach mar an gcéanna leis na 

hinsintí a bhfuiltear ag déanamh staidéir orthu anseo. Chabhraigh an mionmhíniú a 

thugtar anseo liom brí a bhaint as na tuiscintí i dtaobh a dtaithí saoil atá á nochtadh ag 

pobal CD ina gcleachtas scéalaíochta ar an scannán faisnéise DÁ. Freisin, chuidigh na 

trí hinsint in éineacht liom aon phátrún nó chleachtas ar leith i dtraidisiún insinte phobal 

CD a aithint. Sula ndírítear ar an mionmhíniú féin, tugtar cuntas gearr ar chúlra 

cultúrtha BF agus tugtar buneolas i dtaobh an scannáin DÁ, 2012. 
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6.1.1 Nóta beathaisnéise Bhreandán Feiritéar (BF) 

Tá aithne ar BF, stiúrthóir an scannáin DÁ mar chraoltóir, mar scríbhneoir agus mar 

scannánóir. Rugadh i mBaile na hAbha, Dún Chaoin é ar an lá deireannach de 1943. 

Scéalaithe ab ea a mhuintir ar an dá thaobh. Ba í an scéalaí aitheanta Cáit “An Bhab” 

Feiritéar (1916–2005) a mháthair.43 Scéalaithe freisin ab ea a sheanathair Seán (Johnnie) 

Ó Guithín (1875–1957), a deartháirsean Tadhg (1887–1969), a shinsheanathair Micheál 

Ó Guithín (1851–1942), a shinsheanmháthair Cáit Bean Uí Shé (1861–1941) agus a 

shinsheanaintín Máire Ruiséal Bean Uí Lúing (1856–1952). Mar chliamhain isteach ó 

Chathair Cuinn a tháinig a athair, Séamas Feiritéar (1916–1992). B'iad sliocht 

Shéamais na Maidne na Feiritéaraigh seo gur leo Cathair Cuinn agus mhaíodar a 

gceangal gaoil siar go dtí clann Phiarais agus thairis. File oilte agus Taoiseach ar a chine 

ba ea Piaras Feiritéar. Ba de bhunadh na Normannach iad na Feiritéaraigh agus ba leo 

cuid mhór d’iarthar Chorca Dhuibhne tráth den saol. Ba mhór ag muintir Feiritéar 

saíocht, léann agus traidisiúin na nGael (Feiritéar, 2013). Is laistigh de chultúr agus 

traidisiún scéalaíochta Chorca Dhuibhne, mar sin, a tógadh BF.  

Chaith BF cuid mhór dá shaol ina chónaí taobh amuigh de CD. Thosaigh sé ag obair le 

Raidió na Gaeltachta (RnaG) i 1972. Bhí sé ar dhuine den chéad seachtar clár-reachtairí 

a thosaigh le RnaG. Chaith sé tréimhse ina Cheannaire chomh maith, ó 1985 go dtí 

1994. Le linn na tréimhse sin, d’éirigh le BF filleadh go rialta ar Chorca Dhuibhne chun 

scéalta a bhailiú ón bpobal. Míníonn sé gur thaitin sé leis a bheith ag cruinniú faisnéise 

mar gheall ar thaithí saoil phobal CD:  

Thaithnigh go mór liom scéalta a bhaineas le daoine, gnáthdhaoine, ní duine fiú 
amháin go raibh cáil orthu ach cad a cheapadar de rudaí, rudaí a bhain leo agus 
mar sin do. Agus thaithnigh scéalta stairiúla liom go raibh dearmad saghas 
déanta orthu, daoine a tháinig aníos sa chomhrá ó am go chéile gur cheap an 
tseanaghlúin a bhí romhainn go raibh tábhacht leo ach nach bhfaighfeá aon rud 
le léamh fúthu nó mar sin do (Feiritéar, 2013, liomsa an bhéim). 

Léiríonn BF meas ar leith ar “an tseanaghlúin” anseo agus na scéalta a d’insídís. Is é an 

meas ar an nglúin seo, go háirithe iad siúd a d’aistrigh isteach go dtí a cheantar dúchais 

Dún Chaoin ón mBlascaod Mór, a spreag é chun an scannán DÁ a léiriú. Chuir BF 

aithne ar mhuintir an Bhlascaoid nuair a bhí sé ina bhuachaill óg. D’fhreastalaíodh fir an 

Bhlascaoid ar Aifreann an Domhnaigh i nDún Chaoin agus bhailídís le chéile go minic 
                                                

43 Le haghaidh chuntas ar shaol Cháit “An Bhab” Feiritéar chomh maith le nóta ar na scéalaithe ónar 
fhoghlaim sí a ceird féach Ó Cathasaigh (2002). Foilsíodh cuntas iarbháis ar an Irish Times 18 Meitheamh 
2005 agus foilsíodh “Banríon na Scéalta”, aistí ómóis iarbháis ag de Mórdha agus Mac Gearailt, ar Foinse 
23 Meitheamh 2005. Tá rogha scéalta leis An Bhab le fáil in Almqvist agus Ó Cathasaigh (2010).  
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roimh an Aifreann sa teach ar fhás BF aníos ann. Bhí gaol ag a mháthair Bab Feiritéar le 

muintir Uí Ghuithín agus le muintir Shé a chónaigh ar an oileán: 

Bhíodh an tigh seo againne a bhí i ngiorracht cheithre chéad slat den Sáipéal, 
lán de dhaoine roimh Aifreann. Bhíodh muintir Chloichir, agus na Gráige ann 
bailithe, muintir na Ceathrún agus go minic cuid de mhuintir an Oileáin, iad 
siúd go háirithe go raibh caidreamh acu leis na Guithínigh gur dá sliocht mo 
mháthair nó le muintir Shé gur díobh máthair mo mháthar (Feiritéar, 2005: 24).  

Chuir BF aithne ar aos óg an Bhlascaoid nuair a dúnadh scoil an oileáin. D’fhanadh 

páistí an oileáin le daoine muinteartha ar an míntír le linn na scoilbhliana agus 

d’fhreastail cuid acu ar an scoil chéanna le BF. Míníonn BF gur chuir sé aithne ar 

mhuintir an Bhlascaoid freisin tríd an litríocht. Tá léargas ar an meas agus ar an aithne 

atá ag BF ar phobal an Bhlascaoid le fáil sa ghearragallamh leis a cuireadh i láthair 

roimh chraoladh TG4 den scannán DÁ i 2012 (féach 6.2). Anuas ar an mbá a léiríonn 

BF anseo le muintir an Bhlascaoid, tá léargas freisin ar an tuiscint a bhí aige go raibh 

deireadh ag teacht leis an bpobal seo agus lena slí maireachtála. Sa scannán DÁ 

teastaíonn ó BF deis a thabhairt dóibh siúd a mhair ar feadh tamaill fiú ar an mBlascaod, 

agus a bhí fós ar marthain i 1995, tuairisc a thabhairt ar a dtaithí saoil féin ina bhfocail 

féin. 

6.1.2 Buneolas i dtaobh an scannáin Deireadh an Áil (DÁ) 

Scannán faisnéise teilifíse 44 nóiméad ar fhad is ea DÁ. Ar RTÉ  ar an 11 Aibreán 1996 

a craoladh an scannán DÁ den chéad uair. I 1996, ba bheag scannán nó clár teilifíse a 

craoladh i nGaeilge ar RTÉ. Ba lú go fóill líon na gclár a thug léargas ar shaol laethúil 

phobail Ghaeltachta (féach 5.2.2). D’fhéadfadh tionchar a bheith aige seo ar chinntí 

eagarthóireachta a ghlacfadh BF agus é ag leagan amach comhthéacs a scéil ag tús an 

scannáin. Bhí BF fostaithe ag RTÉ ag an am a léirigh agus a stiúraigh sé an scannán 

DÁ. Ba é Billy Keady a bhí ina theannta mar cheamradóir. Rinne Cathal Ó Méalóid an 

taifead fuaime ar an láthair agus chuir Éanna Ó Cnáimhsí an fuaimrian leis an scannán. 

Ba é Cóilín Ó Scolaí a rinne an obair eagarthóireachta. Cé gur faoi choimirce RTÉ a 

léiríodh an scannán, is in áiseanna Telegael, comhlacht léiriúcháin teilifíse atá lonnaithe 

ar an Spidéal i gCo. na Gaillimhe, a rinneadh an obair iarléirithe. 

Comhthéacs eile ar fad a bhí ann i bhFómhar 2012 nuair a chinn TG4 ar DÁ a 

athchraoladh. Mar cheiliúradh ar a shaothar scannánaíochta, rinne TG4 athchraoladh ar 

rogha scannán le BF i 2012. Baineann na scannáin a roghnaíodh le hathchraoladh leo 
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siúd a rugadh agus a tógadh i nGaeltachtaí na hÉireann, daoine a d’aistrigh isteach go 

ceantair Ghaeltachta agus daoine a chuaigh ar imirce as ceantair Ghaeltachta. Bhí DÁ ar 

an tríú scannán a craoladh sa tsraith Breandán Feiritéar: Saothar Saoil.44 Faoin am seo, 

bhí TG4 16 bliain ar an bhfód, a sciar féin den lucht féachana faighte agus aitheantas 

tuillte acu as feabhas a scannán faisnéise. Bhí taithí ag an lucht féachana ar scannáin 

Ghaeilge, ar fhotheidil agus ar scannáin ina dtugtar léargas ar phobail Ghaeltachta. 

Cuireadh DÁ i láthair ag féilte scannán freisin, ina measc féile scannán Thoraí, Island 

and Islanders 2007, agus Feis Film nan Eileanan Beaga (Féile Scannán na nOileán 

Beag) ar oileán Í in Albain i 2008.  

Gné lárnach den scannán DÁ is ea teistiméireachtaí daoine a chaith chuid dá saol ar an 

mBlascaod Mór agus a bhí fós beo i 1995. I 1953, le cuidiú ón rialtas, d’aistrigh cuid 

mhór de na teaghlaigh a bhí fágtha ar an mBlascaod Mór amach go Dún Chaoin agus an 

ceantar máguaird. Ar na daoine deireanacha a d’aistrigh amach, tá Seán Ó Guithín agus 

muintir mháthair Niamh Ní Laoithe, beirt den seachtar Iarbhlascaodach a thugann 

teistiméireacht sa scannán DÁ. Roinneann cúigear oidí a gcuimhní féin, agus cuimhní a 

muintire mar a tháinig siad anuas chucu, ar shaol an Bhlascaoid linn. Is iad an cúigear 

Iarbhlascaodach atá i gceist Niamh Uí Laoithe, Seán Ó Guithín, Seán Ó Cearna, Bríd 

Uí Chatháin agus Pádraig (Peaití) Ó Duinnshléibhe. Chun tacú leis na teistiméireachtaí 

seo agus chun cur leo, baineann BF úsáid as ábhar fuaime, ábhar físe agus grianghraif ó 

chartlanna proifisiúnta agus amaitéaracha. Baineann sé úsáid, mar shampla, as ábhar 

cartlainne RTÉ, RnaG agus Ionad an Bhlascaoid. Cuirtear blúirí as caint raidió a thug 

Seoirse Mac Tomáis do RnaG i mí Bealtaine 1976 agus blúirí eile as agallamh scannáin 

a chuir Proinsias Mac Aonghusa ar Mhac Tomáis do RTÉ i Meitheamh 1976 leis na 

teistiméireachtaí. Cuirtear i láthair freisin mír as caint a tógadh ó Pheig Sayers ina teach 

i mBaile Bhiocáire, Dún Chaoin i bhFómhar na bliana 1947 nuair a thug “aonad 

taifeadadh speisialta” de chuid Radió Éireann, Seán Mac Réamoinn agus Séamas Ennis, 

cuairt uirthi (Feiritéar). I dtreo dheireadh an scannáin, tugann BF léargas ar an 

gcomóradh a dhéantar ar phobal an oileáin inniu in Ionad an Bhlascaoid i nDún Chaoin. 

Feictear an seachtar Iarbhlascaodach ag féachaint ar mhacasamhail den Bhlascaod Mór 

                                                
44 Is iad na scannáin eile a craoladh ar TG4 mar chuid den cheiliúradh ar shaothar saoil BF Talamh 
Pheadair (1991-1994); Pádraig BF–An Síogaí Infhiúchtach (1999); Tráth Dá Saol (1993); Déanamh 
Branair (1994); Air an Iomall (1995); Athea–The Giant’s Village (1997); Slán an Scéalaí (1998); 
Imirceach ó Éirinn–An Spailpín Fánach (2005); An Baile Aerach (1995); An Buille Scoir (1995); Ceann 
Scríbe (1993); Scéal ar Butte, Montana (2004); Blasket Roots, American Dreams (1997) agus Aisling 
Bhreandán (2011). 
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atá ar taispeáint san ionad. Cloistear iad ag caint agus ag comhrá le chéile faoi na 

cuimhní a mhúsclaítear i dtaobh an saoil a chaitheadh ar an mBlascaod. Ansin, ag 

deireadh an scannáin, déanann BF féin aithris ar shliocht as an dán Na Blascaodaí le 

Seán Ó Ríordáin (1952). Leis na hagallaimh, an t-ábhar cartlainne agus an fhilíocht, 

cuireann BF ceol clasaiceach. Déanfar plé ar an rogha ceoil thíos (féach 6.2.2.3).  

Is éard atá sa scannán DÁ meascán de theistiméireachtaí cúigear Iarbhlascaodach a 

ndearnadh taifeadadh orthu go sonrach don scannán seo agus ábhar cartlainne a 

roghnaigh BF as oidhreacht liteartha agus chraolta an Bhlascaoid. Tugann BF na 

gnéithe seo ar fad le chéile d’fhonn scéal nua, a thuiscint phearsanta ar shaol mhuintir 

an Bhlascaoid, a chur le chéile agus a roinnt linn. D’fhonn na leibhéil insinte seo ar fad 

a nochtadh agus tuiscint a fháil orthu tugtar mionléiriú ar an scannán DÁ. Cé nach 

bhfuil BF le feiceáil le linn an scannáin tá a insint phearsanta ar an scéal le léamh sa 

rogha oidí a dhéanann sé agus sna cinntí eagarthóireachta a ghlacann sé. Cíortar thíos 

insint BF. 

6.2 Cuid I: Léargas ar chur chuige an scannánóra 

Is sa ghearragallamh leis a chuirtear i láthair roimh chraoladh 2012 de DÁ is fearr a 

fhaightear léargas ar na gnéithe a spreag BF chun an scannán DÁ a léiriú. Seo a leanas 

atá le rá aige: 

Bhuel, spreag muintir an Bhlascaoid [an scannán seo]. Mar is eol do chách, 
tógadh amach iad i 1953. Tháinig an bhuíon dheireanach amach i 1954 agus 
mhaireadar inar meascna. Agus is dream é a rabhas ana mhór leo agus mé ag 
fás aníos, mar a deir siad, dul ar scoil le cuid acu agus mar sin do. Ach, isteach 
ins na naochaidí, ní raibh fágtha ach cupla duine acu. Agus bhíos ag iarraidh an 
t-omós san a thabhairt dóibh leis an scannán so, go labharaidís siúd, na daoine 
deireanacha ar an stocán mara so, deireadh an áil más maith leat, go gcloisimís 
an scéal deireanach uathu. Agus, ó deineadh an scannán san is dóigh liom, tá 
formhór acu ar aon chuma imithe ar shlí na fírinne. . . . Ní dóigh liom go bhfuil 
aon duine acu fágtha i nDún Chaoin, chomh fada is…b’fhéidir go bhfuilim ag 
déanamh éagórach anois ar dhuine éigin ach níl. Níl mórán fágtha a thuilleadh a 
rugadh ar an mBlascaod. Tá sé dochreidte ach sin é a dhéanann an uain agus an 
aimsir (Feiritéar, 2012). 

Mar a dúradh i gCaibidil a cúig, d’oibrigh BF mar thaighdeoir ar an scannán Oileán Eile 

(1985) le Mac Conghail. In Oileán Eile reacaire a insíonn scéal phobal an Bhlascaoid. 

Tá codarsnacht láidir idir an stíl insinte seo agus an stíl a roghnaíonn BF do DÁ. Sa 

ghearragallamh thuas leis, tá BF an-chinnte gurb í an tábhacht atá leis an scannán DÁ 

nach mbeadh aon reacaire ann, go dtabharfadh sé deis do phobal an Bhlascaoid, sula 

mbeidís ar fad imithe ar shlí na fírinne, a scéal féin a insint. Is iad na critéir a thugann 
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BF sa ghearragallamh thuas i dtaobh a rogha oidí, daoine a chónaigh ar feadh tamaill ar 

a laghad ar an mBlascaod agus a bhí fós beo agus ag cur fúthu i nDún Chaoin i 1995 

nuair a bhí an scannán seo á léiriú. Léiríonn BF tábhacht ar leith le taifeadadh a 

dhéanamh ar a gcuid scéalta toisc gurb iad “an bhuíon dheireanach” a bheadh in ann 

cuntas a thabhairt ar thaithí pearsanta shaol mhuintir an oileáin. Dar leis, bhí deireadh ré 

ag teacht agus ba cheart taifeadadh a dhéanamh ar a n-insintí siúd a raibh taithí 

phearsanta acu ar an ré sin sula mbeadh sé ródhéanach. Nocht súil níos géire ar na hoidí, 

áfach, go bhfuil níos mó i gceist lena rogha ná díreach na daoine deireanacha a mhair 

san oileán. Tugann mionléiriú ar thréithe na n-oidí a roghnaíonn sé léargas níos 

iomláine ar thuiscint BF ar shaol mhuintir an Bhlascaoid. 

6.2.1 Na hoidí a roghnaíonn BF 

Is de shliocht an Bhlascaoid gach duine de na hoidí a roghnaíonn BF. Gariníon do 

Thomás Ó Criomhthain is ea Niamh Ní Laoithe. Mar is eol dúinn, tharraing an 

Criomhthaineach cáil ar an oileán ar fud an domhain mar cheannaire ar scríbhneoirí an 

Bhlascaoid. Scríbhneoir den dara glúin ab ea a mhac Seán, athair Ní Laoithe, agus ba 

mhinic páirt aige sa chlár Fios Farraige ar RnaG. Phós Seán Eibhlís (Lís) 

Ní Shúilleabháin, bean a áiríodh ar dhuine de scríbhneoirí an Bhlascaoid freisin. Iníon í 

do Sheán Mhicil Ó Súilleabháin. Ba iad Seán Mhicil, a bhean is a chlann mhac an 

teaghlach deireanach ar fad a mhair ar an mBlascaod. D’aistrigh siad amach as i Mí 

Eanáir 1954. Ba col seisir í Lís Ní Shúilleabháin leis an scríbhneoir Muiris 

Ó Súilleabháin agus bhí a seanathair pósta ar dheirfiúr le Tomás Ó Criomhthain. Ba de 

shliocht scríbhneoirí an Bhlascaoid í Ní Laoithe, mar sin, ar an dá thaobh den teaghlach 

agus bheadh stádas aici agus meas uirthi dá réir. Ní raibh Ní Laoithe ach ina chailín an-

óg nuair a d’aistrigh a muintir amach as an oileán.  

Ar an láimh eile, chaith Seán Ó Guithín agus a dheartháir Muiris formhór a saol oibre ar 

an oileán agus ar na farraigí máguaird. Bhí gaol gairid acu le Muiris Ó Súilleabháin. 

Bhí gaol acu freisin le rí an oileáin, Pádraig Ó Catháin. Ba í Máire Ní Chatháin, iníon an 

rí, a máthair agus bhí deirfiúr den rí pósta ar Thomás Ó Criomhthain (de Mórdha, 

2012b).45 Bhí cáil ar na Guithínigh mar gheall ar an eolas a bhí acu ar scéalta agus ar 

                                                
45 Tá cur síos ag J.M. Synge ar Mháire Ní Chathain (máthair Sheáin agus Mhuiris) in In Wicklow and 
West Kerry (2009). Sa chuntas seo tugann Synge “the little hostess” ar Mháire Ní Chatháin agus deirtear 
gur uirthi a bhunaigh Synge Peigeen Maidhc in The Playboy of the Western World. Is uirthi, dar le BF, atá 
an dán On An Island bunaithe (2013). 
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oidhreacht na mBlascaod. De réir bhéaloideas na háite, thagadh daoine ó chian is ó 

chóngar chucu chun éisteacht leo. Dar le de Mórdha “ní bheadh clár raidió ná teilifíse 

ann ina iomláine mura mbeadh Seán nó Muiris páirteach ann” (2012b). D’aistrigh 

Muiris Ó Guithín amach as an mBlascaod leis an gcuid eile den teaghlach díreach roimh 

Nollaig 1953. D’fhan Seán Ó Guithín istigh go dtí an 27 Nollaig 1953. Sa scannán DÁ, 

tugann Seán Ó Guithín cuntas ar na cúraimí a bhíodh air mar iascaire agus mar 

fheirmeoir ar an mBlascaod. Tugann sé cuntas freisin faoin uair a d’aistrigh sé amach as 

an oileán go dtí an mhíntír. Déantar a thuilleadh plé ar seo thíos (féach 6.3.3).  

D’fhág Seán Pheats Tom Ó Cearna agus a theaghlach an Blascaod tamall roimh Sheán 

Ó Guithín. D’aistrigh mhuintir Uí Chearna amach i 1948. Is fiú a lua gurb é athair 

Uí Chearna, Peats Tom Ó Cearna, a shábháil iníon an rí, Cáit, an lá a báthadh Eibhlín 

Nic Niocaill agus mac Thomáis Criomhthain ar an Trá Bháin ar an mBlascaod. Bhí 

Peats Tom pósta le Neillí Ní Shé, iníon de Dhiarmuid Ó Sé, a bhfuil caint air ag an 

gCriomhthaineach go minic. Freisin, bhí gaol ag muintir Shé le Patsy Flint Ó Guithín, 

fear céile Pheig. Is léir go raibh nasc láidir ag Ó Cearna le sinsear cáiliúil an Bhlascaoid. 

Anuas ar an gcáil a bheadh ar Ó Cearna de barr a ghinealaigh, d’éirigh le Ó Cearna clú a 

bhaint amach dó féin. Nuair nach raibh fágtha ar an mBlascaod ach beirt bhan óg 

d’éirigh le Ó Cearna agus a chara Seán Cheaist Ó Catháin iad a mhealladh. Phós 

Ó Cearna agus Lís Ní Ghuithín (Lís Leidhin) a chéile i mí Mheán Fómhair 1946 agus 

rugadh mac dóibh, Pádraig, an bhliain dar gcionn. Deir Seán Ó Cearna “go raibh beagán 

formaid linn [leis féin agus lena chara Seán Cheaist] ansan aiges na buachaillí eile” toisc 

go raibh an bheirt bhean óg dheireanach ar an oileán pósta acu (Mac Congáil, 

1987:486). Cé go raibh Seán Ó Cearna ag faire a sheans agus é ina fhear óg obair a fháil 

taobh amuigh den oileán–chaith sé tamall ag obair i Sasana agus rinne sé scrúdú chun 

dul sna Gardaí ach ní raibh sé ard a dhóthain–de réir a thuairisce féin, a mhalairt scéil a 

bhí ann nuair a tháinig an t-am dó an t-oileán a fhágáil: “ní ormsa is mó a bhí fonn 

teacht amach” (Mac Congáil, 1987: 487). Ar deireadh d’aistrigh sé féin, a bhean agus a 

leanbh mic nach raibh ach ina naíonán amach go dtí Baile Bhiocáire ag deireadh na 

bliana 1948. Maidir lena chomrádaí, Seán Cheaist Ó Catháin, phós sé Bríd, an dara bean 

óg deireanach a bhí fágtha ar an oileán.  

Ba Chathánach as an mBlascaod í Bríd, bean chéile Sheáin Cheaist Uí Chatháin. Iníon 

de Mharas Mhuiris Ó Catháin ar foilsíodh leabhar dá chuid seanchais faoin teideal 

Ar Muir agus ar Tír i 1991 ba ea í. Ba dheirfiúr í de Sheán Faeilí Ó Catháin a bhíodh le 
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cloisteáil go minic ar RnaG agus a bhfuil leabhar dá chuid scéalta nua-chumtha 

foilsithe, Seal le Faeilí (de Mórdha, 2012b). Rugadh a mac Gearóid Cheaist Ó Catháin 

nuair a bhí siad fós ag cur fúthu ar an oileán. Tugann Bríd cuntas ar an teannas a 

mhothaigh daoine ar mhaith leo fanacht ar an oileán ach ar chuir an easpa áiseanna agus 

seirbhísí ar an oileán imní orthu. Ní chloistear uaithi ar DÁ ach cúpla abairt.  

Na blianta tar éis do gach duine eile a bheith aistrithe amach as an oileán, bhí fear 

amháin a chaitheadh tréimhsí fada ina chónaí ann leis féin, Pádraig (Peaití) 

Ó Duinnshléibhe. Rugadh agus tógadh Ó Duinnshléibhe ar an mBlascaod Mór. Bhí a 

mháthair ag múineadh i scoil an Bhlascaoid agus ba iascaire a athair, Muiris Mór 

Ó Duinnshléibhe. D’fhreastail Ó Duinnshléibhe ar Choláiste Ullmhúcháin 

Bhaile Bhúirne agus ar Choláiste Phádraig Droim Conrach. Chaith sé a shaol oibre ag 

múineadh i mBaile Átha Cliath ach chaitheadh sé gach samhradh ar an mBlascaod i 

dtigh a mhuintire go bhfuair sé bás sna 1990í. Sa scannán DÁ tugann sé cuntas ar an 

tuiscint atá aige go ndearna an rialtas faillí ar mhuintir an oileáin. 

Is léir ón gcuntas a thugtar thuas gur de bhunadh an Bhlascaoid na hoidí ar fad a 

roghnaigh BF. Anuas air sin, na hoidí a roghnaíonn sé, d’fhan siad ar fad i gCorca 

Dhuibhne agus bhí aithne mhaith ag BF orthu. Cé gur léir ón scannán DÁ go raibh ar a 

laghad seachtar Iarbhlascaodach fós beo agus ag cur fúthu i nDún Chaoin ag an am, 

ní chloistear insintí ach ó chúigear acu. Ní chloistear, mar shampla, aon phíosa cainte ó 

Nell Uí Shé ná ó Mhuiris Ó Guithín. Míníonn BF gur taifeadadh agus gur chraol sé 

píosaí cainte le Nell Uí Shé agus le Muiris Ó Guithín “in áiteanna eile” (2013). “Ar 

chúiseanna eagarthóireachta” níor baineadh úsáid as aon ghiota agallaimh leo anseo 

(2013). Ní chloistear ach abairt nó dhó ó Bhríd Uí Chatháin. Bhain mac Bhríd, Gearóid 

Ó Catháin, cáil amach ar fud an domhain toisc é a bheith ar an aon leanbh amháin a bhí 

fágtha ar an oileán.46 D’aistrigh Ó Catháin amach as an oileán lena mhuintir i nDeireadh 

Fómhair 1953. Tá sé ag cur faoi i gCorcaigh le roinnt mhaith blianta agus foilsíodh an 

leabhar The Loneliest Boy in the World i 2014 ina ndéanann sé cur síos ar a thaithí saoil 

ar an mBlascaod. In ainneoin go raibh sé beo i 1995 ní chloistear aon teistiméireacht 

                                                
46 I 1948 thug an t-iriseoir Liam Robinson agus an grianghrafadóir Donal MacMonagle cuairt ar an 
mBlascaod Mór. In alt a scríobh Robinson ag cur síos ar an turas bhaist sé “the lonliest boy in the world” 
ar Ghearóid mar nach raibh aon leanbh eile ar an oileán ach é. Chuaigh scéal Ghearóid agus pictiúir de 
timpeall an domhain. Ba ghearr go raibh éadaí, bréagáin, irisí agus litreacha de gach shórt ag teacht 
chuige ó thimpeall an domhain. Bhí cáil ar Ghearóid ar fud na cruinne gan é ach aon bhliain d’aois (Ní 
Dhuibhne, 2014). Tá macalla an scéil seo le haithint ar na tuairiscí nuachta i dtaobh “the lonliest boy in 
Britain” a foilsíodh le déanaí ar nuachtáin Shasana (féach Horton 2015 & Wace, 2015).  
 



Caibidil a sé  

 95 

uaidh ar an scannán DÁ. Ní chuirtear agallamh ach an oiread ar dhaoine a d’fhág an t-

oileán agus a chuaigh chun cónaithe in áiteanna eile sa domhan. Níor cuireadh 

agallamh, cuirim i gcás, ar Mhicheál (Maidhc) Ó Ceárna a rugadh ar an oileán, a 

chuaigh chun cónaithe i Springfield Masschachusetts agus a bhí beo go fóill agus DÁ á 

léiriú.47 

Na hoidí a roghnaítear, cainteoirí dúchais Gaeilge is ea iad ar fad agus eachtraíonn siad 

a scéalta agus a gcuimhní ar thaithí saoil phobal an oileáin go bríomhar. Bhain gach 

duine díobh cáil amach iad féin nó bhí cáil orthu de bharr a n-oidhreachta agus an gaol a 

bhí acu le muintir an oileáin. Chomh maith lena bheith ar chuid de na daoine 

deireanacha a mhair ar an oileán agus a bhí fós beo i 1995, bhí siad ar chuid de na 

daoine deireanacha a d’fhág an t-oileán mar dhaoine fásta. De réir a n-insintí féin, ba 

leasc le cuid mhór acu an t-oileán a fhágáil in aon chor ach bhraith siad nach raibh “an 

tarna dul suas” acu (DÁ). Na hoidí a gcloistear uathu ar DÁ d’fhan siad ar fad i gCorca 

Dhuibhne i measc a bpobal féin agus gar don oileán ar ar rugadh iad agus ar léirigh siad 

an-chion air. Is léir gur cinneadh comhfhiosach a bhí sa rogha a rinne BF daoine ar leith 

a roghnú mar oidí agus a n-insintí a chur i láthair ar bhealach ar leith. D’áiteoinn go 

raibh Feiritéar faoi gheasa ó laethanta a óige ag pobal an Bhlascaoid agus gur theastaigh 

uaidh an saibhreas cainte agus cultúir a d’aithin sé sa phobal seo a cheiliúradh agus a 

chur i láthair an saoil mór. D’áiteoinn freisin gur mar fhreagra ar an gceiliúradh a 

rinneadh ar phobal Árainn, Conamara i saothar Synge (féach mar shampla The Shadow 

of the Glen, 1903; Riders to the Sea, 1904; agus The Aran Islands, 1907) agus sa 

scannán cáiliúl Man of Aran (Flaherty, 1934) a shocraigh Feiritéar ar scéal phobal an 

Bhlascaoid a insint. Ach, mar a mhíníonn Feiritéar sa chuntas ealaíonta fileata seo a 

thugann sé ar an bpróiseas eagarthóireachta ní duine aonair ach meitheal a bhíonn i 

gceist i léiriú scannáin: 

Maidir le cúram na heagarthóireachta is ionann é agus a bheith ag tógaint claí 
cloiche. Bíonn réamh-phictiuir ag an saor den gclaí atá uaidh ach tagann cúinsí 
agus toscaí idir an pictiúir agus tógáil na gcloch. Ní luíonn clocha áirithe ar a 
chéile agus bíonn easpa spallaí ar chlocha móra uaireanta. Ní mheascann locht 

                                                
47 Rugadh Micheál Ó Ceárna ar an mBlascaod Mór ar an 22 Meán Fómhair 1920 agus cailleadh i 
Springfield Masschachusetts é an 29ú Lúnasa 2015. Thacaigh Ó Ceárna go láidir le hobair Fhondúireacht 
an Bhlascaoid chun oidhreacht an Bhlascaoid a chaomhnú. Thugadh sé cuairt bhliantúil go Corca 
Dhuibhne le haghaidh Cheiliúradh an Bhlascaoid agugs bhunaigh sé Sparántacht an Bhlascaoid, ciste a 
thacaíonn le scoláirí as Corca Dhuibhne dul i mbun oideachas tríú leibhéal agus oidhreacht an Bhlascaoid 
a chur chun cinn. Scríobh Ó Ceárna an dírbheathaisnéis From the Great Blasket to America–the Last 
Memoir by an Islander (2013) agus ba mhinic é le cloisteáil ar RnaG. Bhronn Ollscoil Mháigh Nuad céim 
Dhochtúireachta oinigh air as a shaothar ar son an Bhlascaoid agus ar son na Gaeilge.  
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moirtéil an moirtéal i gceart uaireanta eile! Is bíonn clocha ann nach féidir a 
oiriúnú sa chlaí! Baineann gramadach le hoiriúint cheoil agus deilbh nó 
pictiúirí! (2015). 

Bheadh pictiúir éigin i gcloigeann an léiritheora ach b’fhéidir nach n-éireodh leis an 

gceamradóir an pictiúr sin a cheapadh. D’fhéadfadh deacrachtaí teicniúla a bheith ag 

roinnt le míreanna freisin sa chaoi is nach féidir iad a úsáid. Anuas air sin ar fad, 

míníonn BF gur gá gach cloch a “oiriúnú sa chlaí”, is é sin, gur píosa ealaíne é an 

scannán agus go nglactar cinntí áirithe ar mhaithe le haeistéitice agus le hionracas 

ealaíne. Má théitear siar go dtí an gearragallamh le BF a craoladh roimh DÁ ar TG4 

feictear go raibh cúis eile le rogha oidí BF. Deir sé faoi na daoine ar bhailigh sé 

teistiméireachtaí uathu: “. . . mhaireadar inar meascna. Agus is dream é a rabhas ana-

 mhór leo agus mé ag fás aníos, mar a deir siad, dul ar scoil le cuid acu agus mar sin do” 

(2012). Na daoine ar fad a roghnaigh BF mar oidí, is daoine iad ar fhás sé aníos ag 

éisteacht leo ag cur an saol trí chéile agus ag tabhairt léargais dá réir sin ar a dtaithí 

saoil. Ag filleadh ar theoiric Ricoeur, is ionann na hinsintí seo agus céim a trí den 

mhiméis, insintí a rachadh i gcion ar BF agus a mhúnlaíodh a thuiscint phearsanta ar 

thaithí saoil mhuintir an Bhlascaoid. Tugtar léargas thíos ar insintí na n-oidí a bhailigh 

BF agus ar na foinsí faisnéise eile a chuir sé leis na hinsintí seo.  

6.2.2 Conas a bhailíonn BF faisnéis 

Seo mar a chuireann BF síos ar an bpróiseas a bhí aige chun eolas a bhailiú ó na hoidí: 

Rud amháin a bhí im’cheann ag déanamh na n-agallamh–agus rud tábhachtach–
nach gcraolfaí na hagallaimh mar agallaimh! B’é mo chúram ná an cur síos ar 
na laethanta deireannacha agus an t-aistriú amach a mhealladh uathu i gcló a 
scéil féin. Scéalta nó eachtraí a bhí uaim. Ní raibh aon cheist réitithe roimh ré 
ach an chéad cheist a chuirfeadh ar a suaimhneas iad! (, liomsa an bhéim). 

Is léir ón gcuntas seo, cé nach raibh liosta fada ceisteanna ullmhaithe ag BF go raibh a 

fhios aige céard a theastaigh uaidh agus cén stíl agus cruth a bheadh ar an scannán. Leag 

sé tábhacht ar thraidisiún scéalaíochta agus eachtraíochta an phobail a cheadú. 

Theastaigh uaidh go dtarraingeoidís ar a gcleachtas scéalaíochta féin a raibh siad ar a 

gcompord leis chun iad féin a chur in iúl. I dteannta na n-insintí seo ceadaíonn BF 

réimse foinsí eolais: ábhar cartlainne físe agus fuaime, poiblí agus príobháideach. 

Osclaíonn sé an scannán, mar shampla, le mír físe a taifeadadh le Seoirse Mac Tomáis 

nuair a bhí sé istigh ar an mBlascaod. Leis seo cuireann sé mír as cuntas a thug Mac 

Tomáis mar chuid d’agallamh raidió le RTÉ. Níos déanaí sa scannán, ceadaíonn BF mír 

fuaime le Seán Mhicil Ó Súilleabháin, mír a d’aimsigh sé “trí thimpiste”: 
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Nuair a bhí Radió Éireann ag aistriú ón GPO go Montrose 1973/74, bhí 
Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú ag obair ar chartlannú téipeanna 
a bhí ag craoltóirí Raidió Éireann ina seilbh agus aon mhír a fuaireadar ina 
measc a shíleadar go mbeadh suim agam ann sheoladar chugam iad. …Nuair a 
chuala an téip d’aithníos Seán Mhicil go raibh dlúth aithne agam air agus fós 
d’aithníos gur ar an mBlascaod a deineadh an taifeadadh. Th’éis plé le Mac 
Réamoinn músclaíodh a chuimhne agus ba chuimhin leis a bheith ar an 
mBlascaod i 1954 nuair a bhí an t-oiléan tréigthe ag cách ach ag muintir 
Shúilleabháin (2013). 

Cuid den ábhar a bhaineann BF leas as in DÁ tugadh dó é mar tuigeadh go raibh spéis 

aige ina leithéid. Cuid mhór eile den ábhar is é féin a rinne taifeadadh air nuair a bhí sé 

ag obair do RnaG: “Bhíodar seo taifeadta agam féin ó 1972 i leith ó thosnaíos sa raidió, 

Seoirse Mac T[omáis] agus Seán Criomhthain ina measc” (2013). Maidir leis an 

gcartlann scannán, míníonn BF go ndeachaigh sé ag tochailt i gcartlann RTÉ “ag lorg 

blúirí gonta scannán” (2013). Fuair sé míreanna scannán freisin ó Mhuiris Mac 

Conghail agus ó Ionad an Bhlascaoid. Anuas ar na míreanna seo, baineann sé leas as 

ábhar ó chartlanna príobháideacha, cuirim i gcás grianghraif agus litreacha a bhí i seilbh 

shliocht an Bhlascaoid (Feiritéar, 2013).  

Mar is léir ón ngearrchuntas seo, ceadaíonn BF réimse foinsí, ábhar cartlainne físe agus 

fuaime ó ghlúnta éagsúla de shinsear an Bhlascaoid, cuntas ó dhuine de na chéad 

scoláirí idirnáisiúnta a thug cuairt ar an mBlascaod agus insintí ó chuid de na daoine 

deireanacha a mhair ar an mBlascaod. Tugtar cuntas anois ar an “bpacáistiú”, mar a 

thugann sé féin ar an bpróiseas eagarthóireachta, a dhéanann BF ar na cuntais seo ar fad 

chun iad a chur i láthair i bhfoirm scannáin (2013). 

6.2.3 An pacáistiú a dhéanann BF ar a scéal 

Mar a mhínigh mé thuas, is í an aidhm atá leis an gcuid seo den Chaibidil, léirmhíniú a 

dhéanamh ar an bhfrámú a dhéanann BF ar an scéal atá le hinsint aige in DÁ agus an 

comhthéacs ina suíonn sé an scéal a nochtadh. I dtéarmaí Ricoeur is ionann scéal BF 

agus sampla de mhiméis2, cur i láthair na tuisceana a bhí aige ar scéal mhuintir an 

Bhlascaoid ag pointe ama ar leith. Chuidigh an léirmhíniú ar an bpacáistiú a dhéanann 

BF ar scéal mhuintir an Bhlascaoid liom léargas a fháil ar conas a tháinig BF ar na 

tuiscintí a léiríonn sé sa scannán DÁ agus ar conas a chuireann sé an cleachtas 

scéalaíochta atá sealbhaithe aige ón bpobal ar de é in oiriúint do mheán na teilifise. 

D’fhonn cur chuige scannánaíochta agus cinntí eagarthóireachta BF a nochtadh 

tharraing mé ar léargais Bordwell agus Thomson i dtaobh fhoirm scannáin. Dhírigh mé 
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go sonrach ar mise-en-scène sheatanna oscailte an scannáin. Tharraing mé ar an léargas 

cuimsitheach a thugann Bordwell agus Thompson ar theicnící cineamatagraíochta a 

mbaineann scannánóirí úsáid astu chun frámú agus comhthéacsú a dhéanamh ar scéalta 

(féach 2.5.3). Tugann mionmhíniú ar na teicnící scannánaíochta atá in úsáid sna 

seatanna oscailte de DÁ léargas ar an gcomhthéacs ina bhfuil BF ag lonnú a scéal. 

Nochtann tuairisc dhlúth ar na radhairc seo na níthe a leagann BF béim orthu go 

neamhchomhfhiosach agus cuidíonn sé liom dá réir sin, mar a mheabhraíonn Geertz 

dúinn, léargas garthaithí a fháil ar chleachtas scéalaíochta phobal CD.  

6.2.3.1 Láthair agus Mise-en-scène léiriú tosaigh (exposition) DÁ 

 

Grianghraf 6.1 An Tiaracht (DÁ)  

Sa mhír oscailte den scannán DÁ, lonnaíonn BF a scéal sna Blascaodaí. Osclaítear an 

scannán le rogha seatanna d’oileánra. Meánseat den Tiaracht, an t-oileán is faide siar 

agus is airde de na Blascaodaí, atá sa chéad seat. As sin déantar panáil trasna Inis 

Tuaisceart. Ina dhiaidh sin dírítear isteach ar an mBlascaod Mór. Toisc leitheadúlacht 

íomhánna na mBlascaodaí aithnítear an t-oileándra go héasca nuair a chuireann BF i 

láthair é i seat oscailte an scannáin DÁ. Mar a léiríodh sa Chaibidil chúlra, ag tús an 

fhichiú haois, ag eascairt as tuiscintí a bhain leis an náisiúnachas cultúrtha agus an fin 

de siècle, cuireadh na Blascaodaí chun cinn mar thobar íonghlan cultúir agus teanga na 

nGael. Tháinig cuairteoirí agus scoláirí chun na hoileáin chun blaiseadh de thobar na 

gaoise Gaelaí. Scaipeadh tuairiscí agus íomhánna de na hoileáin agus dá bpobal ar fud 

na hÉireann agus ar fud an domhain. Baineadh úsáid as na meáin chlóite fhíse chun an 

miotas a samhlaíodh a chraobhscaoileadh (féach mar shampla 4.2.4, 4.5, 5.1.2, 5.1.3, 

5.1.4). Cé go bhfuil sí beagáinín fada, is dóigh liom gur fiú tuairisc Synge a mheabhrú 

anseo: 
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I came out today, a holiday, to the Great Blasket Island with a schoolmaster and 
two young men from the village, who were coming for the afternoon only. The 
day was admirably clear, with a blue sea and sky, and the voyage in the long 
canoe. . . . We passed Dunmore Head, and then stood out nearly due west 
towards the Great Blasket itself, the height of the mountains round the bay and 
the sharpness of the rocks making the place singularly different from the sounds 
of Aran, where I had last travelled in a curagh. . . . As we came nearer the 
island, which seemed to rise like a mountain straight out of the sea, we could 
make out a crowd of people in their holiday clothes standing or sitting along the 
brow of the cliff watching our approach, and just beyond them a patch of 
cottages with roofs of tarred felt. . . . The evening was peculiarly fine, and after 
a while, when the crowd had scattered, I passed up through the cottages, and 
walked through a boreen towards the north-west, between a few plots of 
potatoes and little fields of weeds that seemed to have gone out of cultivation 
not long ago. Beyond these I turned up a sharp, green hill, and came suddenly 
on the broken edge of a cliff. The effect was wonderful. The Atlantic was right 
underneath; then I could see the sharp rocks of several uninhabited islands, a 
mile or two off, the Tearaught futher away, and on my left, the whole northern 
edge of this island curving round towards the west, with a steep heathery face, a 
thousand feet high. The whole sight of wild islands and sea was as clear and 
cold and brilliant as what one sees in a dream, and alive with the singularly 
severe glory that is in the character of this place. . . .The cottage where I am to 
stay is one of the highest of the group, and as we passed up to it through little 
paths among the collages many white, wolfish-looking dogs came out and 
barked furiously (2008: 273-275, liomsa an bhéim). 

Tá macalla ón gcur síos a thugann Synge ar na Blascaodaí anseo le haithint ar an 

gcuntas físiúil a thugann BF. D’áiteoinn go bhfuil BF ag teacht i dtír ar an eolas agus ar 

an meas atá cheana féin ag an lucht féachana ar na Blascaodaí chun bealach isteach sa 

scannán a thabhairt dóibh agus chun iad a chur ar a suaimhneas. Chun cuidiú leis aird an 

lucht féachana a dhíriú go sonrach agus a choinneáil ar na hoileáin, glacann BF an-

chúram leis na seatanna a roghnaíonn sé. Cuidíonn mionmhíniú ar chomhdhéanamh na 

seat i léiriú tosaigh an scannáin léargas a thabhairt ar conas a éiríonn le BF aird an lucht 

féachana a dhíriú go hiomlán ar na hoileáin.  

Cuidíonn na dathanna boga a roghnaíonn BF don mhír oscailte leis atmaisféar ciúin 

suaimhneach a chruthú. Tá tondath éagsúil ar an bhfarraige, ar na hoileáin agus ar an 

spéir (féach grianghraf 6.1). Anuas ar na dathanna tá cóiriú coinsiasach déanta ag BF ar 

an seat chun aird an lucht féachana a dhíriú go hiomlán ar na hoileáin. Má fhéachtar ar 

an gcéad seat a thugtar den Tiaracht arís (féach grianghraf 6.1), feictear go bhfuil an 

seat roinnte ina thrí chuid. Chun tosaigh sa neastulra tá an fharraige. Sa phictiúrlár tá 

dhá cheanntíre. Sa chúlra, nach mór ar aon dath leis an spéir, tá binn sléibhe ard, an 

Tiaracht. Is ar éigin go bhfuil an binn sléibhe le feiceáil sa chúlra, ach ina ainneoin sin 

tarraingítear aird an lucht féachana air. Ar an gcéad dul síos, cuidíonn an cruth atá ar an 

oileán aird an lucht féachana a tharraingt air. Tá an Tiaracht níos airde agus níos géire 
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ná aon ghné eile den phictiúr. Níos tábhachtaí ná sin, déantar eilimití an seat a eagrú sa 

chaoi go dtarraingítear an tsúil i dtreo lár an scáileáin, áit atá an Tiaracht suite (féach 

grianghraf 6.2).  

  

Grianghraf 6.2 An Tiaracht: Comhdhéanamh an phictiúir (DÁ ) 

Má fhéachtar arís ar an bpictiúrlár agus ar an dá iomaire cinn, feictear go bhfuil ceann 

acu ag teacht isteach ón taobh clé agus ceann eile ón taobh deas. Tá an t-iomaire cinn ar 

chlé beagáinín níos airde ach titeann sé le fána i dtreo lár an phictiúir. Níl mórán airde 

san iomaire cinn ar dheis ach titeann sé le fána freisin isteach i dtreo lár an scáileáin. I 

lár an scáileáin suíonn an dá ghiota talaimh thar chiumhais a chéile. Leanann súil an 

lucht féachana cruth na n-iomairí cinn isteach i dtreo lár an phictiúir. Is anseo atá an 

Tiaracht suite. Anuas air sin, lonnaíonn BF an Tiaracht sa trian uachtarach den scáileán. 

Mar a mhíníonn Bordwell agus Thompson, titeann súil an lucht féachana go nádúrtha sa 

trian seo mar is ann a aimsítear aghaidh an aisteora go minic (2008: 112). Bítear ag 

brath ar aghaidh, agus go háirithe ar shúile an aisteora chun eolas a fháil i dtaobh 

mothúchán. Toisc go bhfuil an t-oileán lonnaithe san áit a mbítear ag súil le haghaidh 

duine agus le heolas i dtaobh mothúchán ceanglaíonn an lucht féachana mothúcháin leis 

an oileán. Toisc cruth na Tiarachta, a bhinn ard ghéar, agus an áit lárnach a thugtar dó sa 

phictiúr, samhlaítear maorgacht leis an Tiaracht. An ton dath éadrom atá air i 

gcomparáid leis an gcuid eile den seat cruthaíonn sé mistéir.  

Tar éis do BF an Tiaracht a chur i láthair, déanann sé panáil trasna Inis Tuaisceart, an t-

oileán is faide ó thuaidh de na Blascaodaí.  
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Grianghraf 6.3 Inis Tuaisceart nó “An Fear Marbh” (DÁ)  

 

 

Grianghraf 6.4 Seat leathan d'Inis Tuaisceart (DÁ)  

Is ábhar spéise go dtugtar “An Fear Marbh” go háitiúil ar Inis Tuaisceart toisc é a bheith 

sínte amach ar nós corpáin (féach grianghraf 6.3 agus 6.4). Déantar panáil trasna an 

oileáin ó chlé go deas, go dtí go dtagtar go ceann an oileáin, áit a stopann an ceamara. 

Le gluaiseacht mhall an cheamara, éiríonn le BF súil an lucht féachana a threorú agus 

tugann sé am machnamh a dhéanamh ar an méid atá á fheiceáil. D’áiteoinn go 

spreagann na seatanna seo an lucht féachana chun na hoileáin a shamhlú mar fhathach 

atá caillte. Is fiú tabhairt faoi deara freisin go bhfuil fáinne geal solais, mar a bheadh 

naomhluan ann, mórthimpeall an oileáin. Cé gur solas nádúrtha atá san fháinne seo, 

d’áiteoinn nach de thimpiste a roghnaíodh an seat seo. Cosúil leis na seatanna roimhe, 

baintear leas as an mise-en-scène anseo chun mothúcháin ar leith a mhúscailt sa lucht 

féachana. Arís, tugtar áit lárnach don oileán sa radharc, rud a mheabhraíonn don lucht 

féachana go bhfuil áit lárnach ag na hoileáin sa scéal seo. Tugann an fáinne geal le fios 

go bhfuil tábhacht nó uaisleacht ar leith ag baint leis an oileán seo, gur rud naofa é ar 

cheart dúinn meas a bheith againn air.  
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Taobh leis na seatanna liathghorma seo den oileándra, cuireann BF scanstoc dubh agus 

bán de na Blascaodaí agus dá phobal (féach grianghraf 6.5). 

 

Grianghraf 6.5 An Baile ar an mBlascaod Mór (DÁ) 

Dar leis an gcriticeoir scannán Geoff Andrew, baintear leas as scannán dubh agus bán 

inniu chun ceisteanna staire a chíoradh nó chun cumha a mhúscailt sa lucht féachana 

(luaite in Fox, 2013: alt 5). Freisin, áitíonn an scannánóir Mark Cousins go dtugann sé 

ar ais chuig “the most exalted days of the movies” sinn agus tarraingíonn sé na “déithe” 

Orson Welles, Charlie Chaplin, Yasujiro Ozu agus Carl Theodor Dreyer chun cuimhne. 

Dar le Cousins, samhlaítear don scannánóir comhaimseartha a roghnaíonn an dubh agus 

an bán go bhfuil sé i measc na ndéithe seo: “To shoot in black and white, even today, 

still feels, for many film-makers, like being among the gods” (luaite in Fox, 2013: alt 5). 

Trí phictiúir dhubha agus bhána a roghnú, d’áiteoinn go bhfuil BF ag tabhairt spreagadh 

don lucht féachana an scannán DÁ a chur i gcomparáid le mórscannáin chlasaiceacha. 

Dá réir sin, tá sé ag cothú an smaoinimh gur scéal clasaiceach atá in DÁ. Músclaíonn sé 

cumha sa lucht féachana don am atá caite agus don saol mar a bhí nuair a bhí daoine fós 

ag cur fúthu ar an mBlascaod Mór. D’áiteoinn go gcuidíonn an chodarsnacht láidir idir 

na seatanna dubha agus bána seo ag tús an scannáin agus dath glas trom na bpáirceanna 

ar an mBlascaod Mór a chuirtear isteach ina lár le BF comparáid a tharraingt idir an t-

am atá caite agus an t-am i láthair. Léiríonn sé go soiléir go bhfuil dhá ré i gceist, an 

aimsir caite agus an aimsir láithreach. I mír oscailte an scannáin is ar an aimsir caite 

agus ar an saol mar a bhí ar na Blascaodaí atá BF ag díriú. Taobh istigh de thríocha 
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soicind éiríonn le BF an lucht féachana a chur ar a suaimhneas trí seat a fheictear go 

minic a tharraingt chun cuimhne. Trí úsáid a bhaint as dathanna, as solas nádúrtha, as 

comhdhéanamh cliste agus as gluaiseachtaí ceamara, tugann sé áit lárnach do na 

Blascaodaí sa scéal agus spreagann sé cumha agus ómós ina leith. Tá macalla an 

radhairc oscailte le fáil i dteideal an scannáin. 

6.2.3.2 Teideal an scannáin: ‘Deireadh an Áil: Na Blascaodaigh Deireanacha’ 

 

Grianghraf 6.6 Teideal agus fotheidil an scannáin Deireadh an Áil (DÁ) 

Ar cheann de na chéad rudaí atá le tabhairt faoi deara faoi scannán ar bith is ea an 

teideal a chuirtear air. I gcás DÁ ní cuid lárnach d’insintí na n-oidí é an teideal, ach cuid 

den tráchtaireacht atá á dhéanamh ag BF ar na hinsintí sin. Sa teideal faightear léargas 

ar thuiscint BF ar thaithí saoil phobal na Bhlascaoid, nó ar an gcuid de a theastaíonn 

uaidh a insint anseo. Tá ealaín agus filíocht ag baint leis an teideal a roghnaíonn BF dá 

scéal, Deireadh an Áil: Na Blascaodaigh Deireanacha (féach grianghraf 6.6).48 D’fhonn 

léargas breise a fháil ar an bhfrámú atá á dhéanamh ag BF ar insintí mhuintir an 

Bhlascaoid is fiú súil níos géire a chaitheamh ar an teideal. 

Baineann BF úsáid as uaim agus as comhfhuaim, rud a dhéanann cónascadh idir an 

teideal agus an fotheideal. Tá macalla, mar shampla, idir an focal deireadh agus 

deireanach, idir litir tosaithe agus gutaí. Is í an éifeacht atá ag an teicníc seo, go 

dtarraingíonn sí aird ar na focail deireadh agus deireanacha. Is ar na focail seo atá an 

bhéim sa teideal. Is nath coitianta é “Deireadh an Áil” i gCorca Dhuibhne agus cloistear 

é ar fhógraí báis go minic. Mar sin tugann sé an bás chun cuimhne. Leis an bhfotheidil 

Na Blascaodaigh Deireanacha ní fhágtar aon amhras ach gurb iad muintir an 

Bhlascaoid atá faoi chaibidil sa scannán. Trí an dá mhír seo a chur taobh lena chéile, tá 

BF ag déanamh ceangail idir an bás agus muintir an Bhlascaoid. Tá sé ag tabhairt le fios 

                                                
48 Bainfear úsáid anseo as an téarma ‘fotheideal’ chun tagairt don dara teideal a chuirtear ar an scannán. 
Fotheidil a thugtar freisin dar ndóigh ar an aistriúchán Béarla atá le feiceáil ag bun an scáileáin i 
ngrianghraf 6.6. Mar a mhíníodh i réamhrá an tráchtais, ní dhéanfar aon phlé ar na fotheidil Bhéarla sa 
saothar seo (féach 1.1.2.6). 
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go bhfuil deireadh ré tagtha, is é sin, go bhfuil deireadh tagtha le saol ar an mBlascaod. 

Anuas air seo, baintear leas as an bhfocal ál go hiondúil chun tagairt do scata banbh nó 

sicíní. Úsáidtear é freisin chun tagairt do pháistí (Ó Dónaill, 2005: 34). Tugann úsáid an 

fhocail seo an nádúr agus an óige chun cuimhne. Tríd an bhfocal deireadh a chur 

roimhe tá BF ag cur in iúl go bhfuil deireadh ag teacht leis an nádúr agus leis an óige. 

Má chuirtear an teideal agus an fotheideal le chéile tuigtear gurb é atá á fháil sa scannán 

ná léargas cruthaitheach ar na daoine deireanacha a mhair ar an mBlascaod. 

6.2.3.3 Ceol tionlacain 

Ceithre phíosa ceol clasaiceach a roghnaíonn BF don scannán DÁ: Ständchen le Franz 

Schubert (1797–1828), amhráin as an mbailiúchán iarbháis Schwanengesang is ea an 

chéad phíosa; coinséartó clairinéid agus coinséartó pianó le Wolfgang Amadeus Mozart 

(1756–1791) is ea an dara agus an tríú píosa; agus coinséartó dordbheidhil le Carl 

Stamitz (1745–1801) atá sa cheathrú píosa. Rogha coinsiasach comhfhiosach atá i rogha 

ceoil BF. Seo mar a chuireann sé féin síos air: 

Roghnaíos ceol clasaiceach, óir ba scéal clasaiceach mo scéal. Bhí Seoirse Mac 
Tomáis–cé [go] raibh sé ar shlí na fírinne–páirteach sa chlár. É siúd an scoláire 
clasaiceach a dúirt gur ar an mBlascaod a [d’]aimsigh sé eochair na gClasaicí–
sé sin–gur mar scéalta béaloidis a rugadh na scéalta móra clasaiceacha, gur é 
ionramháil béil na céadta bliain de ghlúnta a thug stíl agus cóirithe áirithe dóibh 
go dtí gur b[h]reac scríobhaí éigin síos ar p[h]ár iad. Ba cheoltóir clasaiceach a 
bhean, Katherine agus aon uair a smaoiníos orthu beirt is ceol clasaiceach a 
tháinig chun mo chinn! (2013). 

Maidir leis na píosaí ceoil féin, is é an chéad phíosa ceoil a chloistear sa scannán, agus 

an píosa is mó a mbaintear úsáid as, Ständchen le Schubert. Saranáid atá ann a bhfuil 

aithne fhorleathan air. Ag tús an fhichiú haois baineadh úsáid as an tsaranáid seo i go 

leor cnuasach ceoil agus i mion-cheoldrámaí.49 Cumadh Schwanengesang in 1828 agus 

foilsíodh in 1829 sa chnuasach Schwanengesang é go luath tar éis bhás Schubert. Sa 

tsean-Ghréigis meafar is ea Schwanengesang nó Amhrán na hEala. Tagraíonn sé don 

tuiscint ársa a tháinig chun cinn sa Ghréig sa 3ú céad BC go gcanann ealaí amhrán 

álainn díreach sula bhfaigheann siad bás. Cé nach gcreidtear a thuilleadh go gcanann 

ealaí ar bhás díobh, leanann an tuiscint mheafarach agus baintear úsáid as mar nath 

cainte coitianta i ngach réimse saoil (Arnott, 1977: 149). Is í an chiall chomhaimseartha 

coitianta atá le Amhrán na hEala an buille scoir, an iarracht dheireanach nó an gníomh 

                                                
49 Ar cheann de na mioncheoldrámaí is cáiliúla tá Das Dreimäderlhaus (1916) le Heinrich Bartsch agus is 
ar an mioncheoldráma sin atá an scannán tostach Lilac Time (Fitzmaurice, 1928) bunaithe. Tá cáil go 
forleathan ar Lilac Time toisc é a bheith ar cheann de na céad scannáin thostacha ar cuireadh ceol leis. 
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deiridh a dhéanann duine roimh dó dul amach ar scor nó roimh dó bás a fháil. Tá 

macalla an phíosa ceoil seo ar fáil i dteideal an scannáin, Deireadh an Áil, a pléadh 

thuas (féach 6.2.2.2).  

Is don chlairinéideoir Anton Stadler i 1791 a scríobh Mozart an dara píosa ceoil atá in 

úsáid ag BF, coinséartó clairinéid in mórghléas A. Tá trí ghluaiseacht leis an 

gcoinséartó clairinéid seo, mar a bhíonn go minic sa chineál seo ceoil, allegro (mír 

sciobtha)–adagio (mír mhall)–rondo: allegro (mír sciobtha). Aithnítear an píosa ceoil 

seo go forleathan mar baineadh úsáid as sa scannán Out of Africa (Pollock, 1985).50 Is é 

an adagio, an mhír mhall sa lár, a roghnaíonn BF do DÁ. Cuireann sé í leis an tuairisc a 

thugann Seán Ó Criomhthain, athair Niamh Ní Laoithe, ar a athair Tomás Ó 

Criomhthain.  

An dara coinséartó as grúpa trí cinn a chum Mozart go luath ina shaol is ea an triú píosa 

ceoil, pianó coinséartó 11 i mórghléas F. Ba é pianó coinséartó 11 an chéad choinséartó 

iomlán a scríobh sé le haghaidh na gceolchoirmeacha a thugadh sé sa chathair. Tá an 

gnáth trí ghluaiseacht sa phíosa seo–allegra in ¾; Larghetto in 4/4 (mórghléas B maol) 

agus Tempo di menuetto in ¾. Cumadh é le haghaidh dhá óbó agus dhá bhasún, dhá 

chorn agus téaduirlisí. Thug Mozart féin leagan “Quattro” ar an bpíosa seo, is é sin, 

gluaiseacht le haghaidh téadcheathairéid agus pianó amháin (Girdlestone, 2011: 24-55). 

Baintear úsáid as an bpíosa ceoil seo le linn do Sheán Ó Guithín a bheith ag tabhairt 

cuntais ar na meánna a bhíodh ag muintir an oileáin. Baintear leas as an gceathrú píosa 

ceoil, coinséartó dordveidhil uimhir a dó le Carl Stamitz nuair atá na hoidí ar cuairt ag 

Ionad Oidhreachta an Bhlascaoid ag deireadh an scannáin. Leanann an ceol ar aghaidh 

ós íseal sa chúlra. Is ar éigin go dtabharfaí faoi deara gurb ann dó. 

Ceol séimh éadrom atá sna píosaí ceoil ar fad a roghnaíonn BF. Is minicí ná a chéile a 

roghnaíonn BF an giota is moille den phíosa ceoil. D’áiteoinn go n-aithneodh cuid mhór 

den lucht féachana na píosaí ceoil, nó ar a laghad ar bith, d’aithneoidís an ré lena 

mbaineann siad. Cuidíonn sé seo le BF an lucht féachana a chur ar a suaimhneas. 

Freisin, músclaíonn sé cumha iontu. Is fiú cuimhneamh freisin go bhfuil stádas agus 

uaisleacht ag baint leis an gceol clasaiceach go traidisiúnta. Trí chomhnascadh a 

dhéanamh idir ceol clasaiceach agus an scéal atá á insint aige, tá BF ag cur ina luí ar an 

                                                
50 Is é an cumadóir Sasanach John Barry a roghnaigh an ceol don scannán Out of Africa. Bhain an 
fhuaimrian duais oscair agus duais ‘Goldenglobe’ i 1986 don scór nua is fearr (IMDb, 1990). 
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lucht féachana gur scéal tábhachtach atá i scéal phobal an Bhlascaoid, mar a mhíníonn 

sé féin sa sliocht a tugadh ag tús na míre seo, “scéal clasaiceach” is ea a scéal.  

Teicníc eile a mbaineann BF úsáid as chun stádas a thabhairt dá scéal is ea tarraingt ar 

mhír cartlainne le daoine cáiliúla a mbeadh meas ag an lucht féachana orthu agus a 

bhfuil ceangal acu leis an mBlascaod. Duine acu sin is ea an scoláire Sasanach Seoirse 

Mac Tomáis.  

6.2.3.4 Ábhar cartlainne 

Mar a dúirt mé thuas, baineann BF úsáid as go leor ábhar cartlainne chun cuidiú leis 

léargas a fháil ar thaithí saoil phobal an Bhlascaoid Mhóir agus chun scéal an phobail 

sin a chur i láthair. Ag tús an scannáin tarraingíonn sé ar an scoláire Seoirse Mac 

Tomáis agus ar an scéalaí Peig Sayers chun cuidiú leis comhthéacs an scéil a thabhairt. 

Tabharfaidh mé cuntas thíos ar na míreanna cartlainne leis an mbeirt seo a roghnaíonn 

sé. 

6.2.3.4.1 Seoirse Mac Tomáis 

Sasanach a bhain aitheantas idirnáisiúnta amach mar scoláire ar theanga agus ar litríocht 

na Sean-Ghréige ab ea Seoirse Mac Tomáis (1903–1987).51 I 1923, ar chomhairle Robin 

Flower, agus é fiche bliain d’aois thug sé cuairt ar an mBlascaod Mór chun Gaeilge a 

fhoghlaim. De réir chuntas Sheáin Uí Lúing, beathaisnéisí agus stairí a raibh aithne 

mhaith aige ar Mhac Tomáis, ba é dúchas Éireannach Mhic Thomáis a spreag a spéis 

agus a ghrá d’Éirinn (luaite in Mac Conghail, 2009: 102). Chuaigh an Blascaod, a 

phobal agus cultúr agus teanga an phobail i gcion go mór air. Samhlaíodh dó gur 

dhaoine uaisle muintir an Bhlascaoid agus go raibh rian de shaol na meánaoiseanna le 

brath ar a slite maireachtála. Dar le Mac Tomáis féin chuidigh an t-am a chaith sé i 

measc phobal an Bhlascaoid leis tuiscint níos fearr a fháil ar litríocht na Sean-Ghréige: 

“Sa Bhlascaod a fuaireas an eochair don gceist Hóiméarach” (Mac Conghail, 2009: 

192).  

Roghnaíonn BF mír as agallamh le Mac Tomáis a chur leis na seatanna a roghnaigh sé 

do mhír oscailte an scannáin DÁ. Le linn do BF a bheith ag cur scanstoc de na 

Blascaodaí i láthair cloistear glór Mhic Thomáis. Míníonn Mac Tomáis go bhfuil an 

                                                
51 Gheobhfar cuntas ar Sheoirse Mac Tomáis in aiste bheathaisnéise le Tim Enright atá i gcló in Island 
Home: the Blasket Heritage (1988) agus in “Seoirse Mac Tomáis 1903-1987”, Ceiliúradh an Bhlascaoid 
4 (2000) in eagar ag Máire Ní Chéilleachair. Tá roinnt eolais nua ar fáil in Mac Conghail (2009).  
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Blascaod “folamh le blianta, an baile beag ar lár agus na hoileánaigh scaipthe óna 

chéile” (DÁ, 2012). Léiríonn sé iontas, gur éirigh le pobal an-bheag, “céad go leith 

nó dhá chéad daoine…breis agus dosaen leabhar a cheapadh” (DÁ, 2012). Ansin, de réir 

mar a thaispeánann BF scanstoc dubh agus bán den oileán, déanann Mac Tomáis cur 

síos ar an “seana-shaol Gaelach” (DÁ, 2012). Sa mhír a roghnaíonn BF, díríonn Mac 

Tomáis ar thraidisiún scéalaíochta mhuintir an Bhlascaoid. Insíonn Mac Tomáis dúinn 

nárbh í an léitheoireacht ach an scéalaíocht, “seanascéalta Fiannaíochta agus draíochta 

agus seanascéalta eile ag gabháil le stair an cheantair” a bhíodh ag muintir an 

Bhlascaoid “mar chaitheamh aimsire” (DÁ, 2012). Ina theannta sin, a deir sé, bhíodh 

nuascéalta á n-insint, scéalta ina mbíodh “an scéalaí ag eachtraí ar chúrsaí a bheatha 

féin” (DÁ, 2012). Míníonn Mac Tomáis freisin nach raibh sa difríocht idir na 

seanscéalta agus na nuascéalta ach gur sa tríú pearsa a d’insítí na seanscéalta agus gur sa 

chéad phearsa a d’insítí na nuascéalta: “Ba mhar a chéile ar fad iad faoi chaint agus faoi 

stíl agus faoi ócáid. Aon cheird amháin a bhí iontu go léir. Ceird na scéalaíochta” (DÁ, 

2012). Cuireann Mac Tomáis in iúl gur cuireadh an cheird ar aghaidh “ó bhéal go béal 

agus ó ghlúin go glúin” (DÁ, 2012). Tuigeadh dó gur ag leanúint traidisiún ársa 

scéalaíochta a chuaigh “siar ar fad go dtí céad thosnú na filíochta” a sinsear a bhí na 

daoine a casadh air le linn dó a bheith ar an mBlascaod Mór (DÁ, 2012).  

Míníonn Mac Tomáis nach raibh cúinsí maireachtála mhuintir an Bhlascaoid éasca. 

“Beatha anróch” a thugann sé ar an saol laethúil a chleacht siad. Léiríonn Mac Tomáis 

an tuairim nár cheart dúinn a bheith ag caitheamh i ndiaidh an tsaoil chrua seo a bhí ag 

muintir an Bhlascaoid (DÁ, 2012). Molann sé dúinn “an tsibhialtacht chaoin bhéasach a 

bhí ag na hoileánaigh sin a choimeád i gcuimhne, faoi mar atá déanta in sna leabhartha” 

(DÁ, 2012). Tá dhá phíosa eolais á roinnt ag Mac Tomáis linn anseo. Ar an gcéad dul 

síos, tá sé ag tabhairt ardmholadh do chultúr mhuintir an Bhlascaoid agus don traidisiún 

scéalaíochta go háirithe. Dar leis, “b’fhéidir go bhfuil ceacht againn le foghlaim” ó 

mhuintir an Bhlascaoid mar gheall ar ár sibhialtacht féin (DÁ, 2012). Meabhraíonn sé 

dúinn go bhfuil cuntas ar “an tsibhialtacht chaoin bhéasach” seo atá á moladh aige le 

fáil “in sna leabhartha” (DÁ, 2012). Is iad na leabhair atá i gceist aige ar ndóigh An 

tOileánach le Tomás Ó Criomhthain, Peig: A Scéal Féin le Peig Sayers agus Fiche 

Blian ag Fás le Muiris Ó Súilleabháin. Tá sé ag tabhairt ardmholadh dóibh agus ag 

moladh don lucht féachana aird a thabhairt orthu freisin. Tá Mac Tomáis ag tabhairt le 

fios go bhfuil ársaíocht agus uaisleacht ag baint le pobal an Bhlascaoid agus lena 
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gcultúr. Tá sé ag iarraidh cur ina luí ar an lucht féachana go bhfuil tábhacht le scéal 

mhuintir an Bhlascaoid, gur cheart meas a léiriú ar an bpobal agus cluas éisteachta a 

thabhairt dóibh.  

Le linn do Mhac Tomáis a bheith ag tabhairt eolais i dtaobh chultúr phobal an 

Bhlascaoid cuireann BF pictiúir de Pheig Sayers agus de Thomás Ó Criomthain i 

láthair. Ceanglaíonn sé seo na scéalaithe seo agus an traidisiún ar a bhfuil Mac Tomáis 

ag caint le chéile. 

6.2.3.4.2 Mórscríbhneoirí an Bhlascaoid: Tomás Ó Criomhthain agus Peig Sayers  

 

Grianghraf 6.7 Tomás Ó Criomhthain (DÁ) 

Tugann BF dhá phictiúr de Thomás Ó Criomhthain i seatanna oscailte an scannáin 

(féach grianghraf 6.7). Grianghraf is ea ceann amháin acu agus líníocht phionsail is ea 

an ceann eile. Is portráidí clasaiceacha iad na pictiúir seo de Ó Criomhthain. Is í an 

aidhm atá le portráid chlasaiceach, léiriú ealaíonta a thabhairt ar aghaidh an duine, ar a 

phearsantacht agus ar a mhothúcháin. Is minic a bhíonn an duine ag féachaint díreach ar 

an ealaíontóir. D’áiteoinn go bhfreagraíonn an phortráid de Ó Criomhthain a chuireann 

BF i láthair anseo gach ceann de na critéir seo. Is féidir a rá go bhfuil nasc á dhéanamh 

idir Ó Criomhthain agus na mínealaíona. Is éard atá i gceist agam leis na mínealaíona, 

na healaíona sin a bhfuil ardmheas orthu i sochaí an iarthair. Tá, mar shampla, ardmheas 

ar an bpéintéireacht, ar an gceol clasaiceach agus ar scannáin dhubha agus bhána.  

 

 Grianghraf 6.8 Peig Sayers (DÁ)  
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Maidir le Peig Sayers, baineann BF úsáid as ceannteideal chun í a chur i láthair. Fágann 

sé sin nach bhfuil aon amhras ag an lucht féachana ach gurb í Peig atá ag caint agus atá 

le feiceáil sa seanghrianghraif daite, í ina seasamh in aice le driosúr cistine (féach 

grianghraf 6.8). Cé go dtugann BF le fios gur mar “ghnáthdhuine” a chuir sé féin aithne 

ar Pheig Sayers, tuigeann sé freisin an cháil náisiúnta agus idirnáisiúnta atá uirthi 

(2013). Sa cháipéis a chuir sé faoi bhráid TG4 le heolas ar a shaothar scannánaíochta 

tarraingíonn sé ar ráiteas leis an Ollamh Bo Qlmqvist chun cuimhne a deir: “Gan aon 

amhras duine de na scéalaithe is mó a bhí in Éirinn nó in aon áit riamh” (Feiritéar: 2, 

Feiritéar, 2013). Anuas air sin, tuigeann BF go raibh meas go háitiúil ar athair Pheig, 

Tomás Sayers: “Bhí Tomás Sayers aitheanta mar shaoi sa cheantar faoin dtráth so de 

bharr a chumais mar scéalaí agus mar réadóir. Ní raibh scéal ná eachtra ón dtraidisiún 

béil nár thug sé leis go blasta” . Maidir le Peig, “bhí dúchas na Saorsach ag briseadh 

amach inti” . Is ar Pheig a bronnadh saibhreas scéalaíochta a hathar agus bhí meas uirthi 

go háitiúil i measc a pobail féin dá réir. Cúis eile a bhfuil tábhacht le hagallamh Pheig, 

léiríonn sé go raibh beocht agus beatha san oileán tráth. Míníonn Peig go raibh “cúig 

chliabhán déag ag luascadh leanbh ar an oileán” nuair a phós sise isteach ann in 1892 

(DÁ, 2012). Anuas air sin, deir sí go raibh “tigh scoile” ann agus “do bhíodh sé lán do 

scoláirí, chomh fada le trí fichead scoláire” (DÁ, 2012). Tacaíonn BF le tuairisc Pheig 

trí ghrianghraif dhubha agus bhána de ghrúpa mór scoláirí óga bailithe le chéile os 

comhair na scoile a thaispeáint. Tá tábhacht ar leith le líon na scoláirí óga mar nuair a 

bhí scoláirí óga ann bhí an t-oileán ag fás agus ag forbairt. Nuair a thosaigh an t-oileán 

ag dul i léig, de bharr daoine a bheith ag aistriú amach agus ag dul ar imirce, dúnadh an 

scoil. Buille marfach do mhuintir an oileáin a bhí i ndúnadh na scoile i 1941. Insíonn 

Peig gur “leanaí cliste” a bhí i leanaí an oileáin agus nach raibh “puinn Béarla” acu. Ar 

an ábhar sin “ba dheacair eolas a thabhairt dóibh [ar scoil]” mar ná raibh taithí acu ar an 

mBéarla (DÁ, 2012). Tá Peig, agus dá thoradh sin BF, ag tabhairt le fios anseo gur 

Gaeilge a labhraítí i dtithe an oileáin agus gur ar an scoil amháin a d’fhoghlaimítí 

Béarla. Trí scéalaí aitheanta mar Pheig a thabhairt chun cuimhne, tá BF ag tarraingt 

airde ar thraidisiún scéalaíochta mhuintir an Bhlascaoid. Is ábhar suntais, dar liom, nach 

luann BF an tríú duine a aithnítear go forleathan mar dhuine de mhórscríbhneoirí an 

Bhlascaoid, Muiris Ó Súilleabháin. D’áiteoinn gur mó a chuaigh Tomás Ó Criomhthain 

agus Peig Sayers i gcion air féin agus go bhfuil áit níos lárnaí ag an mbeirt seo i 

dtuiscint BF ar thaithí saoil phobal an Bhlascaoid. 
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Ó thús an scannáin, mar sin, is é an comhthéacs atá á thabhairt ag BF do na hinsintí 

atá le teacht ná gur pobal iad muintir an Bhlascaoid a raibh bua agus cáil na hinsinte 

orthu, scil atá bunaithe ar an gcumas scéalaíochta atá acu ó dhúchas óna sinsear. Tá sé 

ag meabhrú go raibh scéalaithe móra le rá ar an mBlascaod agus dá réir sin go bhfuil sé 

féin ag leanúint traidisiún ársa. Sa mhéid seo tá sé ag tabhairt údaráis agus dlisteanachta 

dá scéal féin. 

6.2.4 Tuairisc chriticiúil ar chur chuige BF  

Sa chéad chuid den Chaibidil seo nocht mé struchtúr an scannáin DÁ. Thug mé tuairisc 

dhlúth ar na heilimintí éagsúla a thug BF le chéile d’fhonn comhthéacsú a dhéanamh ar 

a scéal i dtaobh na ndaoine deireanacha a mhair ar an mBlascaod Mór. Cuirim romham 

anois, ag tarraingt ar na léargais ar fad atá faighte agam go dtí seo, brí a bhaint as na 

príomhchinntí eagarthóireachta agus stíle a ghlac BF chun a scéal a shuíomh sa 

chomhthéacs áirithe seo.  

Is é an cinneadh eagarthóireachta is tábhachtaí b’fhéidir a ghlacann BF sa scannán DÁ 

ná na hoidí a roghnaíonn sé chun cuidiú leis a scéal a insint. Mar a nocht mé thuas, 

tarraingíonn BF ar dhaoine a bhfuil nasc láidir acu leis an mBlascaod Mór, daoine a 

chaith ar a laghad tréimhse dá saol ar an oileán. Anuas air sin, is daoine iad ar chuir BF 

aithne orthu nuair a d’aistrigh siad isteach go dtí míntír Chorca Dhuibhne agus dá 

cheantar dúchais. Tugann BF le fios i dteideal an scannáin agus sa ghearragallamh leis a 

craoladh roimh an scannáin gurb iad na hoidí a roghnaigh sé na daoine deireanacha a 

mhair ar an mBlascaod. Mar a léirigh mé thuas, bhí daoine eile a chaith tréimhse dá saol 

ar an mBlascaod fós ar marthain i 1995. Chun tuiscint a fháil ar an gcúis nár roghnaíodh 

na daoine seo mar oidí is fiú, dar liom, machnamh a dhéanamh ar an méid atá le rá ag 

Patterson i dtaobh aicmí sóisialta sa tsochaí Ghaelach.  

Dar le Patterson, níl aon chinnteacht ann maidir le conas go díreach a réitítí stádas duine 

sa tsochaí Gaelach (lóg n-Enech nó honor-price). Socraíodh stádas duine bunaithe ar 

mhioneolas an phobail ar acmhainní a theaghlaigh: 

It is reasonable to believe that in Ireland also, honor-price was fixed within the 
local community on the basis of intimate knowledge of people’s resources, and 
was symbolically represented to the outside world through appropriate dress, 
equipment, manners, size of retinue, and reputation (1994b: 204-205). 

Is é stádas an fhine athartha a chuirtí san áireamh go hiondúil, go háirithe nuair a bhain 

sé leis na haicmí b’airde sa phobal: “Membership in the political elite was to a great 
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extent coincidental with descent in the male line from the older generations of a ruling 

clan” (1994b: 202). Anuas ar mhaoin an teaghlaigh, chuirtí aois agus gnéas an duine san 

áireamh agus a stádas sa phobal á mheas. I gcásanna áirithe, bunaithe mar shampla ar 

fhorbairt scil phearsanta, d’fhéadfadh duine stádas a thuilleamh: 

Although ascribed social attributes–rank by birth, age and gender–shaped an 
individual’s fate, personal achievement and luck could significantly raise or 
depress status, as this depended on wealth and social function (1994b: 197). 

Ba é an seanchaí, scoláire proifisiúnta a d’áirítí ar dhuine den uasaicme sa tsochaí 

Ghaelach, a choinníodh cuntas ar stádas na dteaghlach sa phobal. Choinníodh sé cuntas 

freisin ar eachtraí agus ar ghníomhartha gaisciúla a dhéantaí sa phobal agus thugadh sé 

tréithe eisceachtúla na ngaiscíodh seo chun cuimhne chun idirdhealú a dhéanamh idir 

iad agus an cosmhuintir. Seo mar a mhíníonn Simms ról an tseanchaí: 

These professional Gaelic scholars had two reasons for keeping a record of 
events as they happened… On the one hand an ‘honest historian’ (seanchaidh 
ionraic) was an important witness. . . . However, the other role of a lay 
seanchaidh employed in the court of a particular king or chief was to magnify 
his master’s prestige by perpetuating the memory of his royal ancestors’ famous 
deeds, and to provide the raw material for the court poet’s eulogies, even to 
encourage the present ruler to practise the noble virtues of courage, generousity 
and justice by recalling examples of such qualities in the lives of his forefathers. 
The activities of the seanchaidh were seen as preserving that distinction 
between the nobility and the commoners which was fundamental to the Gaelic 
social order (2009b: 32). 

I gcás BF, ba sheanchaí aitheanta a mháthair, Cáit an Bhab Feiritéar mar a dúradh thuas 

(féach 6.1.1.), agus dá réir sin bheadh stádas mar sheanchaí aigesean. Trí dhaoine ar 

leith a roghnú mar oidí tá sé ag leanúint nós traidisiúnta an tseanchaí agus ag tabhairt 

léargais ar stádas daoine aonair agus teaghlaigh áirithe i bpobal Chorca Dhuibhne thar a 

chéile. Feictear i gcuid a dó den Chaibidil seo go dtugann BF túsáite d’insintí beirt den 

chúigear oidí a roghnaigh sé, Niamh Ní Laoithe–gariníon do Thomás Ó Criomhthain–

agus Seán Ó Guithín–duine de na daoine deireanacha a d’aistrigh amach as an 

mBlascaod Mór. Feictear freisin i gcuid a dó go gcuireann BF tús le hinsint Ní Laoithe 

trí iarraidh uirthi a ginealaigh a aithris. I gcás Uí Guithín is ar an stádas a thuill sé féin 

mar fheirmeoir agus mar iascaire i measc mhuintir an oileáin, agus mar scéalaí i measc 

phobal Dhún Chaoin, a leagtar an bhéim. Is léargais bhreise iad na gnéithe seo ar an 

tsochaí Ghaelach ina suíonn BF a scéal. 

Gné an-tábhachtach eile de chur chuige BF mar a nochtadh sa chéad chuid den 

Chaibidil seo is ea an t-eolas comhthéacsúil agus an fráma tuisceana a thugann sé don 

léitheoir i léiriú tosaigh an scannáin. Osclaíonn BF an scannán le rogha seatanna de na 
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Blascaodaí agus cuireann sé an áit i láthair, mar a léiríodh thuas (féach 6.2.2.1), mar áit 

mhistéireach naofa. Éiríonn leis é seo a dhéanamh trí leas a bhaint as réimse teicnící 

cineamatagrafaíochta. Ar dtús lonnaíonn sé an ceamara, agus dá réir sin, an lucht 

féachana san idirspás, idir an mhíntír agus na Blascaodaí, idir lá agus oíche. Ansin, trí 

úsáid a bhaint as frámú cliste éiríonn le BF aird iomlán an lucht féachana a dhíriú ar na 

hoileáin. Aníos as an gceo i lár an phictiúir, cuirim i gcás, éiríonn An Tiaracht. Tugann 

an frámú a dhéantar air, na dathanna boga agus an solas lag an samhailoileán 

Uí Bhreasaíl ó scéalta miotaseolaíochta na nÉireann chun cuimhne. Deirtear faoi 

Uí Bhreasaíl go mbíonn brat ceo mórthimpeall air agus nach féidir é a fheiceáil ach lá 

gach seacht mbliana. Fiú ar an lá sin ní féidir dul chomh fada leis. Tríd an t-oileán 

miotaseolaíochta a thabhairt chun cuimhne anseo, d’áiteoinn go bhfuil BF ag déanamh 

naisc idir na Blascaodaí agus pobal an Bhlascaoid le sinsear na nGael agus leis an 

láithriú a dhéantaí orthu go traidisiúnta mar phobal uasal. Mar a bheadh an lá speisialta 

sin sna seacht mbliana tagtha, éiríonn An Tiaracht aníos as an gceo. Cosúil le 

Uí Bhreasaíl ní féidir breith air. Is cosúil le balla cosanta an fáinne solais atá 

mórthimpeall an oileáin. Leis an rogha seatanna seo, an fear marbh agus an naomhluan 

mórthimpeall air, tuigtear dom go bhfuil BF ag tabhairt stádas an ríochta naofa do na 

Blascaodaí, go bhfuil sé ag tabhairt le fios gur áit naofa bheannaithe í na Blascaodaí 

agus nár cheart baint di.  

Chun ardstádas na mBlascaodaí a dhaingniú tarraingíonn BF an scoláire Seoirse 

Mac Tomáis agus na scéalaithe Peig Sayers agus Tomás Ó Criomhthain chun cuimhne. 

Mar a léiríodh i gCaibidil a ceathair, tá aitheantas idirnáisiúnta bainte amach ag an triúr 

seo agus meas orthu dá réir. D’áiteoinn go dtarraingítear ar Mhac Tomáis, scoláire 

idirnáisiúnta, chun meas an phobail fhéachana a mhúscailt. Chun stádas na mBlascaodaí 

a dhaingniú a thuilleadh tarraingíonn BF ar an scéalaí aitheanta Peig Sayers. Ceadaíonn 

BF sliocht as agallamh léi chun léargas a thabhairt ar a bua scéalaíochta. D’áiteoinn gur 

mar ghnáthbhean tí a tharlaíonn sé bua na scéalaíochta–bua a fuair sí dála an scéil óna 

hathair–a bheith aici atá Peig á chur i láthair. Feictear í ina seasamh ag doras an tí le bib 

uirthi agus arís istigh sa chistin in aice an driosúir. Ar an láimh eile, is i líníocht 

phionsail a chuirtear Tomás Ó Criomhthain i láthair. Tá stádas níos airde á bhronnadh ar 

Ó Criomhthain trí a phictiúr a cheadú i gceann de na mínealaíona.  

Tarraingíonn BF ar na mínealaíona arís nuair a thugann sé scannáin chlasaiceacha 

dhubha agus bhána chun cuimhne. Cé nach scannán dubh agus bán é DÁ baineann BF 
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úsáid as roinnt teicnící chun an stíl seo a thabhairt chun chuimhne. Má fhilltear ar léiriú 

tosaigh an scannáin, cuirim i gcás, feictear gur amhail scannán clasaiceach dubh agus 

bán é an radharc seo. Is cosúil le pictiúir dhubha agus bhána na seatanna oscailte de 

bharr na dtondathanna liathghorma a roghnaíonn BF. Cuirtear ceol clasaiceach gan aon 

chaint faoi na híomhánna seo mar a dhéantaí go traidisiúnta le scannáin dhubha agus 

bhána. Coinníonn BF rian den stíl seo tríd síos an scannáin tríd an úsáid a bhaineann sé 

as ceol clasaiceach. Mar a léirigh mé thuas, ceol sofaisticiúil casta a mhaireann i bhfad 

agus a shamhlaítear leis an uasaicme is ea ceol clasaiceach. Tarraingíonn sé ar na 

mothúcháin agus ar an intleacht ag an am céanna. Leis an gcinneadh a thógann sé ceol 

clasaiceach a shníomh isteach le scéalta mar gheall ar thaithí saoil an phobail, tá BF ag 

tabhairt le fios go mbaineann oidhreacht liteartha agus chultúrtha phobal CD leis na 

mínealaíona.  

Is fiú a mheabhrú ag an bpointe seo gur ar RTÉ a craoladh an scannán DÁ ar dtús agus 

ag an am gur beag clár Gaeilge a bhíodh á chraoladh ar RTÉ. Is fíor freisin, mar a 

léiríodh i gCaibidil a ceathair, gurbh iad na scoláirí agus na cuairteoirí a chuaigh isteach 

sna Blascaodaí a bhronn stádas ard ar chultúr agus ar thraidisiúin mhuintir an 

Bhlascaoid. Is sa chomhthéacs seo is ceart na léargais a thugann BF ar na Blascaodaí 

mar áit ar leith a thuiscint. Ar láimh amháin, tá BF ag tarraingt ar na léargais agus ar na 

tuiscintí a tháinig anuas chuige. San am céanna, tá sé ag iarraidh an tuiscint seo a chur 

in iúl do phobal nua, lucht féachana RTÉ. D’áiteoinn go gcuidíonn na dathanna boga, an 

solas nádúrtha agus an t-ábhar cartlainne dubh agus bán a roghnaíonn BF leis cumha i 

ndiaidh shaol traidisiúnta na nGael a mhúscailt sa lucht féachana. Fágann sé seo an 

doras oscailte dó dul i gcion ar mhothúcháin an lucht féachana. Na tagairtí do na 

mínealaíona, an ceol clasaiceach, an scanstoc dubh agus bán agus an phortráid 

chlaisceach cabhraíonn siad le BF meas an lucht féachana ar shaol mhuintir an 

Bhlascaoid a mhúscailt. Leis an léiriú tosaigh ina nochtar na gnéithe a luaitear anseo, tá 

BF ag tabhairt fráma tuisceana ar leith don lucht féachana don chuid eile den scéal atá le 

teacht.  

6.3 Cuid II: Léargas ar insintí na n-oidí 

6.3.1 Réamhrá agus aidhm Cuid II den Chaibidil 

Tar éis do BF comhthéacs le haghaidh a scéil a chruthú, cuireann sé míreanna as 

teistiméireachtaí cúigear Iarbhlascaodach i láthair. Tugann BF tús áite do 
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theistiméireachtaí beirt den chúigear. Mar a dúradh thuas, is iad Niamh Ní Laoithe agus 

Seán Ó Guithín an bheirt is mó a gcloistear uathu sa scannán agus mar sin is ar a n-

insintí siúd a dhíreofar anseo. Cuirim romham sa dara cuid den Chaibidil seo mionléiriú 

a dhéanamh ar insintí na beirte mar a chuirtear i láthair sa scannán DÁ iad. Pléitear na 

heachtraí ar a leagann siad béim agus tugtar cuntas ar na teicnící reacaireachta a 

mbaineann siad úsáid astu. Tugann mionléiriú ar na teistiméireachtaí seo léargas ar 

thuiscintí beirt Iarbhlascaodach, Ní Laoithe agus Ó Guithín, ar thaithí saoil mhuintir an 

Bhlascaoid. Nochtar iontu freisin conas a tháinig Ní Laoithe agus Ó Guithín ar na 

tuiscintí a léiríonn siad anseo agus conas a chuir siad na tuiscintí ar aghaidh chuig BF. 

Nochtann mionléiriú ar an láithriú a dhéanann BF ar insintí na beirte léargas breise ar 

chleachtas scéalaíochta phobal CD. Chuidigh an mionmhíniú a thugtar anseo liom 

teacht ar thuiscint ar conas a tharraingíonn BF ar fhoinsí faisnéise éagsúla agus ar 

léirithe pearsanta éagsúla chun teacht ar a thuiscint féin. Is fiú a mheabhrú ag an bpointe 

seo gur ionann na léirithe seo ar a dtarraingíonn BF agus céim a trí den mhiméis 

thriarach. Is ionann an léiriú nó an scéal atá á insint ag BF sa scannán DÁ agus céim a 

dó, léargas ar a thuiscint phearsanta i dtaobh thaithí saoil mhuintir an Bhlascaoid ag 

pointe ama ar leith (le haghaidh tuilleadh plé ar phróiseas na miméise féach 2.4.2). 

Tugann an mionléiriú seo léargas breise dom freisin ar an bhfrámú atá á dhéanamh ag 

BF ar scéal mhuintir an Bhlascaoid. Tosaítear le teistiméireacht Ní Laoithe. 

6.3.2 Teistiméireacht Niamh Ní Laoithe 

Caitear súil anois ar conas a chuireann Niamh Ní Laoithe í féin i láthair sa 

teistiméireacht a ghlacann BF uaithi. Tugtar cuntas ar an aithris a dhéanann sí ar a 

ginealach agus ar sliocht as litir phearsanta a scríobh a máthair Lís Ní Shúilleabháin 

chuig an scoláire Sasanach George Chambers (1928–1997). Pléitear na teicnící 

reacaireachta a mbaineann Ní Laoithe leas astu. Nochtar ansin an frámú a dhéanann BF 

ar insint Ní Laoithe. 

6.3.2.1 Mar a chuireann Ní Laoithe í féin i láthair–Aithris na nGinealach 

Is í Ní Laoithe an chéad oide a chuirtear i láthair tar éis do BF comhthéacs scéal phobal 

an Bhlascaoid a leagan amach. Is í an chéad mhír cainte le Ní Laoithe a cheadaíonn BF 

mír ina chuireann sí í féin in aithne: 

Rugadh mise in Aibreán 1937. Ba é Tomás Ó Criomhthain m’athair críonna. 
Cailleadh é i dtosach an Mhárta. Is dóigh liom gurb é an seachtú lá de Mhárta 
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1937. A mhac Seán m’athair. Mo mháthair, bean chéile sin, Lís Ní 
Shúilleabháin. Agus iníon de Sheán Mhicil. Ach, cuimhin liom go ndúirt go 
mháthair liom go dtugas cúpla lá ar scoil sara ndún sí, ar scoil an oileáin (DÁ, 
2012).  

Leis na focail neamhurchóideacha i gcosúlacht atá luaite thuas, tugann le Ní Laoithe 

cuntas ar a stádás agus a tábhacht mar oileánach a raibh gaol aici le duine de 

“scríbhneoirí móra” an oileáin.52 Fógraíonn Ní Laoithe a gaol gairid anseo le Tomás 

Ó Criomhthain (1856–1937), údar An tOileánach (1929), “ceann de na clasaicí 

domhanda”, de réir BF (2013). Insíonn sí gur mac leis sin a bhí ina hathair, Seán 

Ó Criomhthain, seanchaí a raibh an-mheas air go háitiúil agus duine de scríbhneoirí an 

Bhlascaoid den dara glúin. Is é leabhar Sheáin Uí Chriomhthain, Lá dár saol (1969), 

“an chéad saothar dírbheathaisnéise a bhaineann go dlúth leis an saol nua-aimseartha”, 

dar le Nic Eoin (1982a: 94). Gné an-traidisiúnta i gcultúr na nGael is ea aithris na 

nginealach. Mar a mhíníonn Simms bhí an seanchas a bhain leis na ginealaigh ar cheann 

de na gnéithe ba thúisce a scríobhadh síos i nGaeilge: 

In contrast to the annals, which were being maintained in Latin during the 
seventeenth century, genealogies were one of the first classes of text to be 
recorded in Irish. . . . They already show the long sequence of names stretching 
backwards from mythial kings in Irish prehistory through ‘Míl’, or Milesius, 
supposed to be the common ancestor of all Gaels in Ireland, to biblical 
descendents of Noah and Adam (Simms, 2009a: 40). 

Anuas ar eolas i dtaobh an stádais a bhí ag sinsir duine, tugtar eolas mar gheall ar stádas 

reatha an duine: “Genealogy expresses present status as much as past kinship” (Charles-

Edwards, 1993a: 124). Tugtar le fios go mbaineann an té a ndéantar a ghinealaigh a 

aithris le fine ar leith, le grúpa eitneach ar leith, le haicme shocheachnamaíoch ar leith 

nó le grúpa saoránach ar leith:  

[A] personal heritage normally includes one’s family and sense of continuity 
through ancestry, via one’s birthright as a member of a kinship network, ethnic 
group, socio-economic class, and citizenry. Ancestral pasts thus live very much 
in the present for individuals (Timothy agus Guelke, 2008: 1).  

B’ionann ginealaigh duine a aithris agus a rá nach duine den chosmhuintir é dar le 

R.V. Comerford: “[T]o have any kind of genealogical tree was to belong to the 

aristocracy and to be set apart from the common people” (2003: 4). Tacaíonn Simms 

leis an tuiscint seo gur chun stádas an rí chomhaimseartha a ríomh siar agus a chinntiú a 

                                                
52 Tugtar na “scríbhneoirí móra” ar Thomás Ó Criomthain, Muiris Ó Súilleabháin agus Peig Sayers de 
bharr a gcuid dírbheathaisnéisí liteartha. Cé gurbh é an leabhrán beag Mí dem’ shaol (1918) le Bríghid 
Stac an chéad saothar ag cur síos ar shaol mhuintir an Bhlascaoid, dar le Nic Eoin, ba é Tomás Ó 
Criomhthain “an ceannródaí i ndáiríre agus lean Muiris Ó Súilleabháin agus Peig Sayers a shampla” 
(1982a: 62). 



Caibidil a sé  

 116 

dhéantar aithris ar na ginealaigh go traidisiúnta. Feidhm pholaitiúil a bhí le haithris na 

nginealach agus le gaol fola idir rí na linne agus na huaisle a chuaigh roimhe a aithint nó 

a chruthú: 

The purpose was to make a political statement of contemporary relevance about 
the ‘nobility’ of a particular king’s blood, and not to keep a general historical 
record (Simms, 2009b: 42). 

Trí na ginealaigh a aithris d’fhéadfaí cinntiú gur de shliocht ceannasach Gaelach é an rí 

agus gur aige atá an t-údarás ó cheart scéal ar leith a insint. Ag tarraingt ar Nash agus ar 

Weinreich et. al., míníonn Mountain agus Guelke go mbaintear úsáid freisin as aithris 

na nginealach chun féiniúlacht agus sainiúlacht duine a fhorbairt agus chun cuimhne a 

choinneáil ar na críocha a bhaineann le treibheanna nó le teaghlaigh ar leith: 

The practice of genealogy, whether archival or genetic, is clearly identity-
related, as it confers a unique ancestry upon the individual; and, often, a sense 
of historically-based roots in an ethnic group or sub-culture and its territorial 
claims (2008: 162). 

Trí oidhreacht phearsanta duine a ríomh tugtar leanúnachas agus údarás do threabh nó 

do theaghlach áirithe. Baineadh úsáid as aithris na nginealach chun eagar a chur ar 

ghabháltais agus chun teacht ar chomhaontú i dtaobh comharbais laistigh d’fhinte ar 

leith. Rinneadh iad a ríomh siar go dtí Míl Espaine, go dtí Naoi nó go dtí Ádhamh:  

The tradition of genealogical knowledge, or seanchas, that was so important to 
the organization of landholding and succession within the kin group was joined 
to a narrative of descent that stretched back from Míl Espaine, or Milesius of 
Spain, to Noah and to Adam (Nash, 2008: 4). 

Áitíonn Nash gur choinnigh seanchaithe Gaelacha cuimhne ar chuid de na ginealaigh is 

ársa san Eoraip. Nochtann sí an tuairim freisin nach raibh drogall ar na seanchaithe 

céanna cur leis an eolas a bhí tagtha anuas chucu nuair a d’oir sin dóibh: “Genealogists 

both maintained knowledge of some of the oldest genealogies in Europe and massaged 

them when necessary to match this myth of Gaelic origin” (Nash, 2008: 4, béim sa 

bhunleagan). Gné lárnach d’fhéiniúlacht an duine agus de chothú phobail Ghaelacha go 

traidisiúnta is ea na ginealaigh a aithris. Cinntíonn an tagairt a dhéanann Ní Laoithe dá 

seanathair Tomás Ó Criomhthain anseo a húdarás mar scéalaí agus mar dhuine a 

cheadaítear labhairt ar shaol phobal an Bhlascaoid. 

Tríd a fine athartha a aithris tá Ní Laoithe ag nochtú a dlisteantacht mar scéalaí, mar 

shaineolaí agus mar chaomhnóir traidisiúin. Is ábhar spéise nach raibh an cuntas seo 

mar chuid den teistiméireacht a thug Ní Laoithe nuair a chuir BF agallamh uirthi ar 

dtús. Mhínigh BF go ndeachaigh sé ar ais chuig Ní Laoithe agus d’iarr sé uirthi go 
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sonrach an t-eolas seo i dtaobh a ginealaigh a aithris (2013). Is fiú a lua freisin nár 

chlóigh Ní Laoithe go hiomlán le traidisiún agus a ginealaigh á aithris aici. Chomh 

maith lena fine athartha a aithris, tugann Ní Laoithe cuntas ar a fine máthartha. Sna 

ginealaigh a scríobhadh síos b’iondúil gan cuntas a choinneáil ach ar ainmneacha na 

bhfear. Go deimhin, is ábhar iontais do Simms é nuair a luaitear ainmneacha 

mháithreacha prionsaí ar leith, mar shampla: “Certain versions even include information 

about the mothers of the various princes” (2009b: 43, liomsa an bhéim). Tugann 

Nicholls le fios freisin nár scríobhadh síos cuntas na mban agus na ginealaigh á n-

aithris. Deir sé go bhfuil roinnt fianaise ann go ndéantaí eolas i dtaobh ginealach na 

mban a aithris os ard:  

If the names of mothers, however, were seldom entered in the written 
genealogies, this does not necessarily mean that they were forgotten or ignored. 
There is evidence that in some cases they may have been present in oral 
tradition, and this raises an interesting point as to the extent to which the bare 
line of the written patrinineal genealogy operated as a framework to be fleshed 
out by oral tradition, for which it would provide a series of fixed points of 
reference (2000: 156). 

San aithris a dhéanann Ní Laoithe ar a fine máthartha míníonn sí gur iníon scéalaí 

aitheanta sa cheantar í a máthair Lís Ní Shúilleabháin: “Mo mháthair, bean chéile 

[Shéain Uí Chriomhthain] Lís Ní Shúilleabháin. Iníon do Sheán Mhicil 

[Ó Súilleabháin]. . . ” (DÁ, 2012). Thacódh cuntas Ní Laoithe le tuairim Nichols ach 

theastódh staidéar níos leithne chun fáil amach cé chomh coitianta is a bhí an nós seo. Is 

í an tábhacht atá le haithris a fine máthartha i dtéarmaí an staidéir seo ná go bhfuil 

Ní Laoithe ag nochtú údarás a máthar mar scéalaí agus ag deimhniú a háite i dtraidisiún 

an phobail dá réir. Cé gur ar a fine athartha a leagann BF an bhéim, mar a léirítear thíos 

(féach 6.3.2.3), tá a tuiscint agus a hinsint féin ag Ní Laoithe ar an scéal. Is ar a fine 

máthartha a leagann Ní Laoithe an bhéim agus, mar a fheictear thíos, is iad cuimhní a 

máthar mar a tháinig siad anuas chuici is mó a thugann sí léargas sa scannán DÁ. 

6.3.2.2 Gné dá hinsint ar a leagann Ní Laoithe béim–sliocht as litir a máthar 

Nuair atá a húdarás mar scéalaí deimhnithe aici, tosaíonn Ní Laoithe ag tabhairt cuntais 

ar an tuiscint atá aici ar an am a chaith sí ar an mBlascaod agus ar na cúiseanna ar 

aistrigh a teaghlach amach as an oileán. Deir sí, mar shampla, mar a chonacthas thuas, 

gur cuimhin léi “go ndúirt mo mháthair liom go dtugas cúpla lá ar scoil sara ndún sí, ar 

scoil an oileáin” (DÁ, 2012). Insíonn sí go raibh “na leabhartha móra go léir scríofa an 

uair sin–leabhartha Thomáis Uí Chroimhthain, Mhuiris Uí Shúilleabháin, agus Peig” 



Caibidil a sé  

 118 

(DÁ, 2012). Tá sí ag aithint a ceangal fola le “laoch” an oileáin agus ag tabhairt le fios 

go dtuigeann sí go bhfuil tábhacht le hoidhreacht litreartha an oileáin. Freisin, tá sí á 

lonnú féin ar an oileán ag am cinniúnach, tar éis ré órga na gcuairteoirí agus na 

scríbhneoirí agus díreach sular dhún scoil an oileáin, is é sin, ag an am a raibh ag pobal 

ag imeacht agus go raibh deireadh ag teacht leis an saol ar an oileán. Le dúnadh na 

scoile thosódh tuismitheoirí ag cur leanaí amach ar an míntír chun freastal ar scoil. Ní 

fada gur thosaigh tuismitheoirí le clanna óga ag aistriú amach go dtí an mhíntír iad féin. 

Díríonn Ní Laoithe ar na cúiseanna praiticiúla a thug ar a muintir féin aistriú amach as 

an oileán:  

Ach, is é is mó a bhí ag cur tinnis ar mo mháthair, ná mise a chur ar scoil agus 
is é an nós a bhí an uair sin ann an cúpla duine a bhí fágtha, scoláire óg a bhí 
fágtha ná iad a chur amach ag fanacht i dteannta daoine muinteartha leo 
lasmuigh, ar an míntír. Agus níor theastaigh ó mo mháthair ná m’athair go 
speisialta é sin a dhéanamh liomsa. Ní raibh acu ach mé. Dheineadar suas a n-
aigne ansan an uair sin go n-aistreoidís amach chun go mbeadh neart agamsa 
dul ar scoil (DÁ, 2012). 

Míníonn Ní Laoithe go mbíodh “an drochuain” ag déanamh tinnis dá máthair, ar 

fhaitíos, mar shampla, go mbuailfeadh tinnis í agus nach mbeadh na seirbhísí cuí ar fáil 

ar an oileán. Tuigtear do Ní Laoithe gur ar mhaithe le deis a thabhairt di sa saol a 

theastaigh óna muintir an t-oileán a fhágáil. Chun léargas níos iomláine a fháil ar shaol 

a muintire ar an oileán, tarraingíonn Ní Laoithe ar litreacha pearsanta a máthar. 

 

 Grianghraf 6.9 Niamh Ní Laoithe (DÁ) 

D’fhág Lís Ní Shúilleabháin a hoidhreacht liteartha féin sna litreacha a scríobh sí chuig 

an scoláire George Chambers a thug cuairt ar an mBlascaod Mór i 1931 agus arís i 

1938: “ó 1931 anuas bhíodh sí ag scríobh chuige, anuas go dtí na seascaidí” (DÁ, 2012). 

Cuireann Ní Laoithe i láthair sliocht as litir a scríobh a máthair chuig Chambers. Cé gur 

i mBéarla a scríobh Ní Shúilleabháin an litir chuig Chambers, is i nGaeilge a chuireann 

Ní Laoithe i láthair anseo í. Sa bhlúire den litir a chuireann Ní Laoithe i láthair, déanann 

Ní Shúilleabháin cur síos ar an uair dheireanach a tháinig a muintir ar fad le chéile ar an 

oileán: 



Caibidil a sé  

 119 

Bhí sé cuíosach déanach sa tráthnóna tar éis a dó nuair a dh’fhágamar Cuan an 
Daingin i naibí*, mar a ghlaoimid air. Ba thruamhéileach an radharc a bhí le 
feiscint romhainn. Chuamar suas cruinn díreach go dtí na Súilleabhánaigh, na 
“light keepers”** a thugaimid orthu anois mar is iad na daoine déanacha ar an 
gcarraig iad. Bhí gol agus gáirí agus tae againn le chéile ach laistigh d’uair a 
chloig bhí orainn imeacht. Dh’fhágamar slán acu go brónach. An uair 
dheireanach ar an oileán againn le chéile (DÁ, 2012) [*Bád beag le caibín, 
inneal agus roth stiúrtha. **I mBéarla ag Ní Laoithe]. 

Is í teachtaireacht lárnach Ní Shúilleabháin sa sliocht a roghnaíonn Ní Laoithe le 

haithris anseo ná gur daoine buanseasmhacha cróga iad a sinsear, daoine a d’fhan ar an 

oileán ag tabhairt treorach dá bpobal in ainneoin na drochaimsire, an easpa comhluadair 

agus na himeachtaí dhosheachanta a bhí rompu. Tarraingíonn Ní Shúilleabháin ar 

mheafar an tí solais chun an teachtaireacht seo a chur i láthair. Is é an t-aon rian den 

bhunlitir atá fágtha i gcur i láthair Ní Laoithe ná na focail Bhéarla “light keepers”. Trí 

na focail “light keepers” a choinneáil i mBéarla anseo agus an chuid eile den litir a 

aistriú go Gaeilge, tá Ní Laoithe ag tarraingt airde ar mheafar an tí solais a bhí in úsáid 

ag a máthair. Seo a leanas an litir Bhéarla a scríobh Ní Shúilleabháin: 

We went straight up to the O’Sullivans – the light keepers as we now call them 
as they are the only but one survivors on the Island Rock. They were so excited 
they would never expect me anyway at that time of the evening. The three were 
against us out to meet us, father, mother, and Mike. There were tears and 
laughter and some tea, say about an hour barely, and after sad good-byes we 
reached the shore, went out on the punt on board the nobby bound for home, 
but not on this wonderful Island any more. They thought it was our last meeting 
on the wonderful Island home, where once we thought was a bit of a heaven on 
earth, where outside any other place on earth that a very fine day came ever 
without praising God for it, and as one would expect was always and ever 
enjoyed more that any other place in the world (luaite in Ní Chéilleacháir, 2005: 
94-95).  

Is tuairisc bheacht chorraitheach a thugann Ní Shúilleabháin anseo agus tá díocas na 

hócáide le brath níos láidre ar insint Ní Shúilleabháin ná mar atá sé le brath ar athinsint 

Ghaeilge Ní Laoithe. Is léir ó litir Ní Shúilleabháin go raibh an-chumas Béarla ag 

Ní Shúilleabháin. Leis an gcinneadh a thógann Ní Laoithe an litir a chur i láthair i 

nGaeilge tá sí ag tabhairt léargais ar an tuiscint atá sealbhaithe aici, gur mar phobal 

aonteangach Gaeilge is ceart di a pobal a chur i láthair go poiblí. D’áiteoinn freisin, trí 

shliocht as litir a máthar a chur i láthair go poiblí, go bhfuil áit na mban i dtraidisiún 

phobal CD á léiriú agus á chinntiú ag Ní Laoithe. Is ábhar spéise nach ar a fine 

máthartha is mó a dhíríonn BF sa bhfrámú a dhéanann sé ar insint Ní Laoithe ach ar a 

fine athartha. Tugtar mionmhíniú thíos ar an bhfrámú a dhéanann BF ar insint Ní 

Laoithe. 



Caibidil a sé  

 120 

6.3.2.3 Frámú BF ar insint Ní Laoithe 

 

Grianghraf 6.10 An Blascaod Mór (DÁ) 

Nuair a chríochnaíonn Peig Sayers a cur síos i dtaobh na leanaí cliste ar fad a mhair ar 

an mBlascaod Mór, gearrann BF go dtí seat leathan den t-aon bhaile ar an oileán agus as 

sin go dtí seat teann de bhean óg agus a hiníon ina seasamh taobh amuigh de theach 

(féach grianghraf 6.10 agus grianghraf 6.11). Le linn do BF a bheith ag cur na seatanna 

seo i láthair tosaíonn Ní Laoithe ag caint. Tá sé le tuiscint gurb í Ní Laoithe an leanbh 

óg atá sa phictiúr.  

 

Grianghraf 6.11 Niamh Ní Laoithe agus Lís Ní Shúilleabháin ar an mBlascaod Mór (DÁ) 

Trí agallamh Pheig Sayers agus grianghraf de Ní Laoithe agus a máthair a chur taobh le 

chéile, tá frámú á dhéanamh ag BF ar Ní Laoithe mar dhuine de na páistí a bhí beo agus 

a mhair ar an mBlascaod Mór le linn aimsir Pheig Sayers. Tugann an nasc a chothaíonn 

BF stádas do Ní Laoithe mar scéalaí agus cuireann sé comhthéacs tuisceana ar fáil don 

lucht féachana. Le linn do Ní Laoithe a bheith ag aithris a ginealaigh cuireann BF 

pictiúr díobh i láthair. Grianghraif chartlainne atá iontu seo ach, déanann BF scannánú 

orthu. Ceadaíonn sé seo dó beocht a chur sna grianghraif agus iad a oiriúnú do mheán 

na teilifíse. Anuas air sin, ceadaíonn an scannánú do BF díriú ar ghné ar leith den 

phictiúr de réir mar a fheileann sé dó. Sa chéad phictiúr, mar shampla, feictear seat 

beirte: Ní Laoithe, ina leanbh i ngreim láimhe lena máthair lasmuigh de theach san 

oileán. Díríonn BF aird an lucht féachana ar an leanbh trí zúmáil isteach ar an 

ngrianghraf. Déanann sé amhlaidh ar ball le seat beirte de Sheán agus de Tomás 

Ó Criomhthain (féach grianghraf 6.12). Nuair a luann Ní Laoithe a seanathair, léiríonn 

BF seat teann de Thomás Ó Criomhthain. Níl le feiceáil i dtosach sa ghrianghraf ach é, 
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ach, de réir mar a zúmálann an ceamara amach feictear gur seat beirte atá ann. In aice le 

Tomás Ó Criomhthain tá a mhac Seán Ó Criomhthain (1898–1975). 53  Nuair a 

tharraingíonn Ní Laoithe a hathair chun cuimhne, díríonn BF ar an leath den 

ghrianghraf a bhfuil seisean ann.  

 

Grianghraf 6.12 Tomás agus Seán Ó Criomhthain (DÁ) 

Nuair a insíonn Ní Laoithe gurb í Lís Ní Shúilleabháin, “iníon de Sheán Mhicil”, a 

máthair, cuireann BF meánseat de bhean óg, dhathúil, ghealgháireach i láthair (féach 

grianghraf 6.13). Tá sí gléasta i bhfaisean na linne, scaif gheal ar a muinéal, gúna le 

spotaí geala air, geansaí dorcha le muinchillí fada faoi, a cuid gruaige trilsithe. Tá BF ag 

tacú leis an aithris atá á dhéanamh ag Ní Laoithe ar a ginealaigh trí ghrianghraif díobh a 

chur i láthair. Trí zúmáil isteach ar ghnéithe ar leith de na pictiúir díríonn BF aird an 

lucht féachana ar dhaoine ar leith. 

 

Grianghraf 6.13 Lís Ní Shúilleabháin (DÁ) 

Bealach eile atá ag BF díriú isteach ar ghnéithe ar leith d’insint Ní Laoithe thar a chéile 

is ea scéalta nó insintí le gaolta léi a cheadú. Tagraíonn Ní Laoithe do scéalta a 

d’insíodh a hathair Seán Ó Criomhthain di mar gheall “ar an saol istigh”. Thairis sin, is 

beag léargas a thugann Ní Laoithe ar na scéalta a d’insíodh a hathair di.  

                                                
53 Áirítear Sean Ó Criomhthain mar dhuine de scríbhneoirí an Bhlascaoid den dara glúin agus tá stádas 
aige i measc a mhuintire féin de thairbhe a scileanna aithriseoireachta. 
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Ar an láimh eile, ceadaíonn BF míreanna fada cartlainne fuaime le Seán Ó Criomhthain. 

Sna míreanna seo tugann sé cuntas, mar shampla, ar conas a d’fhoghlaim a athair Tomás 

léamh agus scríobh na Gaeilge, nó conas a spreagadh é an chéad lá riamh chun leabhar a 

scríobh. Ceadaíonn BF do Sheán Ó Criomhthain cuntas a thabhairt freisin ar roinnt de 

na deasghnátha a bhíodh ag muintir an oileáin. Tugann sé cuntas ar dheasghnátha a 

bhaineann leis an mbás. Tuairiscíonn sé ar bhás a athar go ndeachaigh “sé nó seacht de 

naomhóga ar aon bhuille ag imeacht lena chéile” amach go dtí Dún Chaoin áit a raibh 

an sagart ag fanacht leo ag an gcé (DÁ, 2012). Leis an mbéim ar an eolas a thugann 

Seán Ó Criomhthain ar shaol a athar, tá BF ag díriú aird an léitheora ar shaol Thomáis 

Uí Chriomhthain, ar oidhreacht liteartha an oileáin agus ar insint Sheáin 

Uí Chriomhthain ar shaol a athar, seachas ar theistiméireacht Ní Laoithe. Má 

chuimhnítear siar go dtí teistiméireacht Ní Laoithe, tabharfar faoi deara nach é scéal a 

hathar nó a seanathar is mó a chuaigh i gcion uirthi ach scéal a máthar Lís 

N Shúilleabháin. Tugann mionmhíniú ar an bhfrámú a dhéanann BF ar theistiméireacht 

Ní Laoithe ina gcuireann sí síos ar thaithí saoil a máthar léargas ar na mothúcháin a 

mhúsclaíonn BF.  

Sa chuntas a thugann Ní Laoithe ar na cúiseanna a thuigtear di a bheith ag a muintir le 

haistriú amach as an oileán níl aon rian den mhaoithneachas nó den chumha le brath. I 

gcodarsnacht le hinsint neamhthuairimeach Ní Laoithe, baineann BF leas as pictiúir 

agus as teicnící ceamradóireachta a mhúsclaíonn cumha agus uaigneas sa lucht 

féachana. Tarraingíonn BF meafair an Fhir Mhairbh ó léiriú tosaigh an scannáin chun 

cuimhne arís anseo. Taobh leis an seat seo cuireann BF seatanna leathana de Ní Laoithe 

ag siúl faoin tuath i láthair. Tugann an seat leathan a roghnaíonn sé le fios go bhfuil 

Ní Laoithe ina haonar, uaigneach agus ar seachrán. Tá na míreanna fuaime cartlainne le 

gaolta Ní Laoithe a roghnaíonn BF lán le cumha, brón agus uaigneas. Féach mar 

shampla an mhír seo ina labhraíonn Seán Mhicil Ó Súilleabháin, seanathair Ní Laoithe, 

ar na cúiseanna a bhí aige aistriú amach as an oileán: 

Tá eagla orm go gcaillfí ansan mé agus ná beadh an uain ná an aimsir breá chun 
mo chnámh a chur sa reilig i nDún Chaoin nó i bhFionntrá. Agus gurb ar an 
oileán a fágadh mé ach b’fhearr liom bheith curtha i dteannta mo mhuintire sa 
teampall dúchais (DÁ, 2012). 

Léiríonn Ó Súilleabháin imní nach n-éireodh leis an mbuíon beag daoine a bhí fágtha ar 

an mBlascaod gnásanna an bháis a chomhlíonadh. In áit a chorp a thabhairt chomh fada 

leis an míntír chun é a chur lena mhuintir, mar ba nós le muintir an oileáin, bhí faitíos ar 
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Ó Súilleabháin go bhfágfaí istigh ar an oileán é. Láidrítear ar an gcumha agus ar an 

mbrón atá le brath anseo nuair a chuirtear an mhír a leanas taobh leis: 

Agus fad a bhíos óg láidir ní raibh aon locht agam ar an áit seo. Tuigeadh dom 
go raibh sé chomh maith le haon áit ar thalamh an domhain chun maireachtaint. 
Fad a bhí iascach ann agus na daoine i dteannta a chéile ag cabhrú le chéile 
chun dul isteach agus amach. Ach, d’imigh san faraor, níl éinne anois ann ach 
fear ar lár. Agus tá an aimsir ag dul in olcas…agus níl bád ná duine anois ann a 
dh’fhéadfadh dul amach go ceann trí nó ceathair de sheachtainí tar éis mise a 
bheith caillte anso.  Ach b’fhearr liom bheith anso ná aon áit ar thalamh an 
domhain fad a bhíos óg agus tá uaigneas orm bheith á bhfágaint (DÁ, 2012). 

Sa mhír a roghnaíonn BF anseo tá Ó Súilleabháin ag caitheamh i ndiaidh a hóige agus 

óige an oileáin. Arís, i gcodarsnacht le cuntas realaíoch stuama Ní Laoithe, tá 

maoithneachas agus cumha le brath ar an mír as insint Uí Shúilleabháin a roghnaíonn 

BF. 

Teicníc eile a baineann BF úsáid aisti chun caitheamh i ndiaidh an ama atá caite a 

mhúscailt is ea taifeadadh a dhéanamh ar Ní Laoithe ag siúl i measc na bhfothrach ar an 

oileán. De réir mar a bhíonn sí ag siúl tríd an mbaile feictear go bhfuil eangach anois 

san áit a mbíodh fuinneog agus tá an spéir ag lonrú isteach san áit a mbíodh díon tí. Trí 

na seatanna de na cupáin, na plátaí agus na sáspain atá caite ar an talamh agus an 

troscán atá bun os cionn, áirítear taibhsí na ndaoine a mhair anseo. Tá uaigneas agus 

cumha le brath ón radharc seo. Éiríonn le BF na mothúcháin seo a mhúscailt tríd an 

lucht féachana a thabhairt isteach agus iarsmaí caite briste mhuintir an oileáin a roinnt 

leo. Trí seatanna de na seantithe ar an oileán a thabhairt, tá cuimhní ar mhuintir an 

oileáin, cuimhní a maireann Ní Laoithe agus BF araon leo, á múscailt. Tuigtear ón 

radharc seo go bhfuil deireadh leis an saol a bhfuil Seán Ó Criomhthain ag cur síos air 

ach go bhfuil rian de beo i gcónaí sna tithe. Le bás Thomáis Uí Chriomhthain tháinig 

deireadh ré agus is í a ghariníon atá ag seasamh ina áit anois ag breathnú amach ar an 

bhfarraige chéanna ar ar bhreathnaigh seisean. 

 

Grianghraf 6.14: Niamh Ní Laoithe ar an mBlascaod Mór (DÁ) 
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Tá coimhlint le haithint idir an mhír fhuaime agus an mhír scannánaíochta a chuireann 

BF le chéile. Sa mhír fuaime, mar atá luaite thuas, tá Seán Mhicil Ó Súilleabháin ag 

tabhairt cuntais ar na cúiseanna, dar leis, ar aistrigh na daoine deireanacha amach as an 

mBlascaod. Sa mhír físe feictear gariníon Uí Shúilleabháin, Ní Laoithe, ag tabhairt 

cuairte ar na fothraigh atá fághta de thithe a muintire ar an mBlascaod. Leis an mír 

fhuaime, tá BF ag tabhairt blaiseadh de léiriú réalaíoch ar ghné amháin de shaol na n-

oileánach. Leis an gceamara íseal agus na seatanna lánléargais di ag breathnú amach ar 

an bhfarraige mhór, cuireann le BF le neart agus le stádas Ní Laoithe.  

 

Grianghraf 6.15: The Wanderer Above the Mist (Casper David Friedrich, c. 1818) 

Leis an seat de Ní Laoithe ag breathnú amach ar an bhfarraige, tarraingítear 

The Wanderer Above the Mist le Casper David Friedrich, íomhá a bhaineann le ré na 

dtírdhreach rómánsúil chun cuimhne (féach grianghraf 6.14 agus grianghraf 6.15). Sa 

spás machnamhach neamhchinnte a mhúsclaítear sa seat seo, tá BF ag tabhairt le fios 

nach léiriú simplí ar shaol phobal an oileáin atá san insint atá á tabhairt aige. D’áiteoinn 

go bhfuil BF ag tabhairt le fios leis an seat seo gur ar Ní Laoithe ar cheart oidhreacht an 

oileáin a bhronnadh toisc gur gariníon í le Tomás Ó Criomhthain. Is léir ón mbéim atá á 

leagan ag BF ar Thomás Ó Criomhthain sa scannán seo gur dóigh leis gur duine ar leith 

ab ea é. Tarraingíonn BF ráiteas cáiliúil Thomáis Uí Chriomhthain, “mar ná beadh ár 

leithéid arís ann” atá le fáil ag deireadh an leabhair An tOileánach, chun cuimhne ag an 

bpointe seo. Tá an ráiteas seo scríofa freisin ar an leacht chuimhneacháin ar uaigh 

Uí Chriomhthain i reilig Dhún Chaoin. Taispeánann BF grianghraf den leacht ar a 

bhfuil sé scríofa agus tugann sé an píosa cainte a leanas ó Sheán Ó Criomhthain: 
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Ní dóigh liom go dtáinig sé sin isteach ina aigne in aon chor ná go mbeidís ann 
ach ná beadh, nárbh iad léithéidí an tarna dream a bheadh ann. Pé a bheadh ann, 
an dtuigeann tú, níorbh é leithéidí Thomáis a bheadh ann. Bhídís níos cliste, 
b’fhéidir níos léisciúla agus. . .b’fhéidir ná beadh na báid acu ná na saidhne ná 
aon rud mar sin. Ba é an chuimhne ba shia siar ina cheann é déarfainn (DÁ, 
2012). 

Roghnaíonn BF píosa cainte agus grianghraf a cheadaíonn dó an tábhacht, dar leis, atá 

le Tomás Ó Criomhthain a chur in iúl. Tagann an cur síos a dhéanann BF ar 

Ó Criomhthain mar “laoch”, “an fear so a scríobh ceann de na clasaicí domhanda” leis 

an tuairim seo (Feiritéar, 2013). Roghnaíonn BF grianghraif, míreanna scannán agus 

míreanna fuaime chun comhthéacs a thabhairt d’insint Ní Laoithe. Is samplaí iad na 

taibhléirithe seo ar chuid de na tuiscintí ar thaithí saoil phobal an Bhlascaoid a bhí ar 

fáil do Ní Laoithe. Trí bhlaiseadh de scéal Thomás Uí Chriomhthain mar a roinneann a 

mhac Seán é, ligeann BF don lucht féachana blaiseadh de chuid áirithe de na scéalta a 

bheadh cloiste ag Ní Laoithe óna sinsear. 

6.3.3 Teistiméireacht Sheán Uí Ghuithín 

Tugtar cuntas thíos ar theistiméireacht an oide Seán Ó Guithín. Chaith Ó Guithín a 

shaol oibre ar fad nach mór ar an mBlascaod Mór agus nuair a d’aistrigh sé amach i mí 

na Nollag 1953 bhí sé ar dhuine de na daoine deireanacha a d’fhág an t-oileán. Sula 

dtosaíonn sé ag insint faoi na laethanta deireanacha a chaith sé ar an oileán, tugann Ó 

Guithín léargas ar an gceangal pearsanta a bhí aige leis an mBlascaod agus ar an údarás 

atá aige dá réir mar scéalaí ar thaithí saoil phobal an Bhlascaoid. 

6.3.3.1 Mar a chuireann Ó Guithín é féin i láthair–Ag glacadh seilbhe ar oidhreacht 

Sa chéad ghiota de theistiméireacht Uí Ghuithín a cheadaíonn BF tugann sé léargas ar 

conas a bhronnadh feirm a athair air agus é fós an-óg: 

Chaitheas-sa an scoil a fhágaint ag an am mar fuair m’athairse bás agus gan mé 
ach dhá bhliain déag agus d’ardaíodh ansan as an scoil mé. Bhí mo dhóthain 
cúraim as san amach orm. . .Bhí Maurice, ní raibh sé sin ach trí mbliana agus 
bhí sé sin ar scoil. Agus bhíos ag cleatráil liom as san amach (DÁ, 2012). 

Tugann Ó Guithín le fios nach raibh an dara rogha aige ach glacadh leis an bhfeirm agus 

leis na cúraimí a tháinig leis. Tuigeadh dó toisc a dheartháir a bheith ró-óg go raibh sé 

de dhualgas air an obair fheirmeoireachta a bhíodh á déanamh ag a athair sular cailleadh 

é a dhéanamh anois. Míníonn Charles-Edwards nach bhfuil aon eolas cinnte ann maidir 

le cleachtais thraidisiúnta na nGael i dtaobh chearta comharbais: 
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The rules of inheritance are, by and large, assumed rather than expounded in the 
laws. The evidence is, therefore, often fragmentary and uncertain (1993b: 61). 

Dar le Charles-Edwards, roinntí an talamh go cothrom idir na mic ar fad agus sa chás 

nach raibh mac ar bith ag feirmeoir thugtaí an talamh don chlann iníon: 

A standard type of inheritance was the equal division of land between sons .  .  . 
The equality of the division between the sons was guaranteed by the simple 
device stated in the maxim, ‘the youngest divides, the eldest chooses’. . . 
Daughters might take an equal share of movables but they did not inherit land 
unless there were no sons (1993a: 61-62). 

Ní féidir a rá ón tuairisc a thugann Ó Guithín gurb é ceart na chéadghinteachta a 

chleachtófaí ina chás-san dá mbeadh a dheartháir Maurice níos sine nuair a cailleadh a 

n-athair. 54 Pé scéal é, ba le Seán a thit an fheirm. Leis sin tháinig stádas agus cúraimí 

breise mar fheirmeoir agus mar iascaire ar an oileán. 

Sa traidisiún Gaelach i measc na dtuataí, bhíodh trí phríomhchatagóir ann: ríthe, tiarnaí 

agus feirmeoirí. Míníonn Patterson nach n-aithnítí go hiondúil ach dhá nó trí ghrád rí 

agus ceithre nó cúig ghrád tiarna, ach, go n-aithnítí go leor catagóirí feirmeora:   

There is more variety in the grades of farmer, but all tracts recognize the bóaire, 
many include the higher status mruigfher, and many have a lower status 
category, the ócaire. Also common is the fer midboth, and descending ranks of 
adolescent or unmarried males. . . . Many terms refer to ‘age’ or juniority in a 
descent system that gave rise to cadet branches; others relate status to types of 
property, such as cows (bó>aire) or land (mruig>mruigfher) (1994a: 196-197). 

Go traidisiúnta bhíodh a stádas féin agus a áit féin ag gach duine sa tsochaí Ghaelach. 

Dhéanfaí eolas i dtaobh struchtúir gaoil agus stádais a sheachadadh trí chomharthaí agus 

trí shiombailí. Chabhródh na struchtúir, na siombailí agus na frámaí tagartha seo leis an 

duine dul i ngleic le dúshláin laethúla an tsaoil. 

Léiríonn Ó Guithín anseo conas mar a leanfadh pobal an Bhlascaoid struchtúir agus 

pátrúin ar leith chun slí bheatha a bhaint amach agus chun maireachtáil go síochánta i 

dteannta a chéile. B’éigean do Ó Guithín na gnásanna seo a fhoghlaim an-luath sa saol. 

Ina theistiméireacht, tugann sé cuntas an-soiléir ar an obair a bhíodh le déanamh, mar 

shampla, ag tráthanna éagsúla den bhliain ar an oileán: 

Ní bheadh aon tsuaimhneas as Lá ’le Pádraig amach go dtí go gcuirfí amach na 
potaí. Ní bheadh an taca cúram ansan, bhí na prátaí curtha agus coirce curtha 
agus bhí an mhóin tógtha agus bhí cúraimí a bhí le déanamh taobh cnoc…ach 
aghaidh a thabhairt ar an bhfarraige ag tarrac photaí óna sé a chlog, is dócha. 

                                                
54 Is éard atá i gceist le ceart na chéadghinteachta (primogeniture) an ceart de réir dlí a bheadh ag an mac 
ba shine ar ghabháltas a athar nuair a chaillfí an t-athair. Tagraíonn ceart an deireadh-ghinteachta 
(ultimogeniture) don chás ina mbronnfaí an gabháltas ar an mac is óige. 
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D’fhanfaí amuigh go dtí do dtitfeadh an oíche ina bhfarraige. . . . Ní bheadh an 
tarna cúram an uair sin (DÁ, 2012). 

Ón gcur síos a thugann Ó Guithín anseo is léir gur lean “obair” agus “suaimhneas” na 

bliana pátrún na haimsire. Bhí struchtúr an-chinnte i mbliain an oileánaigh de réir an 

chuntais seo. Bhítí ag plé go príomha le curadóireacht ag tráthanna áirithe den bhliain. 

Bhí tréimhse eile leagtha amach chun an mhóin a shábháil agus a thabhairt isteach. 

Dhéantaí iascaireacht le haghaidh gliomach nó maicréal ansin, arís ag brath ar an 

séasúir. Míníonn Patterson conas mar a roinntí an bhliain in Éirinn go traidisiúnta: 

The Irish divided the year into a warm summer period, sam, and a cold winter 
period, gam. These were respectively associated with light and dark, work and 
rest, male and female. . . . This primary division was based, in Ireland at least, 
on the movement of livestock in transhumance: winter began when the last 
animal was brought down from the summer pastures and the crops were all in, 
while summer began on May 1, when livestock was moved away from the 
growing crops to the hills or other rough pastures (1994a: 119). 

Is ar obair fheirmeoireachta a leagann Patterson an bhéim anseo. Sa cuntas a thugann 

Ó Guithín is léir go raibh tábhacht leis an iascaireacht chomh maith leis an 

bhfeirmeoireacht sa chaoi a ndéantaí na séasúir a aithint óna chéile ar an oileán. Tugtar 

le fios ón gcuid dá theistiméireacht a cheadaítear sa scannán DÁ gur ar an iascaireacht 

níos mó ná ar an bhfeirmeoireacht a tháinig Ó Guithín i dtír. 

Míníonn Ó Guithín gur de réir a chéile a d’foghlaim sé ceird na hiascaireachta ó na 

hoileánaigh eile. Bhíodh sé “ag iascach photaí ar dtúis”, a deir sé. Seo an cuntas a 

thugann Ó Guithín ar iascach gliomach: 

[Dhéantaí] ceithre tharrac sa ló ansan, fiche pota, abair, tharraingíos ceithre 
huaire iad. Dá uair um dhinnéar agus dhá uair ina dhiaidh. . . . gheofá lá agus 
gheofá trí dhosaen agus dhá dhosaen agus mar sin (DÁ, 2012). 

Tar éis dó ceird na bpotaí a fhoghlaim, lean Ó Guithín ar aghaidh chun iascaireacht 

maicréal a fhoghlaim. Seo an tuairisc a thugann sé ar an obair seo:  

Agus ansan, abair, bhíodh tréimhse na maicréal ann mí Mheán Fhómhair, 
deireadh mhí Mheán Fhómhair. Agus triúr fear a bhíodh sa naomhóig sin agus 
bhíodh sé cinn de líonta acu. Cheanglaídís na sé cinn le chéile ansan agus 
dh’fhágaidís an drochlíon ar deireadh. An líon deiridh a thugaidís air (DÁ, 
2012). 

De réir thuairisc Uí Ghuithín le linn aimsir na maicréal théadh na naomhóga amach i 

dteannta a chéile. Obair ar leith ab ea an cineál seo iascaireachta agus b’éigean do na 

hoileánaigh tarraingt le chéile chun í a chur i gcrích. Is ábhar spéise gur sa tríú pearsa 

iolra a thugann Ó Guithín an cuntas seo. Tá Ó Guithín ag tagairt do na hiascairí ónar 

fhoghlaim sé a cheird nuair a bhaineann sé úsáid as na réimnithe “cheanglaídís” agus 
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“dh’fhágaidís”. Is comhartha shoiléir í seo gur shealbhaigh sé traidisiún na 

hiascaireachta óna chomhoileánaigh. Ag caint a thug sé ag Ceiliúradh an Bhlascaoid 

2003, bhí an méid a leanas le rá ag BF faoin gcaoi a mbíodh muintir an oileáin ag 

cabhrú lena chéile ar an bhfarraige agus ar an talamh: 

Mhair muintir an Bhlascaoid Mhóir ar scáth a chéile. Ní raibh aon dul as sin ach 
oiread. Bhí cabhair gach éinne riachtanach chun na báid saighne a chur ar 
snámh nó a thriomú, le hainmhithe a lochtú isteach agus amach agus chun 
fómhar na mara agus na talún a thógaint (2005: 15). 

Míníonn Ó Guithín go mbíodh na naomhóga amuigh ar an bhfarraige i dteannta a chéile 

agus bhídís ag coinneáil súil ar obair a chéile. Deir sé go mbíodh a meá féin ag gach 

naomhóg. De réir chuntas Uí Ghuithín théadh naomhóg amháin ag iascach in áit amháin 

agus théadh an chéad naomhóg eile go dtí áit eile. Bhíodh sé de nós acu súil a 

choinneáil ar a chéile ach ní rachadh naomhóg amháin isteach ar mheá naomhóg eile: 

Théidís i bhfarraige i dTiaracht, cuid acu. . . . Agus ansan théadh naomhóg eile 
go hInis na Bró. Agus naomhóg Inis Tuaisceart, b’fhéidir go mbeadh dhá 
naomhóig ann. . . . Ansan bhí muintir Uí Dhálaigh in Inis Icíleáin agus 
dh’fhanaidís sin thiar ó Luan go Satharn (DÁ, 2012). 

 

Grianghraf 6.16 Meánna mhuintir an Bhlascaoid Mhóir (DÁ) 

Bhíodh a chriú féin ag gach naomhóg agus thuig gach criú cá raibh cead acu iascach 

agus cén píosa farraige a bhain le criú eile (féach grianghraf 6.16 le haghaidh léargas  

BF ar mheánna mhuintir an Bhlascaoid). Sampla is ea seo de Dhlí na Binne a bheith i 

bhfeidhm i measc na n-oileánach. Léiriú atá sa roinnt farraige seo ar conas mar a 

d’eagraíodh pobal an oileáin iad féin ag leibhéal an-bhunúsach chun go mbeadh slí 

maireachtála ag gach duine agus chun go bhféadfaidís cónaí go síochánta i dteannta a 

chéile. Mar a mhíníonn Bohannan:  

The territorial juxtaposition of creatures, the way they exploit the territory, and 
their attachment to the territory lie at the foundation of any society (1995: 23). 

Is léir ó chur síos Uí Ghuithín go raibh pátrún agus struchtúr leis an obair a dhéanadh 

iascairí an oileáin: d’fhanaidís le haimsir shocair; bhíodh líon áirithe pota ag gach 

naomhóg; tharraingídís na potaí ceithre huaire sa lá agus mar sin de. De réir mar a 

chaith BF am ar an bhfarraige i dteannta na n-iascairí eile bhí na rialacha agus na 
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nósanna a bhain le traidisiún iascaireachta na n-oileánach á sealbhú aige. Ón maíomh a 

dhéanann Ó Guithín maidir le líon na bpotaí a tharraingeofaí in aon lá amháin is léir go 

raibh tábhacht leis seo sa tsochaí inar mhair sé. Thuilleadh an té, nó an criú, a tharraing 

an líon is mó potaí stádas sa tsochaí mar iascairí oilte. D’fhéadfadh oileánach stádas a 

thuilleamh freisin bunaithe ar an ngabháltas agus ar líon na n-ainmhithe a bhí aige.  

De réir chur síos Patterson, is de réir méid an ghabháltais a bhíodh aige, agus a rachmais 

tháirgiúil dá réir, a socraíodh stádas sóisialta an fheirmeora in Éirinn go traidisiúnta 

(1994a: 191). I bhfianaise an eolais sin is ábhar spéise an cuntas a thugann Ó Guithín ar 

líon na n-ainmhithe a bhíodh ag a theaghlach nuair a bhíodh cónaí orthu ar an oileán: 

“Bhí bó againn agus bhí gamhain againn agus bhí asal againn agus bhí daichead éigin 

caora againn nó mar sin. Agus ormsa a thit an obair sin go léir”. Míníonn Nicholls gurb 

í an bhó an t-aonad saibhris ba bhunúsaí i luathshochaí na hÉireann: 

Cattle were of course the primary element in the Irish pastoral economy, 
providing not only milk and its derivitives–butter, cheese, and sour curds–but 
also meat and blood, which was drawn from the living cattle to serve as 
foodstuff, and the hides which came to form the largest item in Ireland’s 
exports… Cattle were a highly mobile form of wealth and economic resource 
which could be quickly and easily moved to a safer locality in time of war or 
trouble, as well as moving in search of fresh pasture within a small radius 
(1993: 413). 

Go traidisiúnta bhain saibhreas eacnamúil leis an mbó. B’fhoinse thábhacht bhia don 

teaghlach í freisin. Míníonn Ua Maoileoin tábhacht na bó do mhuintir an oileáin:  

An té go raibh bó aige bhí a chuid ime féin aige, chomh maith le bláthach lá na 
cuiginne. . . . Bainne bearrtha, gan dabht, a d’ólaidís taobh amuigh den chrúsa 
leamhnachta a choinnidís chun liathadh an tae. Ba bhreá lena gcroí bainne 
ramhar géar le n-ól, chomh maith le liathuisce, is é sin, uisce agus bainne milis 
le chéile lá brothaill amuigh sa ghort nó ag déanamh stáca nó coca (1994: 19).  

D’fhéadfaí a bheith ag súil le suas le daichead punt ime ó bhó in aghaidh na bliana, de 

réir chuntas Nicholls. De réir na tuairisce seo sholáthródh an bhó a bhí ag muintir Uí 

Ghuithín dóthain bainne agus ime don teaghlach. Ní bheadh orthu a bheith ag brath ar 

na comharsana. Go deimhin, d’fhéadfaí gur chucu a bheadh na comharsana ag teacht. 

Tá tábhacht freisin leis an ngamhain a luann Ó Guithín a bheith acu. Foinse bhia eile is 

ea an gamhain nó d’fhéadfaí í a dhíol agus soláthairtí eile a bheadh de dhíth ar an 

teaghlach a cheannach leis an airgead. Bhí tábhacht eile arís leis an mbó agus leis an 

ngamhain. Ba fhoinse aoiligh iad. Mar a mhíníonn Ua Maoileoin, chuirtí an t-aoileach 

amach mar leasú ar an “talamh bocht gainimhe timpeall na dtithe”, áit a gcuirtí coirce 
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nó seagal (1994: 19). Ní raibh sé d’ádh ag gach teaghlach ar an oileán bó a bheith acu. 

De réir thuairisc Mhic Chárthaigh: 

Tháinig athrú suntasach ar chúrsaí feirmeoireachta i rith an dara leath den naoú 
céad déag. Faoi dheireadh an chéid ní raibh ach 10 mbó ar fad ag muintir an 
Oileáin rud a chiallaigh go mbíodh ainmhí amháin idir dhá líon tí go minic agus 
go gcaithfí an bainne a roinnt idir dhá thigh gach lá (2005: 72). 

Tagann cuntas Ua Maoileoin, a dhéanann cur síos ar mar ar mhair muintir an oileáin sa 

bhfichiú aois, leis seo: “bó nó dhó ag daoine áirithe, daoine eile gan aon cheann, ach ag 

brath ar an mbraon bainne ón té go raibh a leithéid aige” (1994: 7). Bhí neamhspleáchas 

ag an teaghlach a raibh bó acu ar an oileán. Anuas air sin, chinntigh an bhó cearta talún 

don teaghlach. Míníonn Ua Maoileoin conas mar a dhéantaí talamh an oileáin a roinnt: 

Coimín eatarthu go léir ab ea an cnoc ar fad, cead móna a bhaint acu ann agus 
coiníní a mharú. Ach is é Dlí na Binne a bhí i bhfeidhm eatarthu chomh fada le 
caoirigh … cúig cinn fhichead de chaoirigh in aghaidh gach féar bó, agus an té 
ná raibh a leithéid sin aige ní raibh aon chead aige caora a bheith ar an gcnoc 
aige (1994: 8). 

Tugann Ó Guithín le fios go raibh “daichead éigin caora againn nó mar sin”. De réir 

dhlí an oileáin, gan an bhó agus an gamhain a bheith aige, ní bheadh cead aige na 

caoirigh seo a choinneáil ar an gcnoc in aon chor. Bhí tábhacht leis na caoirigh mar 

fhoinse bhia agus mar fhoinse airgid, dhá rud a thabharfadh neamhspleáchas dóibh. 

Tugann Ó Guithín cuntas ar an nós a bhíodh ag muintir an oileáin caora a mharú cúpla 

uair sa bhliain mar sholáthar bia dóibh féin. Dhéanadh na mná putóga na gcaorach a 

líonadh. Anuas air sin, cheannaíodh búistéirí an Daingin caoirigh agus olann ó mhuintir 

an oileáin.  De réir thuairisc Ua Maoileoin “bhí ainm na caorach a thagadh ón oileán in 

airde le miliseacht, agus ba mhinic a chloisfeá mná sa Daingean ag fiafraí den bhúistéir 

arbh ón oileán a tháinig an chaoireoil seo. Pé acu arbh ea nó nárbh ea, déarfadh sé leo 

gurbh ea, gan dabht!” (1994: 20). Cé go n-áitíonn Nicholls go raibh stádas níos lú go 

traidisiúnta ag an gcaora agus ag an muc i sochaí na hÉireann ba bhuntáiste mór do 

mhuintir an oileáin na caoirigh, mar a thugtar le fios sa nath cainte seo a bhíodh acu: 

“Caora le díol, caora le bearradh agus caora le n-ithe” (Ua Maoileoin, 1994: 19). 

Míníonn Ua Maoileoin gur “ag an gcaora a bhí an seasamh, an té a raibh sí aige”. Táthar 

ag tabhairt le fios anseo nach raibh sé d’ádh ag gach duine tréad caorach, mar a bhí ag 

Ó Guithín, a bheith aige agus is lú ná sin arís an líon daoine a mbeadh reithe acu. Le 

linn dó a bheith ag cur síos ar a laethanta deireanacha ar an oileán, insíonn Ó Guithín go 

raibh “reithí ar an gcnoc againn” (DÁ, 2012). Nuair a thagann an t-am chun an t-oileán a 

fhágáil, míníonn Ó Guithín gur fhan sé féin, a dheartháir Maurice agus Maraisín Mharas 
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Mhuiris Ó Catháin istigh chun go bhféadfaidís na reithí a thabhairt anuas den chnoc 

agus iad a thabhairt amach leo. Chinnteodh na reithí sin athnuachan an tréada agus 

athnuachan na gcearta talaimh, foinse bia agus foinse airgid dá réir. Bhí neamhspleáchas 

agus stádas ag baint le reithí a bheith ina sheilbh ag Ó Guithín. An té a raibh dóthain 

caorach agus olann aige le díol, bhí cumas aige airgead a thuilleamh agus an té a raibh 

reithí ar an gcnoc aige, bhí sé neamhspleách ar na feirmeoirí caorach eile ar an oileán. 

Luann Ó Guithín go raibh asal ag a theaghlach. Asal fireann is dócha, mar “ní bheadh 

aon ghnó acu do asail bhaineann” ar an oileán mar “bhí an talamh chomh géar chomh 

hard sin nuair a thiocfadh an séasúr go gcuirfidís a chéile [le] haill nuair a bhuailfeadh 

an fonn iad” (Ua Maoileoin 1994: 10). Dar le Ua Maoileoin, níor cuireadh asal ag obair 

faoi chéachta riamh ar an oileán. Bhaintí úsáid as chun móin a thabhairt ón gcnoc nó 

chun gaineamh, feamainn nó iascáin a thabhairt ón trá, obair a dhéantaí le capaill in 

áiteanna eile. Deir Ua Maoileoin nach cuimhin le haon duine capall a bheith ar an oileán 

“ach, de réir dealraimh, bhíodar acu i bhfad siar ann, agus iad ag treabhadh le céachtaí 

adhmaid” (1994: 8). In óráid a thug sé le linn Cheiliúradh an Bhlascaoid 2003, d’inis BF 

scéal seanchais faoi chapall ar an mBlascaod: 

[Bhíodh] rialacha daingne pobail acu chun go mairfeadh an pobal. Deir an 
seanchas linn go raibh ar cheann des na rialacha sin ná raibh cead ag éinne 
capall a bheith aige ar an oileán–d’íosfadh sé an iomarca den bhféar agus den 
bhfraoch is dócha! Deir an seanchas céanna gur tháinig fear ceanndána ina 
measc a thug each nó capall leis isteach. Fear de mhuintir Mhórdha ab ea é. 
Críochnaíonn an seanchas an scéal sin á insint dúinn gur éirigh an Mórdhach 
maidean agus gur chuaigh ag cuardach a chapaill agus gurbh é áit a fuair sé a 
chapall ná ina phleist marbh ag bun faille cuaise. Tugtar Cuas an Chapaill ar an 
gcuas sin ó shin (2005: 15). 

Cé gur fearr agus gur tapúla b’fhéidir a dhéanadh capall an obair a éascú dó, is asal a 

choinníonn Ó Guithín. Tuigeann Ó Guithín rialacha an phobail agus ní sháraíonn sé iad. 

De réir a thuairisce féin bhí dóthain ainmhithe ag Ó Guithín le aire a thabhairt dá 

theaghlach féin agus chun cabhrú lena gcomharsan. Tagraíonn Patterson don tábhacht a 

bhí le bheith in ann do dhóthain a tháirgeadh nuair a bhíodh stádas á bhronnadh ar 

fheirmeoirí na hÉireann go traidisiúnta:  

The rank above the bóaire exhibits most clearly the compiler’s economic 
criterion for rank; productive self-sufficiency. The mruigfher was distinguished 
as follows; he had a whole plow and six oxen, a share in a mill that was enough 
to let him grind not only for his family but for guests (CG 192, 239–40), and he 
had ‘the tools for use in every season, each one of them unborrowed.’ (CG 178–
9). In his house he had all the cooking equipment he could need, ‘including 
irons and trays and mugs, so that he does not have to borrow them’ (CG 175–
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6). He had a whole plow with all its gear (CG 181–2), his own kiln, barn, and 
outhouses (CG 192), charcoal for iron-work when a smith came around, and 
sea-salt for preparing meat for storage (CG 190–1). His sheep pasture was 
supposed to be large enough to graze his sheep without moving them (CG 197–
8)–in other words he did not have to get involved in joint herding with other 
farmers who moved their flocks around in the ‘circuit of grazing’ (1994a: 198). 

Faoin gcóras traidisiúnta a aithníonn Patterson bheadh stádas an fheirmeora 

neamhspleách tuillte ag Ó Guithín toisc é a bheith in ann soláthar dá mhuintir. Maidir 

leis na huirlisí a bheadh de dhíth dar le Patterson ar fheirmeoir neamhspleách, ní 

hionann na huirlisí a raibh tábhacht leo ar an míntír agus na cinn a theastódh ó 

fheirmeoir ar an oileán. Tugann Ó Guithín léargas ar a thuiscint siúd ar an difríocht seo 

go soiléir nuair a deir sé:  

Aon rud amháin, an dtuigeann tú, ní raibh a fhios againn go mbeadh an saol, go 
mbeadh sé níos éasca. . . . mar dá dteastódh uait treabhadh a dhéanamh anso [ar 
an míntír] dhéanfadh an tractor duit é agus mar sin. Bhí saoráid mhór ann in áit 
a bheith ag obair istigh. Nuair a bheadh bó agus gamhain agus asal agus 
leathchéad éigin caora istigh, bheadh do dhóthain cúraim ort (DÁ, 2012). 

“Obair sclábhúil” a thugann Ua Maoileoin ar an treabhadh ar an oileán: “In iomairí a 

chuiridís prátaí agus is leis an ramhann a d’iompaidís gach fód agus a rómhraidís gach 

clais fúthu sin–obair sclábhúil ach go raibh an talamh briosc.” (1994: 12). Ba leis an 

rámhainn a bhí luach ar an oileán, mar a dhearbhaíonn Criostóir Mac Cárthaigh: 

De réir an tseanchais, tugadh céachta adhmaid chun an oileáin lá den tsaol, ach 
d’iompaíodar arís ar an rámhainn gan mórán moille. Uirlis luachmhar ab ea an 
rámhainn, ní hamháin le talamh a shaothrú ach le scraith a bhaint, clais a 
rómhar agus go leor eile (Mac Cárthaigh 2005: 69).  

Trí aithris a dhéanamh ar líon na n-ainmhithe agus ar na huirlisí a bhíodh aige ar an 

oileán, tá Ó Guithín ag seachadadh eolais mar gheall ar chultúr mhuintir an oileáin. 

Chomh maith leis sin, tá sé ag tabhairt léargais ar an stádas, mar a thuigtear dó é, a 

bhíodh aige nuair a chónaigh sé i measc mhuintir an oileáin. Is í an ghné de thaithí saoil 

mhuintir an oileáin is mó a dtugann Ó Guithín léargas air, áfach, na cúiseanna a thug 

orthu an t-oileán a fhágáil. Glacann sé cúram ar leith leis an gcuntas a thugann sé ar na 

laethanta deireanacha a chaith sé féin “istigh”. 

6.3.3.2 Gné dá insint ar a leagann Ó Guithín béim 

Sa chuntas a thugann sé ar imeacht an phobail ón mBlascaod Mór, tuairiscíonn 

Ó Guithín gur imigh go leor daoine ar imirce. Tar éis an Dara Cogadh Domhanda, deir 

sé, go mbíodh gaolta i Meiriceá ag cur costas an taistil abhaile agus lean muintir an 

oileáin iad ina nduine is ina nduine: “D’imigh duine agus beirt agus triúr as gach tigh an 
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uair sin tar éis an Dara Cogadh Domhanda, sall go Meirice” (DÁ, 2012).  Ar deireadh, a 

deir sé, “ní raibh inti ach criú dhá naomhóige” agus “bhí fhios acu go maith ansan, 

abair, go gcaithfidís é a fhágaint luath nó mall. Agus níorbh aon mhaith fanacht 

ródhéanach mar ná beidís ábalta naomhóg a chur síos in aon chor” (DÁ, 2012). Roimhe 

seo “bhí na daoine ana-fhlúirseach” (DÁ, 2012). Anois, ní raibh de rogha, dar le 

Ó Guithín, ag an gcúpla duine a bhí fágtha ach aistriú amach mar nach raibh dóthain 

daoine ann a thuilleadh chun go bhféadfaidís feidhmiú go héifeachtach mar phobal. 

Míníonn sé go raibh cuid den dream a bhí fágtha istigh ag cur achainíocha chuig an 

rialtas le cuidiú leo aistriú amach. Ar deireadh, “chuaigh De Valera isteach, é féin agus 

a mhac. . . . Dúirt sé ná raibh aon rud le déanamh ach iad a dh’aistriú amach as. Agus 

ansan dh’aistríodh amach…” (DÁ, 2012). De réir tuairisce a foilsíodh ar Ceiliúradh an 

Bhlascaoid 8, d’aistríodh iad siúd a bhí fágtha ar an oileán amach go Dún Chaoin i dtreo 

dheireadh na bliana 1953: 

At a government meeting on 7th of November, 1952, a decision in favour of 
moving the islanders to the mainland was finally reached. It was one year later 
before the complete arrangements, such as the purchase of suitable land in 
Dunquin, had been finalized. Wednesday, November 17th 1953, was the day set 
for the evacuation. Ironically, due to poor weather conditions, only six of the 21 
islanders managed to leave that day. They landed in Dingle rather than Dunquin 
because the stormy seas rendered a landing at Dunquin hazardous (Ní 
Chéilleachair, 2005: 98). 

Tugann an cur síos beacht a dhéanann Ó Guithín ar na laethanta deireanacha a chaith sé 

féin ar an oileán léargas ar a thuiscint  ar an tréimhse seo i saol mhuintir an oileáin.   

Is é an chéad rud atá le tabhairt faoi deara faoi chuntas Uí Ghuithín i dtaobh bhánú an 

oileáin, úsáid na mbriathar fág agus aistriú: “Bhí daoine ag scríobh [chuig an rialtas] 

chun iad a dh’aistriú amach as. Agus ansan dh’aistríodh amach. 1953 a dh’fhágamar. . . 

nuair a fuaireamar an seans dh’fhágamar é, dh’fhágamar é” (DÁ, 2012). Lena rogha faí 

anseo, tá Ó Guithín ag tabhairt le fios nár tógadh nó nár aistríodh amach é ach go raibh 

an imeacht faoina smacht féin. In abairt le faí ghníomhach, cuirim i gcás “Nuair a 

fuaireamar an seans, d’fhágamar é”, is é an t-ainmní a dhéanann an gníomh. In abairt le 

faí chéasta, “dh’aistríodh amach [iad]”, tarlaíonn an gníomh don ainmní (DÁ, 2012). Is 

faoina théarmaí féin a d’fhág Ó Guithín, dar leis, agus tugann sé cur síos beacht ar na 

laethanta deireanacha a chaith sé istigh.  

Tugann Ó Guithín cuntas beacht ar conas a chaith sé a oíche dheireanach ar an 

mBlascaod Mór. Míníonn sé go raibh sé ag iarraidh solas a lasadh Oíche Nollag ach “ní 

raibh coinneal againn agus ní raibh aon íle againn. Na lampaí, dh’imigh siad sin amach, 
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is dócha” (DÁ, 2012). Glacann sé go leor cúraim agus ama ag insint conas a d’éirigh 

leis coinneal a dhéanamh agus a lasadh: 

An bhfeadraís cad a bhí againn, sclátaí céire a bhí fagtha ar an bhfarraige aimsir 
an chogaidh. Agus chuireamar i sáspan é sin agus bheiríomar í agus chuireamar 
amach ar áras iad, sásar is dócha. Agus bhí mórán cadáis fachta an uair sin, 
caite isteach…agus é briste. Agus dheineamar córd do san, buaicis agus 
cuireadh síos sa tsásar é agus scaoileadh a dheireadh anuas ansin. . . an slige 
agus b’shin é an solas caoch (DÁ, 2012). 

Is íomhá ar leith é coinneal ar lasadh sa bhfuinneog Oíche Nollag. Ba nós leis na Gaeil, 

nós a choinnítear go fóill i roinnt áiteanna in Éirinn, coinneal a lasadh san fhuinneog 

Oíche Nollag chun fáilte a chur roimh strainséir ar bith a bheadh ag siúl na bóithre an 

oíche sin.55 Tugann Ó Guithín cur síos cruinn bheacht ar an dua a chuir sé air féin ábhar 

a fháil le coinneal a dhéanamh. Míníonn sé gur tháinig sé ar sheansclátaí céireach a 

tháinig isteach leis an taoide le linn an dara cogadh domhanda agus d’éirigh leis 

coinneal a lasadh. Tá Ó Guithín ag tabhairt le fios anseo gur in ainneoin na hainnise 

agus an easpa gur éirigh leis nósanna agus traidisiúin a mhuintire a choinneáil beo nuair 

a bhí go leor daoine eile tar éis géilleadh.  

Bheadh brí ar leith leis an solas a las Ó Guithín mar ba í sin an Nollaig dheireanach a 

raibh daoine ag cur fúthu go fóill ar an oileán. Tá éiginnteacht áirithe maidir le cé a las 

solas ar an oileán Oíche Nollag 1953. Mar atá léirithe thuas, tugann Ó Guithín mionchur 

síos ar an gcoinneal a las seisean ar an oileán Oíche Nollag, bíodh is gur “solas caoch” a 

bhí ann dar leis féin. Bhí muintir Uí Shúilleabháin, sinsear Ní Laoithe, ar an oileán an 

Oíche Nollag sin freisin: 

Ní raibh fágtha istigh ach aon líon tí amháin: Seán Mhicil Ó Súilleabháin, a 
bhean Jiún agus a dtriúr mac, Peaidí, Maidhc agus Seáinín. Bhí tigh amuigh 
ullamh faoina gcoinne, ach istigh a chaitheadar an Nollaig (2005: 29). 

Tagraíonn BF “aon solas amháin a bhí le feiscint ar an mBlascaod Mór Oíche Nollag na 

bliana 1953” (2005: 29). B’ionann an coinneal sin a lasadh ar an oileán Oíche Nollag 

agus a rá go raibh an té a las ag coinneáil spiorad agus traidisiún phobal an oileáin ina 

bheatha. Thuigfí ó thuairisc Uí Ghuithín go raibh seisean ar an duine deireanach ar an 

oileán. Cé go luann sé an bheirt eile a d’fhan istigh ina theannta, a dheartháir Maurice 

agus Maraisín Mharas Mhuiris Ó Catháin, ní luann sé in aon chor iad sa tuairisc a 

thugann sé ar Oíche Nollag. Ní luann sé ach an oiread go raibh aon teaghlach eile istigh 

                                                
55 Sa dán Cuireadh do Mhuire tugann Máirtín Ó Direáin cur síos ar an nós a bhíodh ag muintir Árainn 
coinneal a lasadh i ngach fuinneog Oíche Nollag (1980: 17). Tá cuntas ag Máire Mhac an tSaoi ar an nós 
seo freisin sa dán Oíche Nollag (1956: 13). 
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ar an oileán an oíche sin óna bhféadfadh sé coinneal a fháil. Is léir ó chuntas 

Uí Ghuithín gur mheas sé an-tábhacht a bheith leis an ngníomh siombalach seo. 

Theastaigh uaidh nós a phobail a choinneáil beo. Is ábhar bróid dó gur éirigh leis an 

coinneal a lasadh agus freisin go raibh seisean ar dhuine de na daoine deireanacha a 

d’aistrigh amach as an oileán. Tá cumha agus brón le brath ar fhocail dheireanacha 

Uí Ghuithín: “nuair a fuaireamar an seans dh’fhágamar é. Dh’fhágamar é” (DÁ, 2012). 

Is léir óna ghlór go bhfuil uaigneas air i ndiaidh an oileáin go fóill agus nach go héasca 

a scar sé leis ná leis an gcultúr agus na nósanna a chleacht sé ann agus a bhfuil blaiseadh 

tugtha anseo aige. 

6.3.3.3 Frámú BF ar insint Uí Ghuithín 

De réir mar a mhíníonn Ó Guithín mar ar tháinig deireadh lena laethanta scoile, 

gearrann BF idir míreanna scannán nua-thaifeadta de Sheán Ó Guithín agus a dheartháir 

Maurice ina dteach cónaithe ar an míntír. Tugann BF seatanna den bheirt sa teach, duine 

amháin ar gach aon taobh den tine, iad ag comhrá ós íseal lena chéile. Meabhraítear leis 

an seat seo íomhánna traidisiúnta an tseanchaí: seanduine, fear go minic, ag coigilt na 

tine ag insint scéalta. Ina dhiaidh seo, leanann an ceamara an bheirt deartháireacha 

amach as an teach go dtí binn an tí. Seasann siad ansin taobh lena chéile ag breathnú 

isteach ar an mBlascaod Mór. Músclaítear cumha agus uaigneas leis an radharc seo. 

Samhlaítear iad a bheith ag caitheamh i ndiaidh an tsaoil a bhíodh acu ar an oileán. Leis 

na míreanna físe seo, shamhlófaí go bhfuil BF ag tabhairt an stádais chéanna don bheirt 

dheartháir. Trí chead cainte a thabhairt do Sheán agus agus trí é a chur i láthair mar oide 

traidisiúnta, mar a léireofar thíos, tá BF ag tabhairt an údaráis do Sheán thar a dheartháir 

Maurice chun léargas a thabhairt ar thaithí saoil na ndeartháireacha ar an oileán.  
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Grianghraf 6.17 Seán Ó Guithín (DÁ) 

Tugann BF seat teann de Ó Guithín suite istigh faoi chlaí ag insint a scéil (féach 

grianghraf 6.17). Cé nach amuigh faoin aer a thionóltaí iad go minic, tarraingíonn an 

íomhá seo scoil scairte chun cuimhne. Bhíodh na scoileanna seo coitianta in Éirinn ó 

dheireadh an tseachtú haois déag go dtí tús an naoú haois déag, go háirithe in aimsir na 

bPéindlíthe nuair a bhíodh cosc ar oideachas i measc na nGael. Fir léinn áitiúla a bhíodh 

mar oidí go hiondúil agus míníonn Clarke go mbíodh curaclam na scoile ag brath ar 

réimse saineolais an mháistir: “The hedge school curriculum was dependent on the 

abilities of the master and there was a clear occupation-oriented bias in the hedge school 

curriculum” (2010: 4-5). Sa chur síos a thugann sé ar na scoileanna scairte deireanacha 

in Éirinn, léiríonn Fernández-Suárez an tuiscint chéanna le Clarke agus leagann sé béim 

ar thábhacht éagsúlacht churaclam na scoileanna scairte ón gcóras nua scolaíochta 

náisiúnta a bhí ag teacht isteach ag an am: 

As for the curriculum, it was truly one of the features of education that really 
marked the difference between the native system and the new one. In hedge 
schools, both rural and urban, elements of elementary education were combined 
with other of intermediate education. Apart from Classics or advanced Maths, 
other subjects like Gauging, Navigation, Physics or Book-keeping became very 
popular. The curriculum varied according to the needs of the community where 
the school was found and the qualifications of the master (2006: 48).  

De réir Fernández-Suárez bhí ardmheas ag an bpobal ar oidí na scoileanna scairte agus 

go minic, fiú agus scoil náisiúnta nuabhunaithe mar rogha acu, is chuig na scoileanna 

scairte a chuireadh tuismitheoirí a leanaí (2006: 48). Is ó scoileanna na mBard anuas, áit 

a leagtaí béim ar leith ar léann na hÉireann agus ar léann na Gaeilge, a tháinig an múnla 

do na scoileanna scairte. I gcur síos a thugann Corkery ar scoileanna na mBard, leagann 
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sé béim ar thábhacht an churaclaim i gcothú meon Ghaelach. B’iad stair, dlí, teanga 

agus litríocht na hÉireann príomhábhair scoileanna na mBard agus ba trí Ghaeilge a 

dhéantaí an teagasc:  

The language was that of Ireland, the literature that of Ireland–and through the 
medium of the native language were all subjects taught…it served at the one 
time as seed-bed and harvest of the mind of the Gaelic nation. [Gaelic] was, as 
stated, the foundation-stone of all the studies in those schools (Corkery, 1977: 
80).  

Sa saothar céanna tarraingíonn Corkery an chríoch a chuir Eibhlín Dubh Ní Chonaill ar 

Caoineadh Airt Uí Laoghaire chun cuimhne:  

Stadaidh anois d’bhúr ngol, 

A mhná na súl bhfliuch mbog, 

Go bhfaghaidh Art Ua Laoghaire deoch 

Roimh é dhul isteach ‘sa sgoil,  

Ní h-ag foghlaim léighinn ná port 

Ach ag iomchar cré agus cloch (Corkery, 1977: 68). 

Sa chur síos a dhéanann Corkery ar an véarsa seo le hEibhlín Dubh nochtann sé an 

gradam a chreideann sé a bheith tuillte ag an scolaíocht thraidisiúnta agus an tábhacht, 

dar leis, a bhain le scoileanna na mBard do na Gaeil:  

While one reads it, it is impossible to think of the matter as having been 
gathered, sifted, arranged; yet had Eibhlín Dubh searched a whole year long for 
the one ending that should be more Gaelic than any other. . . she could not have 
bettered this ending that we know. The poem is living with the breath and stir of 
that still Gaelic-speaking corner of Ireland. . . to be suddenly put an end to with 
the word “school,” with an image that is at once intimate, aloof, and Gaelic 
beyond our kenning (1977: 68). 

Leis an bhfrámú a dhéanann sé ar theistiméireacht Uí Ghuithín agus trí íomhá na 

scoileanna scairte a thabhairt chun cuimhne, tá BF ag cruthú ceangail idir traidisiún fada 

Gaelach agus an scéalaí. Tá sé ag tabhairt le fios go bhfuil traidisiún scolaíochta na 

nGael á iompar agus á sheachadadh anseo ag Ó Guithín agus dá réir bronnann sé stádas 

an oide air, fear a bhfuil sealbhú déanta aige ar chultúr agus ar thraidisiúin a mhuintire 

agus a bhfuil sé de chumas aige an t-eolas sin a sheachadadh chucu siúd atá ag teacht 

ina dhiaidh. 

6.3.4 Tuairisc chriticiúil ar léargas BF ar insintí na n-oidí 

Tar éis do BF suíomh a scéil a nochtadh, na Blascaodaí, faightear an chéad amharc ar na 

hoidí atá roghnaithe aige. Tugtar cead cainte do Ní Laoithe ar dtús agus is é an chéad 
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rud a dhéanann sí, a ginealach a aithris. Is ábhar spéise, mar a dúradh thuas, nach cuid 

den bhuntheistiméireacht a thug sí do BF í an mhír seo ach mír a bhailigh sé uaithi go 

speisialta níos déanaí. Is deacair a rá cén chaoi a gcuirfeadh Ní Laoithe í féin i láthair dá 

bhfágfaí an rogha fúithi féin. Is stíl í seo a roghnaigh BF di. Gné eile de chur i láthair 

Ní Laoithe ar mhaith liom aird a tharraingt uirthi anseo is ea a laghad cainte a chloistear 

uaithi ar an scannán. Arís, gan fáil a bheith ag duine ar na míreanna ar fad a taifeadadh 

agus léargas níos iomláine ar an bpróiseas eagarthóireachta, tá sé an-deacair a rá cén 

chúis atá leis seo. B’fhéidir nach raibh Ní Laoithe sásta mórán cainte a dhéanamh, nó 

b’fhéidir gur socraíodh gan na míreanna cainte a thug sí a cheadú. Ar bhealach, is cuma 

linn anseo, mar is é a theastaíonn uaim a dhéanamh sa staidéar seo, léargas agus tuiscint 

a fháil ar na hinsintí sin a cheadaítear agus a chuirtear in láthair ar scannáin. Pé cúis atá 

leis, is féidir a rá nach gcloistear ach míreanna gearra cainte ó Ní Laoithe sa scannán 

DÁ. Tugann sí mír bheag cainte uaithi agus gearrtar láithreach bonn go dtí sliocht 

cartlainne óna hathair nó ó dhuine dá seanaithreacha. Ní éiríonn linn aon aithne cheart a 

chur ar Ní Laoithe mar dhuine nó mar scéalaí. Dá réir sin, ón bhfianaise atá ar fáil ar an 

scannán DÁ, is deacair léargas a fháil ar stíl inste Ní Laoithe nó ar a taithí saoil mar 

bhean a rugadh ar an oileán ach a chaith cuid mhór dá saol ar mhíntír Chorca Dhuibhne. 

Sa chomhthéacs seo is ábhar spéise go dtapaíonn Ní Laoithe an deis aird a tharraingt ar 

a fine máthartha agus ar thaithí saoil na mban i bhfoirm litir a máthar.   

Maidir leis an insint a thugann Ó Guithín, ceadaítear giotaí fada cainte uaidh agus mar 

sin is fearr an aithne a chuirtear air ná a chuirtear ar Ní Laoithe le linn an scannáin. Is 

bunaithe ar a thaithí saoil féin atá insint Uí Ghuithín. Is mar oileánach agus, go deimhin, 

mar dhuine de na daoine deireanacha a d’fhág an t-oileán a chuireann Ó Guithín é féin i 

láthair ina theistiméireacht. Sa tuairisc a thugann sé ar líon na n-ainmhithe a bhí aige ar 

an oileán agus ar an obair iascaireachta a dhéanfadh sé, tugann Ó Guithín léargas ar 

conas mar ar shealbhaigh sé traidisiúin fheirmeoireachta agus iascaireachta an oileáin 

go nádúrtha ó bheith ag faire ar a chomharsana agus ag obair ina dteannta. Trí chur síos 

a dhéanamh ar líon na mba agus ar líon na gcaorach a bhíodh aige ar an gcnoc, tá BF ag 

tabhairt tuairisce ar conas mar a roinntí talamh an oileáin de réir líon na mba a bhíodh 

ag duine lena linn. Tá sé ag tabhairt léargais freisin ar an stádas sóisialta a bhíodh aige 

ann mar fheirmeoir neamhspleách. Cé go mbídís ag obair i dteannta a chéile, léiríonn Ó 

Guithín go mbíodh comórtas idir na hoileánaigh. Tugann sé tuairisc ar conas mar a 

choinnídís súil ar líon na bpotaí agus ar líon na n-ainmhithe a bheadh ag an gcéad duine 
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eile. Bhíodh comórtas idir na hoileánaigh freisin i dtaobh talamh cnoic. Is ar chomhar 

na n-oileánach a leagann BF an bhéim agus baineann sé úsáid as an naomhóg mar 

mheafar chun comhoibriú na n-oileánach a léiriú. Sa naomhóg a thaispeánann BF 

bhíodh na hoileánaigh ag tarraingt le chéile d’fhonn bogadh ar aghaidh go cothrom agus 

chun teacht slán. Leis an miontuairisc a thugann sé ar dhéanamh agus ar lasadh na 

coinnle Oíche Nollag ar an oileán, tugann Ó Guithín léargas an-soiléir ar thábhacht an 

nóis dó féin agus ar an meas a bhí aige ar thraidisiúin a muintire. 

Is éard atá sa tuairisc a thugann Ó Guithín anseo ar deireadh, léargas ar ghnéithe de 

thraidisiún agus de chultúr mhuintir an oileáin mar atá siad sealbhaithe aige. Ón 

mionchur síos a thugann sé ar an obair a bhíodh á déanamh aige agus ar rithim shaol na 

n-oileánach, tá Ó Guithín ag tabhairt le fios go bhfuil eolas beacht aige ar shaol an 

oileáin, eolas nach mbeadh ach ag an té a d’fhás aníos sa chultúr sin. Léiríonn sé an 

ceangal cinnte atá aige leis an gceantar fisiciúil in aice leis agus éiríonn leis léargas a 

thabhairt ar stíl na bhfear i dtraidisiún scéalaíochta Chorca Dhuibhne. Tugann cinntí 

eagarthóireachta BF léargas ar ghnéithe den chultúr seo a mheasann seisean tábhacht a 

bheith leo. Ní hionann i gcónaí na gnéithe a leagann BF agus Ó Guithín béim orthu, ach 

le chéile is léargas iad ar ghnéithe ar leith de thraidisiúin agus de chultúr mhuintir an 

Bhlascaoid mar atá siad sealbhaithe ag Ó Guithín agus ag BF. 

6.4 Achoimre 

Sna léirithe a thugtar ar sciar amháin de phobal CD sa scannán DÁ anseo, aithním 

aithris na nginealach agus claonadh chun an pobal a chur i láthair mar phobal 

aonteangach Gaeilge ar dhá cheann de na coinbhinsiúin scéalaíochta is láidre atá ag 

pobal CD. Chuidigh an tuairisc dhlúth a thug mé ar chur chuige agus ar chinntí 

eagarthóireachta BF liom na léargais seo a nochtadh. D’áiteoinn ón gcinneadh a 

dhéanann BF oidí a roghnú a leanann na coinbhinsiúin seo, go bhfuil ról gníomhach 

aige i seachadach tuiscintí i dtaobh na Gaeilge agus i dtaobh chultúr phobail 

thraidisiúnta Ghaeilge. Anuas ar na léargais seo, faightear léargas ar conas a dhéantar 

sealbhú agus seachadadh ar thuiscintí i bpobal CD. Chuidigh an léargas a thug Ricoeur 

ar phróiseas na miméise liom na céimeanna éagsúla den phróiseas a nochtadh agus 

tuiscint a fháil orthu. Sa léargas a thugtar sa scannán DÁ ar chleachtas scéalaíochta 

phobal CD is féidir a rá go léiríonn an scéalaí a údarás chun scéal a insint sula dtugann 

sé faoin scéal a insint. Tugann sé cuntas ar conas a tharla an t-údarás sin a bheith aige, 
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cé acu an bhfuil sé aige de bharr gaol fola a bheith aige leis an teaghlach ceart nó ar 

bronnadh air é toisc é a bheith tuillte aige. Ina dhiaidh sin, mar ghné lárnach dá insint, 

tugann an scéalaí cuntas ar na foinsí éagsúla ar tharraing sé orthu chun teacht ar an 

insint atá á dhéanamh anois aige. Go minic, mar a léirítear anseo, is ó dhaoine ó ghlúnta 

éagsúla sa teaghlach céanna leis, nó ó dhaoine muinteartha leis, a fhaigheann duine na 

cuntais a chuidíonn leis teacht ar a thuiscint féin ar ábhar. Léiríonn mionléiriú ar insint 

an scéalaí go dtéann foinse nó insint amháin a thagann aníos chuige i gcion níos mó air 

ná aon cheann eile agus leagtar béim ar leith ar an bhfoinse seo. I gcás an dá insint a 

dtugtar tús áite dóibh sa scannán DÁ, insint Ní Laoithe agus insint Uí Ghuithín, is ar 

thaithí saoil na bhfear, fir a mhair ar an mBlascaod agus fir a mhair nó a mhaireann ar 

mhíntír Chorca Dhuibhne, a fhaightear léargas. Is beag léargas a fhaightear ar thaithí 

saoil mhná an Bhlascaoid nó ar thaithí saoil mhná Chorca Dhuibhne go ginearálta.  

An léargas a thugann BF ar oidhreacht liteartha an Bhlascaoid agus ar thaithí saol na 

bhfear a mhair ar an mBlascaod, is léargas fileata ealaíonta corraitheach é. Tá caighdeán 

ard cineamatagrafaíochta agus luach ard siamsaíochta ag roinnt leis. Is cruthúnas ar 

ardchaighdeán an tsaothair na duaiseanna ar fad a bronnadh ar an scannán agus an tóir 

atá go fóill air. Is léargas ar an tábhacht a shamhlaítear leis an scannán seo agus le 

saothar eile BF an cinneadh a ghlac foireann choimisiúnaithe TG4 sraith iomlán dá 

shaothar a athchraoladh ar an stáisiún i 2012. Bronnann an ceangal a dhéanann BF idir 

an scéal a insítear in DÁ agus na mínealaíona stádas ar leith ar phobal agus ar thaithí an 

Bhlascaoid, go háirithe ar oidhreacht liteartha an phobail agus ar thaithí saoil na bhfear. 

Trí tharraingt ar phobal an Bhlascaoid agus a sliocht, tugann BF údaracht don dá ghné 

seo de shaol mhuintir an oileáin. Tagann an léargas a thugtar anseo ar na hoileáin agus 

ar Chorca Dhuibhne i gcoitinne mar áit speisialta leis an íomhá agus an tuiscint a chuir 

scoláirí agus cuairteoirí chun na háite chun cinn cheana, is é sin, gur áit eiseamláireach 

le hoidhreacht speisialta chultúrtha agus liteartha é an Blascaod Mór agus dá réir sin 

míntír Chorca Dhuibhne. Déantar tábhacht oidhreacht liteartha an Bhlascaoid agus taithí 

saoil na bhfear a threisiú sa chur i láthair a dhéanann BF sa scannán seo. Fágtar dall ar 

thaithí saoil mhná an oileáin arís eile sinn. Maidir leis an léargas a fhaightear ar 

chleachtas scéalaíochta phobal CD sa scannán DÁ, feictear go leagann scéalaithe béim 

ar an údarás atá acu mar scéalaithe ar dtús, ansin tarraingíonn siad ar réimse foinsí 

eolais agus ar deireadh cuireann siad na gnéithe seo ar fad le chéile chun cuidiú leo 

teacht ar a dtuiscint féin ar pé ghné dá dtaithí saoil atá ag déanamh imní dóibh ag pointe 
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ama ar leith. Tugann an cuntas ar chur chuige an scannánóra léargas ar conas a chuir BF 

traidisiún scéalaíochta phobal CD in oiriúint do mheán na teilifíse. 

Sa chéad Chaibidil eile déantar mionmhíniú ar an tsraith theilifíse Bibeanna le BNS. Trí 

mhionléiriú a dhéanamh ar an tsraith seo, faightear léargas nua ar chleachtas 

scéalaíochta agus ar thaithí saoil mhná Chorca Dhuibhne.
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7. CAIBIDIL A SEACHT 
TUAIRISC DHLÚTH AGUS MIONMHÍNIÚ AR BIBEANNA 

7.1 Réamhrá agus aidhm na caibidle 

I gCaibidil a sé rinneadh mionmhíniú ar an scannán DÁ le BF. Dírítear sa Chaibidil seo 

ar an tsraith theilifíse Bibeanna (2007) le BNS. Tá tábhacht ar leith leis an tsraith 

Bibeanna toisc go gcuirtear ar fáil ann an léargas is iomláine atá againn ar scáileán ar 

chleachtas scéalaíochta mhná Chorca Dhuibhne agus ar an léargas a thugann siad ar an 

bhfeidhm a mbaineann siad as an gcleachtas chun dul i ngleic le dúshláin agus le 

deacrachtaí an tsaoil. Is í an bhunaidhm atá leis an mionléiriú a dhéantar anseo an 

leagan amach córasach atá ar chleachtas insinte mhná CD mar a cuireadh i láthair sa 

tsraith fhaisnéise Bibeanna é a nochtadh. Cuidíonn an léargas a thug Bordwell agus 

Thomson ar fhoirm scannáin liom cur chuige agus cleachtas scéalaíochta an scannánóra 

BNS a aithint ó insintí na mban a roghnaíonn sí mar oidí. Chun léargas níos mine a fháil 

ar na gnéithe éagsúla den scannán a nochtar leantar treoir Geertz agus tugtar tuairisc 

dhlúth ar radhairc shamplacha a thugann léargas ar chur chuige BNS agus ar radhairc a 

thugann léargas ar ghnéithe ar leith de chleachtas scéalaíochta na n-oidí. Ina dhiaidh sin, 

tarraingítear ar léargas Ricoeur i dtaobh phróiseas na miméise chun tuiscint a fháil ar na 

céimeanna éagsúla de chleachtas scéalaíochta na mban a nochtar. Ag leanúint leagan 

amach Chaibidil a sé, tugtar léargas ar dtús ar chur chuige an scannánóra BNS. Sa chéad 

chuid den Chaibidil seo, nochtar struchtúr na sraithe agus tugtar léargas ar na teicnící 

éagsúla ar a dtarraingíonn BNS d’fhonn frámú agus comhthéacsú a dhéanamh ar insintí 

a n-oidí. Tugtar cuntas ansin ar thréithe coiteanna na n-oidí. Pléitear freisin conas a 

bhailigh BNS insintí na mban agus na láithreacha taifeadta agus na seatanna a 

roghnaíonn sí chun na mná a chur i láthair. Dírítear sa dara cuid den Chaibidil ar 

theistiméireachtaí na n-oidí. Tabharfar mionmhíniú ar an gcuid dá dtaithí saoil a leagann 

na mná béim uirthi, an ról a samhlaíodh dóibh i bpobal CD. Pléitear an tuiscint a 

léiríonn na mná i dtaobh an róil a samhlaíodh dóibh sa phobal agus nochtar cuid de na 

seifteanna a bhí ag na mná chun feidhmiú laistigh de chód iompair an phobail. Pléitear 

freisin an cuntas a thugann BNS ar an tuiscint atá sealbhaithe aici féin i dtaobh thaithí 

saoil mhná CD agus atá á chur i láthair i bhfoirm ghuthaithe. Cuirtear tús leis an 

gCaibidil le cuntas ar áisitheoir agus stiúrthóir na sraithe, BNS, agus ansin tugtar 

forléargas ar an tsraith theilifíse féin. 
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7.1.1 Nóta beathaisnéise Bhrenda Ní Shúilleabháin (BNS) 

Is í BNS, áisitheoir, comhstiúrthóir agus léiritheoir na sraithe Bibeanna. 56  Is é 

Corca Dhuibhne ceantar dúchais BNS agus is áit í a bhfuil an-bhá aici léi. Rugadh BNS 

i bparóiste Fionntrá ar an 19 Iúil 1945 agus is ann atá cónaí uirthi faoi láthair. Chuaigh 

sí ar Scoil Náisiúnta Chaitlíona i gCeann Trá, chuaigh sí ar feadh bliana ar scoláireacht 

go dtí Clochar na Toirbhirte sa Daingean agus ina dhiaidh sin, d’fhreastail sí ar an 

gcoláiste ullmhúcháin áitiúil, Coláiste Íde.57 Ina dhiaidh sin, d’aistrigh sí go Baile Átha 

Cliath agus bhain sí amach cáilíocht oide bunscoile i gColáiste Oiliúna Carysfort mar 

aon le céim tríú leibhéal i UCD. Chaith sí na blianta 1975 go dtí 2003 ag obair mar 

phríomhoide i nGaelscoil Chrónáin, i Ráth Cúil. I rith na mblianta sin, thugadh sí turas 

ar Chorca Dhuibhne go minic, agus thóg sí teach ann ar thalamh a muintire idir 1977 

agus 1979. Nuair a d’fhág sí Scoil Chrónáin mí Eanáir 2003, dhírigh sí ar an obair 

scannánaíochta agus d’fhill sí go buan ar Chorca Dhuibhne timpeall lár na bliana sin, cé 

go bhfilleann sí go rialta ar an ardchathair. Ba é Do Mhargadh Déanta (2003) a céad 

tionscnamh scannánaíochta agus is tionscnamh é a bhfuil sí an-bhródúil as (2013a). Ar 

na scannáin a bhaineann le pobal traidisiúnta Gaeilge Chorca Dhuibhne atá stiúrtha ag 

BNS tá Bibeanna na Nollag (TG4 2006), Bibeanna (TG4 2007), Bibeanna Mheiriceá 

(TG4 2009), Dún Chaoin Daichead Bliain (TG4 2010) agus dhá shraith de Fearaibh 

Fionntrá (TG4 2011, 2012)  .58 Sna scannáin sin ar fad, cuireann BNS roimpi léargas a 

thabhairt ar chultúr agus ar phobal CD. An saol a chaith mná agus fir a shaothraigh a 

mbeatha agus a thóg a gclanna i gCorca Dhuibhne, is féidir é a úsáid mar mhicreacasma 

ar shaol an phobail tuaithe i gcoitinne, dar léi. Maidir leis an tsraith Bibeanna go 

sonrach, míníonn BNS an tábhacht atá le clárú a dhéanamh ar shlí maireachtála atá ag 

imeacht as: 

Mothaím go bhfuil sé ana-thábhachtach go bhfuilimid i gcultúr atá ana-sheanda 
agus atá ag athrú go láidir de réir na linne mar tá an saol go léir ag athrú agus 
caitheann an saol athrú. Agus mothaím go bhfuil sé ana-thábhachtach go 
gcláróimis an cultúr san an fhad is atá sé bríomhar agus beo inár measc. . . gur 
cheart dúinn an méid is féidir linn dár gcultúr a chur i láthair inár bhfocail féin, 
trínár ndaoine féin i dtreo is go mbeidh sé ann i gceann céad bliain, i gceann 

                                                
56 D’oibrigh an scannánóir Cathal Watters mar chomhstiúrthóir le Ní Shúilleabháin ar an tionscnamh 
Bibeanna ach is le Ní Shúilleabháin an bunchoincheap (Ní Shúilleabháin, 2013a). 
57 Bhunaigh Roinn an Oideachais Coláiste Íde i 1927 mar choláiste ullmhúcháin do chailíní agus ba iad 
Siúracha na Trócaire a bhí ina mbun (2013). 
58 Ar chuid den saothar scannánaíochta eile atá déanta ag Ní Shúilleabháin tá an mhórshraith theilifíse 
Rince ar Phár (TG4 2008) a thugann léargas ar litríocht chomhaimseartha na Gaeilge agus an tsraith 
Páistí na Réabhlóide (TG4 2012) a insíonn scéal na bpáistí a rugadh idir 1916 agus 1922 in Éirinn. Le 
haghaidh tuilleadh eolais féach Ní Shúilleabháin (2012). 
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dhá chéad bhliain, go bhféadfadh daoine a rá, abair, sin é mar a bhí mná Chorca 
Dhuibhne i dtosach an fiche haonú aoise (2011b). 

Braitheann BNS go mbaineann sí féin agus na mná a ghlacann páirt sa tsraith theilifíse 

Bibeanna le pobal ársa speisialta a bhfuil ceangal acu le scríbhneoirí móra Gaeltachta an 

fhichiú haois agus leis na glúinte de Ghaeil uaisle roimhe sin. Mar a léiríodh sa 

Chaibidil chúlra tuiscint í seo a tháinig chun tosaigh in Éirinn le linn aimsir na 

hathbheochana (féach 4.2). Tá BNS an-bhródúil as an saibhreas cultúrtha agus as na 

traidisiúin ar éirigh leis an bpobal ar de í iad a chur ar aghaidh ó ghlúin go glúin ar 

feadh na gcianta. Aithníonn sí mar phribhléid an cuireadh a thugann na Bibeanna di 

isteach ina saolta pearsanta chun clárú a dhéanamh ar a gcultúr agus ar a dtraidisiún sula 

imíonn sé as ar fad. Creideann BNS go bhfuil sé de dhualgas uirthi taifeadadh a 

dhéanamh ar chultúr phobal CD agus ar theisteiméireachtaí na ndaoine a mhaireann 

laistigh den chultúr sin. Míníonn sí go bhfuil spéis ar leith aici sa scéalaíocht mar gur 

tógadh i gcultúr í arbh í an scéalaíocht an caitheamh aimsire ba mhó a bhíodh ann: 

Tógadh i gcultúr mé ná raibh mórán des na mórmheáin chumarsáide ann. 
Ní raibh mórán raidió ann. Ní raibh aon teilifíseanna ann. Agus dá bhrí sin, ní 
raibh aon rud againn chun caitheamh aimsire a dhéanamh dúinn féin ach sinn 
féin (2013a). 

Anuas air sin, míníonn BNS gur ‘tigh mór plé’ a bhí sa teach inár tógadh í. Tuigtear di 

go bhfuil sé de bhuntáiste aici go bhfuil an trealamh ar fáil anois a cheadaíonn di 

taifeadadh a dhéanamh go héasca. Sa tsraith Bibeanna cuireann BNS roimpi tús a chur 

leis an bpróiseas cláraithe agus mar phointe tosaithe roghnaíonn sí 25 bean as Gaeltacht 

Chorca Dhuibhne. 

7.1.2 Buneolas i dtaobh na sraithe Bibeanna 

Is iad an comhlacht léiriúcháin Dovinia Teo. le tacaíocht ó TG4 agus ó Scéim 

Mhaoiniúcháin chraoltóireachta Sound and Vision a léirigh an tsraith Bibeanna.59 Mar a 

dúradh thuas, is í BNS, le tacaíocht ón scannánóir Cathal Watters, a stiúraigh an tsraith. 

D’oibrigh Máire Ní Chéilleachair nach maireann mar chomhairleoir, ag cuidiú le BNS 

oidí oiriúnacha a aimsiú. Ba í Proinsias Ní Ghráinne, TG4 eagarthóir coimisiúnaithe na 

sraithe. Is iad Pádraig Ó Sé agus Denis Clohessy an bheirt a chum agus a chas an ceol. 

Déanfar a thuilleadh plé ar an gceol thíos (féach 7.2.4.2). Craoladh an tsraith den chéad 

uair mí an Mhárta 2007 ar TG4. Eagrán amháin in aghaidh na seachtaine a chraoltaí le 
                                                

59 Scéim mhaoiniúcháin faoi stiúr Údarás Craolacháin na hÉireann is ea Sound and Vision. Is í an aidhm 
atá léi, tacaíocht a thabhairt chun cláir nua theilifíse agus raidió a fhorbairt san earnáil chraolacháin in 
Éirinn (Údarás Craolacháin na hÉireann, 2015). 
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linn an phríomham féachana oíche Dhomhnaigh ar feadh sé seachtaine agus dhéantaí 

athchraoladh seachtainiúil ar an gCéadaoin. Athchraoladh an tsraith iomlán ar a laghad 

trí huaire ó shin. Baineadh leas as fotheidil Bhéarla ar gach craoladh. Mar a míníodh i 

réamhrá an tráchtais ní dhéanfar plé anseo ar na fotheidil Bhéarla (féach 1.1.2.6). 

Roghnaíonn BNS grúpa oidí ar leith chun cuidiú léi tuiscint a fháil ar thaithí saoil mhná 

CD agus chun an scéal sin a insint. Déanfar a thuilleadh plé thíos maidir leis na mná a 

roghnaíodh (féach 7.2.1). Is i bhfoirm agallaimh leathfhoirmeálta aonair a bailíodh 

insintí na mban. Is i dtithe na mban a taifeadadh na hagallaimh den chuid is mó, sa 

chistin nó sa seomra suí. Leis na hinsintí a bhailíonn sí ó na hoidí tugann BNS a hinsint 

féin i bhfoirm ghuthaithe agus sna pictiúir a roghnaíonn sí chun tacú agus chun cur leis 

na hinsintí béil. Anuas ar na insintí aonair, tá giotaí gearra as comhráite 

neamhfhoirmeálta a tharla nuair a thug BNS na mná le chéile i ngrúpaí beaga. Glacann 

BNS féin páirt sna comhráite sin. Déantar na heagráin a eagrú de réir téama agus tugtar 

cuntais shamplacha i ngach eagrán d’eispéireas na mban sa réimse áirithe saoil atá faoi 

chaibidil. Cuirtear fotheideal ar gach eagrán a fhreagraíonn don téama atá faoi chaibidil 

ann: Scoil agus Scléip atá ar eagrán a haon; Lá Síos, Lá Suas: Sin é an Saol ar eagrán a 

dó; eagrán a trí Obair, Obair, Obair!; Súil le Dia a thugtar ar eagrán a cúig agus Saolta 

Eile ar eagrán a sé. Pléitear thíos teideal agus fotheidil na sraithe (féach 7.2.4.1). Is fiú a 

lua ag an bpointe seo go gcuireann BNS dhá leagan de theistiméireachtaí na mban ar 

fáil, ceann amháin sa tsraith theilifíse (2007a) atá faoi chaibidil anseo agus ceann eile sa 

leabhar (2007b) a théann leis an tsraith. Cé gur ar an tsraith theilifíse a bheidh mé ag 

díriú sa tráchtas seo, tarraingítear ar an leabhar agus ar chomhfhreagras pearsanta le 

BNS chomh maith chun léargas níos iomláine nó soiléiriú a fháil. 

7.2 Cuid I: Léargas ar chur chuige an scannánóra  

7.2.1 Na hoidí a roghnaíonn BNS 

Míníonn BNS gur theastaigh uaithi “saghas trasléargas” a thabhairt ar thaithí saoil mhná 

as gach cearn de Ghaeltacht Chorca Dhuibhne (2013a). Ar deireadh, d’éirigh léi 

agallamh a chur ar bhean amháin ón mBlascaod Mór agus ar bhean amháin ó gach 

paróiste ar mhíntír Ghaeltacht Chorca Dhuibhne seachas an Daingean. Bhraith BNS 

nach raibh aon bhean sa Daingean a bhí líofa a dóthain chun agallamh a dhéanamh: “Ba 

bhreá liom go mbeadh bean nó dhó ón nDaingean agam ach ní raibh aon bhean ann go 

raibh Gaeilge líofa aici” (2013a). Is iad seo a leanas na mná ar fad a ghlac páirt sa 
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tionscnamh: Bríd Bn. Uí Cheallacháin [BC], Bríd Bn. Uí Mhaoileoin [BM], Bríd 

Bn. Uí Mhuircheartaigh [BMC], Cathy Bn. Corduff [CC], Cáit Chosaí Bn. Firtéar 

[CCF], Caitlín a’ Phóist Bn. Uí Mhurchú [CPM], Caitlín Bn. Uí Shé [CS], Eibhlín 

Bn. Uí Bhrosnacháin [EB], Edna Bn. Uí Chinnéide [EC], Eibhlín Bn. Uí Shé [ES], Hain 

William Bn. Uí Mhurchú [HW], Máirín Bn. Uí Chathalláin [MC], Máirín 

Ní Dhuinnshléibhe Bn. Uí Bheoláin [MDB], Máirín Feirtéar [MF], Máirín Bn. Uí Lúing 

[ML], Máirín Bn. Uí Mhuircheartaigh [MM], Máire Scanlon Bn. Uí Shíthigh [MS], 

Máirín na Yanks Ní Mhurchú [MY], Neilí Tom Nic Gearailt [NT], Neil Bn. Uí Uigín 

[NU], Peig Bn. Uí Chuinn [PC], Peig a’ Rí Bn. Mhic Ginneá [PRG], Siobhán a’ Chró 

Bn. Uí Dhubháin [SC], Siobhán Fahy [SF] agus Síle Bn. Uí Mhaolchatha [SM].60 

Baineann na mná a roghnaíonn BNS mar oidí le tréimhse staire, le ceantar agus le 

haicme sóisialta agus eacnamaíochta ar leith. Rugadh na hoidí ar fad sa chéad leath den 

fhichiú haois: “Tá glún idir na Bibeanna. Saolaíodh an duine is sine acu sa bhliain 1913 

agus an té is óige sa bhliain 1944” (2007b: 6). Bhí siad ar fad in aois an phinsin nuair a 

bhailigh BNS insintí uathu i 2007. Is cainteoirí traidisiúnta Gaeilge iad na Bibeanna 

nach bhfuil mórán gnéithe iarthraidisiúnta le haithint ar a gcuid cainte. Le linn do na 

mná a bheith ag fás aníos agus ag tógáil a gclann bhí cruatan, tinneas agus bochtanas 

mar chuid lárnach de shaol laethúil phobal CD. Is fiú a lua go raibh BNS sásta glacadh 

le beirt bhan nár rugadh i gCorca Dhuibhne, EC agus SM. Cainteoirí líofa Gaeilge ab ea 

an bheirt acu agus ghlac siad féin agus a gcéilí páirt lárnach i saol cultúrtha phobal CD. 

Tugann Hanafin cuntas beoga ar chúinsí na linne: 

An eitinn an galar ba mhó a scanraigh daoine agus go minic ní raibh aon 
leigheas air. Leagadh an eitinn idir óg agus aosta ach go minic is fir agus mná 
óga a sciobadh, tubaiste mhór agus a muintir ag brath orthu. Anuas ar sin, bhí 
galair eile a d’fhéadfadh a bheith marfach. Bhí an fharraige ina namhaid i 
gcónaí agus ba ró-mhinic a bádh iascairí le linn doininne. Go deimhin, bhí an 
saol dian, brónach, truamhéalach go minic (2007: 14). 

Ba mhinic freisin gur cailleadh máithreacha óga, mar a mhíníonn BNS: “Chaill cearthar 

acu, an té is óige, Kathy Corduff san áireamh, a máithreacha sula rabhadar in aois a dtrí 

mblian” (2007b: 6). Na hoidí ar fad a roghnaíonn BNS, mhair siad tríd an tréimhse 

chorraitheach seo. Dar le BNS ba nós le mná i gCD san am sin pósadh go háitiúil. Deir 

sí gur “cleamhnaistí a deineadh do chuid mhaith de na Bibeanna, agus uaireanta b’í an 

                                                
60 Tugtar anseo ainm gach bean díreach mar a thugtar dúinn ar an tsraith theilifíse Bibeanna é. Tabhair 
faoi deara anseo go bhfuil an t-ainm baiste agus go minic an sloinneadh céanna ar níos mó ná bean 
amháin. Is ar an ábhar seo agus ar mhaithe le héascaíocht don léitheoir a bhaintear leas as na giorrúcháin 
a tugtar anseo. 
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cailín a thosnaigh na socruithe” (2007b: 7). Ní hé go raibh “aon chosc ar theagmháil 

shóisialta idir fhir agus mhná óga” ach “mar shamhail den bpósadh, dealraíonn sé, de 

réir na fianaise ón bpobal beag seo, go bhfuil an cleamhnas ar a laghad chomh rathúil le 

haon tsamhail a lean é” (2007b: 7). Seachas triúr, phós na mná ar fad a roghnaíonn BNS 

mar oidí. An triúr faisnéiseoirí nár phós, MF, MY agus NT, tugtar léargas le linn na 

sraithe ar na cúiseanna a bhí lena rogha gan pósadh: luaitear easpa ama, “dualgais” 

teaghlaigh agus neamhspleáchas eacnamúil. Tuigtear do BNS gur bhain buntáiste 

eacnamúil ar leith le bheith pósta: “San eacnamaíocht leorchothaitheach a thaithigh an 

ceantar, bhí riachtanas eacnamaíoch leis an bhfear agus leis an mbean araon” (2007b: 

6). Ba í tógáil clainne agus obair fheirmeoireachta is mó a bhíodh mar chúram ar na 

hoidí mar mhná óga. Ba mhinic iad ag tabhairt isteach airgead breise chun an teaghlach 

a chothú:  

Ins an leabhar agus ins na cláracha teilifíse, cloisimid mar gheall ar obair 
na mban: crú na mba, déanamh na cuiginne, cúram gamhna, tógaint 
éanlaithe clóis, díol ubh, agus níos déanaí, tógaint turcaithe, mar fhoinse 
airgid a thug isteach pinginí riachtanach timpeall na Nollag (Ní 
Shúilleabháin, 2007b: 6-7). 

Thugadh na mná aire freisin do shláinte an teaghlaigh agus bhí creideamh pearsanta 

láidir acu i nDia. Bhí sé mar “s[h]náth leanúnach ina saol”, dar le BNS, agus ligfidís 

don “ghné spioradálta de gach aon rud" a dtuiscint ar a dtaithí saoil a shoilsiú (2007b: 

10). Mná láidre ab ea na Bibeanna dar le BNS:  

Feicimid neart na mban so, agus an glacadh atá acu lena gcuireann an 
saol faoina mbráid…agus trí neart a gcreidimh agus trína dtuiscint nach 
féidir an saol a chur faoi smacht, maireann siad, agus tagann siad chucu 
féin óna dtragóidí (2007b: 8). 

Ba mhná seasmhacha iad a bhí sásta glacadh lena gcuireadh chucu: “Feicmid go n-

athraíonn toscaí an tsaoil, ach go bhfanann na mná tréana seo, agus a luachanna 

daingeana, do-athraithe” (Ní Shúilleabháin, 2007b: 6). Mná is ea iad a tháinig slán in 

ainneoin cúinsí deacra agus a raibh “an t-áthas agus an dólás nádúrtha i saol gach éinne” 

(2007b: 6). Áiríonn BNS í féin ar dhuine de na mná seo (2007b: 10). Cinneadh 

coinsiasach meáite atá sna hoidí a ghlac BNS mar oidí. 

Míníonn BNS faoin gcaoi ar aimsigh sí na hoidí. Thosaigh sí amach le daoine a raibh 

aithne aici orthu. Míníonn sí go ndearna sí an scannán piolótach, Do Mhargadh Déanta, 

scannán ina n-insítear scéalta a thugann léargas ar nós an chleamhnais i gCD, ar dtús. Is 

gaolta léi agus daoine a raibh sár-aithne ag BNS orthu a ghlac páirt sa scannán seo: “Bhí 
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an-ghaol idir mé féin agus na daoine a dhein é” (2013). Nuair a thug sí faoin tsraith 

Bibeanna a dhéanamh thosaigh sí leis na mná a ghlac páirt sa scannán piolótach: 

“thosnaíos le duine nó beirt acu san [na mná a ghlac páirt in Do Mhargadh Déanta]. 

Agus, ansan chuas ar aghaidh, mar cuirfidh duine go dtí duine eile thú, má thuigeann tú 

mé” (2013a). Cé nach bhfuil sé ráite go hoscailte anseo, tá sé intuigthe go raibh muinín 

ag na mná a ghlac páirt sa scannán piolótach as BNS agus ag BNS astu. Bhí na hoidí 

seo sásta mná eile a mholadh do BNS agus, bhí BNS sásta glacadh le moltaí na mban. 

Léirítear sa chleachtas seo  an tuiscint sa phobal go bhfuil mná ar leith ina measc a 

mbeadh scéalta acu agus a bheadh ábalta na scéalta seo a chur i láthair go sásúil mar 

ionadaithe an phobail.  

Ina dhiaidh sin, ar mhaithe le “trasléargas” a thabhairt ar thaithí saoil na mban, míníonn 

BNS, go raibh sí ag iarraidh labhairt le mná ó cheann ceann Chorca Dhuibhne:  

Theastaigh daoine uaim ós gach aon pharóiste i gCorca Dhuibhne. . . . 
Fuaireas daoine ós na paróistíocha go léir, ó pharóiste Fionntrá, paróiste 
Dhún Chaoin, ó pharóiste an Fhirtéaraigh, paróiste na Cille, paróiste na 
Muirí agus in sa tslí sin bhíos ag lorg daoine in sna ceantracha san go 
léir, go bhfaighimis saghas trasléargas ar conas a bhíodh an saol in sna 
paróistíocha san agus daoine ag éirí suas agus sin é an tslí a chuireas 
chuige (2013a). 

Anuas air seo, deir BNS go raibh scéalta ar leith a theastaigh uaithi a chloisteáil. 

Tuigtear do BNS go raibh taithí saoil ar leith ag na mná a chónaigh ar na Blascaodaí 

agus gur mhaith léi léargas ar an taithí sin a fháil ó bhean a mhair ann:  

Bhí daoine a bhí ag teastáil uaim go cinnte, daoine ar nós, abraímid, 
Máirín Ní Dhuinnshléibhe, Máirín Bean Uí Bheoláin Ní Dhuinnshléibhe, 
toisc gurbh ón Oileán Tiar í (2013a). 

Bhraith BNS tábhacht ar leith le MD mar bhí taithí phearsanta aici ar shaol na n-

oileánach: 

Áit ann féin ab ea an tOileán Tiar agus bheadh scéalta fá leith aici [MD] 
mar gheall ar an saol ann agus mar gheall ar an tionchar a bhí ag a bheith 
ar oileán ar an saol (2013a). 

Tá an tuiscint seo ag teacht leis an tuiscint a cuireadh chun cinn sa litríocht agus sa 

pholaitíocht ó aimsir na hathbheochana i leith. Samhlaíodh gur áit ann féin, áit speisialta 

é An Blascaod Mhór agus go raibh cleachtais, nósanna agus teanga ar féidir a ríomh siar 

go dtí na meánaoiseanna ag na daoine a chónaigh ann (féach 3.2.1).  

Leagann BNS tábhacht freisin ar mhná a aimsiú a ghabh trí thréimhse staire ar leith i 

gCorca Dhuibhne: 
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Sa chéad bliain seo d’imigh tharainn, áfach, mhothaigh [Corca 
Dhuibhne] na hathruithe céanna a tharla ins an domhan forbartha go léir. 
Mhothaigh na mná atá rannpháirteach i dtionscnamh na mBibeanna na 
hathruithe seo, agus ins an imleabhar seo, cloisimid a nguthanna 
pearsanta ag cur cíos orthu (2007b: 6). 

Míníonn BNS gur d’aon ghnó freisin a roghnaigh sí cainteoirí lena “[a d]teanga 

shainiúil féin” a d’aithneofaí le pobal CD iad (2007b: 6). I soiléiriú a dhéanann sí ar an 

ráiteas seo deir BNS go raibh Gaeilge “ón gcliabhán” ag na mná a roghnaigh sí agus 

gurbh iad “an ghlúin dheireanach monoglots Gaeilge” iad (2013a). Seo cuntas a thugann 

sí i dtaobh theanga labhartha na mban:  

Ní raibh aon Bhéarla ag [na Bibeanna] agus iad ag fás suas. Pé Béarla a 
bhí acu d’fhoghlaimíodar ar scoil é agus ní bheadh Béarla acu go dtí go 
mbeidís fásta. Agus is dóigh liom go dtugann sé sin dearcadh faoi leith 
duit ar an saol. Tógaint in aon teanga agus i gcultúr teann, go dtugann sé 
dearcadh faoi leith duit ar an saol. Agus sin é an rud a theastaigh uaim a 
thapú in sna Bibeanna (2013a). 

Samhlaítear do BNS go bhfuil tuiscint ar leith ar an saol ag cainteoirí aonteangacha 

Gaeilge agus dá réir sin go bhfuil tuiscint ar leith ag na mná a roghnaíonn sí ar thaithí 

saoil phobal CD toisc gur tógadh iad taobh istigh de mhiontheanga agus de 

mhionchultúr a bhí faoi bhrú agus teanntaithe ag mórchultúr agus mórtheanga an 

Bhéarla a bhí taobh leis. 

7.2.2 An ról a thugann BNS do na hoidí 

Ceadaítear don 25 bean a roghnaítear mar oidí a scéalta a insint. Ní gá go labhraíonn 

gach bean ar gach ábhar ach labhraíonn siad ar fad ar réimse téamaí. Baineann BNS leas 

as teicníc an ghuthaithe go háirithe sa chéad eagrán, chun insintí na n-oidí a chur i 

gcomhthéacs agus chun eolas a thacaíonn nó a chuireann le hábhar cainte na mban a 

chur i láthair. Is teicníc seanbhunaithe i scannáin fhaisnéise í an guthú. Tugann Nichols 

an “modh léiritheach” ar an stíl scannán faisnéise seo ina labhraíonn an scéalaí nó an 

tráchtaire go díreach leis an lucht féachana ar mhaithe lena thuiscint nó lena argóint a 

chur chun tosaigh go húdarásach (féach 2.5.2). Tagann guthú BNS leis an modh seo sa 

mhéid is go bhfuil sí ag labhairt go díreach leis an lucht féachana. Cuirim i gcás an 

chéad mhír ghuthaithe léi ag tús an chéad eagráin sa tsraith. Labhraíonn BNS go díreach 

leis an lucht féachana anseo:  

Le linn na mban seo agus córas oideachais foirmeálta i bhfeidhm sa tír, bhí 
meas ar scolaíocht, ar a shon féin agus mar uirlis chun éalú ón ainnise. Agus 
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anuas ar an scolaíocht, gan amhras, bíonn tóir na hóige i gcónaí ar an 
gcleachtadh (“Scoil agus Scléip” Bibeanna). 

Tá eolas á thabhairt ag BNS anseo a chuideoidh leis an lucht féachana teacht ar thuiscint 

ar an gcomhthéacs sóisialta ina raibh na Bibeanna ag feidhmiú. Tugann sí leid anseo 

freisin den mhéid atá le teacht, cuntas ar an oideachas a fuair na mná agus cuntas ar na 

caithimh aimsirí a bhíodh acu agus iad ag fás aníos. Anuas ar eolas a thabhairt, baineann 

BNS leas as teicníc an ghuthaithe chun a tuairim phearsanta a chur in iúl. Cuirim i gcás 

sa mhír thíos, tá BNS ag cur in iúl go dtuigtear di gur buntáiste a bhí san oideachas, gur 

thug sé rogha do na mná sa saol: 

An cailín gur theastaigh oideachas dara leibhéal uaithi, chaith sí cur de dhua 
uirthi féin, turas fada a dhéanamh ’on Daingean agus abhaile gach aon lá. Ach, 
bhí de bhuntáiste aici go raibh seansanna aici saol níos fearr a bhaint amach di 
féin (Bibeanna Eagrán 1). 

Is léir ón mír seo gur chreid BNS gur chuir na cailíní óga an-stró orthu féin oideachas a 

fháil toisc gur cheap siad go bhféadfaidís dul chun cinn a dhéanamh sa saol dá mbeadh 

oideachas orthu. Baineann BNS úsáid as an nguthú freisin chun snáithe den scéal a 

tharraingt le chéile nó chun an scéal a bhogadh ar aghaidh. Cuirim i gcás ag deireadh an 

chéad eagráin tugann sí achoimre ar ábhar an eagráin sin agus leid den mhéid atá le 

teacht sa chéad eagrán eile: 

Cuireadh oideachas ar na mná seo laistigh agus lasmuigh den scoil. Bhaineadar 
súp as rince agus as scléip an óige. Ach, bhíodar ullamh, dá óige iad, do 
dhúshláin an tsaoil a bhí rompu (“Scoil agus Scléip” Bibeanna). 

An úsáid a bhaineann BNS as an nguthú anseo, tá sé ag teacht le stíl chlasaiceach na 

scannán faisnéise: tugann sí eolas, cuireann sí a tuairim féin in iúl, baineann sí úsáid as 

chun snáithe den scéal a thabhairt le chéile agus chun an scéal a bhogadh ar aghaidh. 

Anuas ar an nguthú a chur ar an tsraith, glacann BNS páirt ann freisin. De réir mar a 

théann an tsraith ar aghaidh feictear BNS ag teacht isteach i gcomhluadar na mban níos 

mó agus níos mó. Ar dtús, cloistear í ag labhairt go díreach le MS ag cur ceiste uirthi: 

“Agus, a Mhary, dá mbeadh do shúil agat ar fhear, an raibh aon phlean agat?” (“Scoil 

agus Scléip” Bibeanna). Leis an gceist seo, tá BNS ag lorg eolais agus ag iarraidh an 

bhean a mhealladh chun cainte ar ábhar ar leith. Sampla eile is ea nuair a iarrann BNS ar 

CCF insint dí faoina céad phóg: “Ní bhfaighfeá an phóg féin?” agus ansin “Teastaíonn 

uaim fáilt amach cén chéad gharsún a thug póg duit?” (“Scoil agus Scléip” Bibeanna). 

Sa sampla anseo, feictear gur cosúla le comhrá ná guthú caint BNS. In eagrán eile 

feictear í ag éisteacht go cúramach le PC ag insint di mar gheall ar leigheasanna atá sna 
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luibheanna. Is é atá á dhéanamh ag BNS anseo, ag glacadh leis an eolas atá á thabhairt 

di. I dtéarmaí Ricoeur, is léargas é seo ar tríú céim den mhiméis, BNS ag bualadh le 

téacsanna nua agus ag cur leis an eolas atá aici. 

 

Grianghraf 7.1: Peig Bean Uí Chuinn ag insint faoi leigheaseanna sna luibheanna (“Lá Síos, Lá 
Suas” Bibeanna) 

I dtreo lár na sraithe, feictear BNS istigh i measc na mban. Feictear í ag dul isteach sa 

chaifé, mar shampla, le PRG agus CS. Suíonn an triúr síos chun boird agus cuireann 

BNS ceisteanna orthu mar gheall ar a n-óige. In eagrán eile i dtreo dheireadh na sraithe 

feictear BNS i measc na mban arís, tá grúpa mór acu ann an uair seo. Cloistear BNS ag 

gáire agus ag glacadh páirte sa chomhrá. Is léir ón gcur síos atá tugtha agam anseo go 

bhfuil ról lárnach ag BNS sa tsraith seo. Cuireann sí guthú ar an tsraith ach glacann sí 

páirt ghníomhach ann freisin. Is Bib í agus is urlabhraí í ar son na mBibeanna ag an am 

céanna. 

Bean eile a bhfuil ról lárnach aici sa tsraith Bibeanna is ea MF. Is í MF an chéad bhean 

a chuirtear inár láthair. Osclaíonn sí an tsraith ar fad ag insint scéal béaloidis. Tá cuma 

láidir grástúil uirthi ag seasamh amach os comhair a hAlma Mater, Coláiste Íde i 

mBaile an Ghóilín. I gcodarsnacht leis na mná eile a fheictear i gcistineacha a dtithe, is 

sa teach scoile a fheictear MF. Is í a thugann cuntas ar thaithí na mban a d’fhreastail ar 

Choláiste Íde. Cé go gcloistear cúpla abairt ó NT i dtaobh an easpa Gaeilge agus easpa 

filíochta a bhraith sí a bheith i gColáiste Íde, agus cúpla abairt ó MDB faoin meas a bhí 

ag na mná rialta ar mhuintir an Blascaoid, is í MF a dhéanann an caint ar fad mar gheall 

ar Choláiste Íde. Tugann sí le fios gur éirigh go maith léi i gColáiste Íde. Roghnaíodh í 

mar chaptaen boird ann agus taispeántar grianghraf de theastas á bhronnadh ar MF le 

linn di a bheith ag freastal ar Choláiste Íde. Seasann MF amach ó na mná eile arís sa 

mhéid is gur thíos ar an trá agus in aice na farraige a dhéantar í a thaifeadadh ag insint 

faoina hóige. Is sa bhaile ina gcistineacha féin atá na mná eile ar fad. Is ábhar suntais 

freisin go dtaispeántar grianghraf de MF ina bean óg i dteannta carad, í ag ól beorach 
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agus ag caitheamh toitín. Níl aon ghrianghraf den chineál seo d’aon duine eile de na 

mná agus ar an ábhar sin seasann sé amach. Insíonn na mná scéalta mar gheall ar conas 

a thugtaí drochíde do chailín óg neamhphósta a bheadh ag súil le leanbh nuair a bhí siad 

sin ag fás aníos. I gcodarsnacht leis sin, insíonn MF scéal faoi conas a ghlac a hathair 

féin leis an nuacht go raibh a ghariníon ag súil le leanbh. “Nach fearr é sin ná abortion”, 

an freagra a thug sé. Léiríonn MF a sástacht lena fhreagra. Tugann na samplaí seo ar 

fios go bhfuil ról ar leith ag MF sa tsraith.  

Cé go dtugtar cead cainte don 25 bhean a roghnaítear mar oidí, mar a fheictear seo, 

tugtar ról ar leith do MF agus glacann BNS páirt lárnach sa tsraith freisin. Mhínigh BNS 

go raibh an-mheas ag pobal CD agus ag pobal Gaeilge Bhaile Átha Cliath, áit ar chaith 

sí blianta fada ag múineadh, ar MF. Bheadh meas dá réir sin ag ar a laghad sciar den 

lucht féachana, pobal CD agus pobal Gaeilge Bhaile Átha Cliath a raibh aithne acu 

uirthi, ar MF agus iontaoibh acu aisti. Chuideodh sé seo le BNS iontaoibh an lucht 

féachana sa chuid eile den tsraith agus in insintí na n-oidí ar fad a chinntiú. 

7.2.3 Conas a bhailíonn BNS faisnéis  

Is é príomhfhoinse faisnéise BNS na hinsintí a bhailíonn sí ó na hoidí. Is i bhfoirm 

agallaimh leathfhoirmeálta aonair agus comhráite neamhfhoirmeálta grúpa a dhéanann 

BNS insintí na 25 bean atá mar oidí aici a bhailiú. Míníonn BNS go gcuireann sí tús leis 

an bpróiseas trí liostaí ceisteanna a chur le chéile: 

Bíonn fiche liosta ceisteanna, dos gach aon [eagrán]. . . fiche liosta! Agus 
bheadh duine éigin agat a bheadh ag iarraidh na liostaí ar fad a scagadh agus a 
chur le chéile i dtreo is go mbeadh gach aon cheist istigh. Agus nuair a théann 
tú tríd sin, aithníonn tú go bhfuil réimsí ceisteanna. Agus ansan déarfaidh sé sin 
leat sin é é, an rud a theastaíonn uaim fáil amach dáiríre (2013a). 

Leagann BNS tábhacht anseo ar a bheith ullmhaithe agus “fios a bheith agat cad atá tú a 

lorg” sula dtosaíonn tú ag bailiú insintí. Míníonn sí freisin “go gcaithfidh tú meas a 

bheith agat ar an nduine a chuireann tú faoi agallamh”, go háirithe “nuair a bhíonn tú ag 

comhrá le duine ar rudaí atá ana-leochaileach ina saol”. Cuireann BNS a meas do na 

hoidí in iúl trí chluas éisteachta cháiréiseach a thabhairt dóibh le linn dóibh a bheith ag 

caint (féach grianghraf 7.1 agus 7.2). 

Tá sampla an-soiléir den éisteacht thuisceanach seo le fáil sna radhairc ina n-insíonn 

mná scéalta faoi chéilí nó leanaí a cailleadh. Ní chuireann BNS aon bhrú nó aon deifir 

ar na mná. Ceadaíonn sí dóibh a scéalta a insint ina dtéarmaí féin agus éisteann sí go 
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foighdeach agus go tuisceanach leo. Cé nach bhfeictear BNS sna seatanna ina mbíonn 

oidí ag cur síos ar bhás tragóideach, tá léargas ar mheas agus ar thuiscint BNS le fáil sna 

teicnící cineamatagrafaíochta a roghnaíonn sí, cuirim i gcás, nuair a bhíonn NU ag 

insint mar gheall ar an mbriseadh croí a bhaineann le duine clainne “a chur síos sa 

chré”. Is léir go ngoilleann an tragóid go mór ar NU go dtí an lá inniu. “Tá deora, a lán 

deora sílte agamsa,” a deir sí (“Scoil agus Scléip” Bibeanna). Is éard a dhéanann BNS, 

an ceamara a tharraingt siar agus an seat a leathnú amach. Is léargas é seo ar an tsaoirse 

atá á tabhairt ag BNS do NU a scéal a insint gan brú isteach uirthi, go fisiciúil ná go 

meafarach.  
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Grianghraf 7.2 Brenda Ní Shúilleabháin ag éisteacht lena hoidí (Bibeanna)  

Tugtar léargas eile ar an gcineál rud céanna nuair a dhéanann EC cur síos ar bhás agus 

ar thórraimh a mic Parthalán gan é ach cúpla lá d’aois. Arís, is léir óna cuntas go 

ngoilleann bás a mic agus an easpa tuisceana a léiríodh di ag an am go mór ar EC go 

fóill. Tugann BNS cluas éisteachta do EC. Ceadaíonn sí di a scéal a insint agus í féin a 

shuaimhniú le linn na hinsinte nuair is gá. Nuair a theastaíonn sos beag ó EC, baineann 

BNS úsáid as seatanna scoite teibí den fharraige chun nóiméad suaimhnis a thabhairt di. 

Is samplaí breátha iad seo den mheas agus den tuiscint a léiríonn BNS dá n-oidí. Cé 

nach raibh BNS ag súil leis na scéalta seo ón liosta ceisteanna a bhí réitithe aici tuigeann 

sí gur scéalta iad a theastaíonn ó na hoidí a insint. Aithníonn BNS go bhfuil tábhacht 

leis na scéalta seo agus go gcuidíonn an próiseas inste leis na hoidí dul i ngleic lena 

dtaithí saoil. Tuigtear do BNS freisin go bhfuil sé oiriúnach na scéalta seo a chur i 

láthair go poiblí ar scáileán. Ar an láimh eile, tarlaíonn sé uaireanta, a deir BNS, go 

ndeir na Bibeanna rudaí “go mbíonn a fhios agat gur mb’fhearr gan iad a chraoladh. . . 

mar is amhlaidh go sleamhnaíonn rudaí mar sin amach in sa chomhrá” (2013a). Cé go 

mbeadh fonn ar dhuine na rudaí seo a chraoladh, a deir sí, caithfeá a bheith tuisceanach, 

meas a léiriú do na mná mar “tugann siad pribhléid ana-mhór duit nuair a scaoileann 

siad isteach ina saol tú” (2013a). Tuigeadh do BNS go raibh scéalta áirithe a “ghortódh” 

daoine eile agus “chruthódh sé achrann b’fhéidir” (2013a). Léiríonn BNS meas agus 

tuiscint ar na hoidí agus ar an gcultúr ar de iad nuair a fhágann sí na scéalta seo ar lár. 

Bhí ábhair ar leith ann ar theastaigh ó BNS léargas a fháil orthu, ceisteanna 

leochaileacha i dtaobh mhí na meala agus cúrsaí collaíochta, cuirim i gcás. Tuigeadh di 

gur cheist “ana-dheacair” í ceist na collaíochta toisc gur samhlaíodh do na hoidí nach 

mbeadh sé oiriúnach go mbeadh bean ag labhairt ar an ábhar sin ar ardán poiblí (2013a). 

Bhíodh BNS ag faire a seans i gcónaí an cheist a sleamhnú isteach: 

Tá sé ana-dheacair, abair, smaoinigh air, tá tú ag dul timpeall leis na seana-
ladies seo in sna hochtóidí agus an cheist atá i do cheann ná “And how was the 
sex?” Agus seo daoine ná raibh aithne acu ar a chéile roimis lá a bpósta. So, tá 
sé ana-dheacair an cheist a chur. Bíonn tú ar tinneall, cá bhfaighfeá seans an 
cheist a chur go neamhfhiosach agus go hindíreach (2013a). 

In ainneoin a cuid iarrachtaí a bheith cáiréiseach faoi cheist an phósta agus faoi chúrsaí 

collaíochta, thuig na hoidí go maith treo na ceiste. Thug cuid acu freagra gonta gan 

mórán eolais a sceitheadh. Cuirim i gcás an sampla seo a thugann BNS: 

An bhean so, bhíomar isteach sa tsáipéal, an áit inar pósadh í agus bhí sí ag 
caint ar rudaí agus ansin dúirt sí “agus ansan chuamar ar mhí na meala. . .” 
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Agus dúrtsa, “agus conas a bhí sé sin?” Agus thuig sí go maith cad a bhíos a rá. 
. .agus seo a dúirt sí, dúirt sí “Ní rabhas i bhfad imithe go dtí gur thuigeas go 
raibh fear maith fachta agam”. Nach bhfuil sé sin go hálainn. . . an cheist 
freagartha, ach bhí sé freagartha go deas séimh. . . agus uilíoch mar sin féin 
(2013a). 

Bhí mná eile agus dhiúltaigh siad glan freagra ar bith a thabhairt ar cheist na collaíochta. 

Cuirim i gcás, an comhrá idir CCF agus BNS dár thagair mé thuas. Nuair a ghearrtar 

chuig an radharc seo tá BNS ag iarraidh CCF a mhealladh chun scéalta grá a hóige a 

sceitheadh: 

BNS: Ní bhfaighfeá an phóg féin? 

CCF: Era, uaireanta yeah. Uaireanta, á yeah. Bhíomar ana-chúthaileach ar fad, 
ana-chúthaileach (Gáire). Ná habair a thuilleadh mar gheall ar sin. 

BNS: Teastaíonn uaim fáilt amach cén chéad gharsún a thug póg duit. 

CCF: Á, ní fhéadfainn cuimhneamh ar sin. 

BNS: Ní dhearúdann aon bhean a leithéid sin. 

CCF: Tá siad caillte anois anyways, mo ghradhain iad. Tá siad caillte curtha, 
yeah. Tá sé alright. No, labhair mar gheall ar rud éigin eile anois (“Scoil agus 
Scléip” Bibeanna). 

 
Grianghraf 7.3 Cáit Chosaí Bean Firtéar ag iarraidh an t-ábhar cainte a athrú (“Scoil agus Scléip” 

Bibeanna)  

Is léir ó na freagraí gonta a thugann sí anseo agus ón gcaoi nach bhfuil sí sásta breathnú 

isteach sa cheamara ag an bpointe seo nach bhfuil CCF ar a compord ag labhairt ar 

chúrsaí collaíochta os comhair ceamara. Ar deireadh, diúltaíonn sí glan labhairt ar an 

ábhar agus iarrann sí ar BNS bogadh ar aghaidh go dtí ábhar cainte eile. Míníonn BNS 

go dtarlaíonn a leithéid seo réasúnta minic go ndeir duine léi “tabhair aire do do ghnó 

féin” (2013). Is maith le BNS na heachtraí seo a fhágáil sa tsraith mar “tá sé fíor, tá sé 

de cheart ag aon duine gan ceist a fhreagairt” (2013a). Sna radharc seo faightear léargas 

ar chur chuige BNS agus í i mbun eolas a bhailiú ó na hoidí. Tosaíonn sí amach le liosta 

ceisteanna réamhullmhaithe ach ceadaíonn sí do na mná ábhar eile a bhfuil tábhacht ann 

dóibh féin go pearsanta a thabhairt isteach sa chomhrá. Ar an láimh eile, tá ceisteanna ar 

leith nach bhfuil na hoidí ar a gcompord freagraí a thabhairt orthu. Déanann BNS a 

dícheall iad a spreagadh chun cainte sa chás seo ach ag an am céanna tuigeann sí nuair 
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atá sé in am deireadh a chur leis an líne ceistiúcháin áirithe sin. Fágann BNS an chuid 

seo den agallamh sa tsraith d’fhonn léargas a thabhairt ar na hábhair nach bhfuil na 

hoidí ar a gcompord ag labhairt orthu agus ar na cleasanna a bhíodh acu chun an comhrá 

a bogadh ar aghaidh nó a aistriú go dtí ábhar éigin eile. 

Tháinig BNS aníos le smaoineamh eile chun na mná a mhealladh chun cainte ar 

cheisteanna “leochaileacha”. Shocraigh sí ar iad a thabhairt le chéile i ngrúpaí beaga. 

Baineann BNS úsáid as na “grúpaí” seo, mar a thugann sí féin orthu, chun na mná a 

chur ar a gcompord agus, dá réir sin, a thuilleadh scéalta a mhealladh uathu. Bhí sí ag 

súil, a deir sí, go spreagfadh scéal amháin scéal eile agus mar sin ar aghaidh. Is le linn 

na seisiún seo is mó a chloistear na Bibeanna ag caint ar chúirtéireacht, ar chúrsaí grá 

agus ar an bpósadh. Glac mar shampla seisiún amháin ina raibh ceist an phósta, nó an t-

athphósadh tar éis bhás céile sa chás áirithe seo, á plé. Le linn na n-agallamh aonair bhí 

go leor de na hoidí drogallach caint ar an gceist seo, go háirithe, mar a tharla sa sampla 

a tugadh thuas, CCF. I bhfianaise an drogaill a bhí uirthi aon chuntas a thabhairt mar 

gheall ar a céad phóg, is ábhar spéise gur éirigh le BNS freagra i dtaobh cheist an 

athphósta a mhealladh aisti níos déanaí: 

Brenda: “An bpósfá arís?” 

CCF: No, thank you very much. Gheobhainn mo dhóthain fear ach ní phósfainn 
iad. Bíodh an diabhal acu anois. 

Brenda: Ach, nach maith an rud fear a bheith sa leabaidh agat oíche 
gheimhridh? 

CCF: No, níor mhaith. Thank you, no, no.  

Brenda: Cad ina thaobh? 

CCF: Ba mhaith liom suaimhneas a bheith agam anois agus dul a chodladh go 
breá, abair.  

CCF: . . . Gan éinne ag priocadh ná ag breith orm (“Lá Síos, Lá Suas” 
Bibeanna). 

An uair seo, glacann CCF páirt sa chomhrá agus nochtann sí a tuairim agus a tuiscintí ar 

an ábhar. Is léir ón ngáire a dhéanann CCF agus na mná eile le linn dóibh a bheith ag 

plé na ceiste seo go bhfuil siad ar a gcompord agus ag baint suilt as comhluadar a 

chéile. Nuair a bhí na mná bailithe sna grúpaí thug siad neart dá chéile a sháraíonn 

deacracht an agallaimh aonair. Léiríonn sé seo go dteastaíonn atmaisféar agus 

comhthéacs ar leith ó na mná chun ceisteanna áirithe a phlé. Sna grúpaí a thugann sí le 

chéile, éiríonn le BNS an t-atmaisféar seo a chruthú agus éiríonn léi léargas a fháil ar 

thuiscintí na mban i dtaobh ábhar nach labhróidís mar gheall orthu sna hagallaimh 
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aonair. Ar deireadh, tuigeadh do BNS gur túsphointe maith a bhí sa liosta ceisteanna 

réamhullmhaithe ach d’fhoghlaim sí gur minic ábhar cainte eile ag na mná, scéalta a 

theastaigh uathu a insint nuair a tugadh an deis dóibh. Lig sí dóibh na scéalta sin a insint 

agus d’éist sí leo go cúramach agus le meas ar a raibh á rá acu. Uaireanta eile ní raibh na 

mná sásta labhairt ar ábhar go dtí go raibh spreagadh agus tacaíocht acu ó mhná eile. 

Thug BNS na mná le chéile sa chaoi is gurbh fhéidir leo tacaíocht a thabhairt dá chéile. 

Chruthaigh sí atmaisféar a raibh na mná ar a suaimhneas ann agus mheall sí a thuilleadh 

scéalta uathu. Tá léargas ar conas a chuireann BNS an t-ábhar a bhailíonn sí ó na hoidí i 

láthair ar fáil sna láthair agus sna seatanna a roghnaíonn sí. 

7.2.4 An pacáistiú a dhéanann BNS ar a scéal 

Déantar léirmhíniú anois ar an bpacáistiú a dhéanann BNS ar insintí na n-oidí.  

Nochtfaidh sé seo an comhthéacs ina suíonn BNS a scéal. Pléitear an mórtheideal a 

roghnaíonn BNS don tsraith, na fotheidil a roghnaíonn sí do na heagráin aonair agus an 

úsáid a bhaineann sí as ceannteidil chun na mná a chur i láthair. Tugtar cuntas ansin ar 

an gceol a roghnaíonn BNS agus ar an úsáid a bhaineann sí as. Dírítear ina dhiaidh sin 

ar mise-en-scène seat oscailte na sraithe. Pléitear freisin na scéilíní béaloidis a chuireann 

BNS isteach ag tús gach eagráin sa tsraith. Arís, mar a rinneadh i gcás shaothar BF, 

chun cuidiú san obair seo, tarraingíodh ar Bordwell agus Thompson (2008) agus ar an 

léargas a thugann siad ar chomhdhéanamh scannán. Ar deireadh, tugtar tuairisc 

chriticiúil ina mínítear an tábhacht, dar liom, atá le cur chuige an scannánóra BNS. 

7.2.4.1 Teideal na sraithe 

Baineann BNS úsáid as trí chineál teidil sa tsraith seo: mórtheideal don tsraith iomlán, 

fotheidil le haghaidh gach eagrán aonair sa tsraith agus ceannteidil chun na mná a chur i 

láthair. Tabharfaidh mé cuntas ar gach ceann de na trí chineál teidil seo thíos ina gceann 

is ina gceann. 

7.2.4.1.1 “Bibeanna” 

Bibeanna atá mar mhórtheideal na sraithe teilifíse atá faoi chaibidil anseo. Céimnítear 

isteach an focal Bibeanna os cionn seat leathan den ghrúpa oidí ag tús gach eagrán sa 

tsraith. Fiú don té nach mbeadh an focal “bib” cloiste riamh aige, níl aon dabht ach gur 

do na mná atá le feiceáil sa phictiúr atáthar ag tagairt. Is mar aon ghrúpa amháin a 

chuirtear na mná i láthair go físiúil agus tugann an teideal Bibeanna le chéile mar 
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ghrúpa amháin iad freisin. Táthar ag tarraingt airde ar na gnéithe i gcoiteann atá ag na 

mná seo. Maidir leis an bhfocal féin, le linn do na hoidí a bheith ag fás aníos agus ag 

tógáil clainne, chaitheadh gach páiste agus gach bean tí bib os cionn a c(h)uid éadaí. 

Seo mar a mhíníonn HW tábhacht an bhaill éadaí seo:  

Bhíodh bib ar gach aon bhean sa tseanshaol, bib a chlúdaíodh a cuid éadaigh ar 
fad ach amháin an dá mhuinchille. Dheineadh na mná a mbibeanna féin, 
gheobhfá an t-éadach i siopaí an Daingin. Tugtar bib ar an aprún inniu, ach sa 
tseanshaol chlúdaigh sé gach aon rud. Bhíodh bib ar gach aon leanbh, ar scoil 
agus ag baile, ceann glan i gcónaí i gcomhair an Domhnaigh. Choimeádaidís 
glan ár gcuid éadaigh, mar ba dheacair níochán an uair sin (2007: 62). 

Tugann an tagairt don bhib tréimhse áirithe i stair na hÉireann chun chuimhne, an chéad 

leath den fhichiú haois.  Tagraíonn sé d’aicme shóisialta ar leith, mná a d’fhan sa bhaile 

i bhfeighil an tí ag tógáil clainne. Cuireann an teideal seo leis an tuiscint gur d’aon 

nádúr na mná a ghlacann páirt sa tsraith seo. Tugann an teideal seo aitheantas do ghrúpa 

ban a mhair in áit ar leith ag tréimhse staire ar leith, CD sa chéad leath den fhichiú aois. 

I dteannta phríomhtheideal na sraithe, Bibeanna, baintear leas as fotheideal le haghaidh 

gach eagrán. 

7.2.4.1.2 Teidil na n-eagrán aonair sa tsraith 

Freagraíonn na fotheidil don téama atá faoi chaibidil san eagrán áirithe lena mbaineann 

sé. Sa chéad eagrán Scoil agus Scléip, mar shampla, tugtar cuntas ar an scolaíocht 

fhoirmeálta a fuair na mná. Tugtar cuntas freisin ar an rince, an caitheamh aimsire ba 

mhó a bhíodh ag cailíní óga CD le linn aimsir na mBibeanna. Leantar ar aghaidh leis an 

gcuntas ar shaol sóisialta na mban sa dara heagrán Lá Suas, Lá Síos. Labhraíonn na mná 

ar laethanta sona a n-óige ag freastal ar rincí. Insíonn siad scéalta brónacha freisin i 

dtaobh chailliúint pháiste nó chéile níos faide anonn sa saol. Sa tríú eagrán sa tsraith, 

Obair, Obair, Obair!, tugtar cuntas ar an obair a bhíodh le déanamh ag bean ar an 

bhfeirm agus sa teach. Tugann na mná léargas ar an deabhóid phearsanta atá acu do 

Dhia sa cheathrú eagrán Creideamh. Saolta Eile an fotheideal atá ar an gcúigiú eagrán 

sa tsraith ina dtugtar cuntas ar ghéilleadh na mban do phisreoga agus don draíocht. San 

eagrán deireanach sa tsraith, Sláinte, tugann na mná cuntas ar na leigheasanna nádúrtha 

a bhíodh ag a muintir dá gclann agus dá n-ainmhithe. Is éard atá againn sna fotheidil a 

mbaineann BNS leas astu, mar sin, réamhléargas ar an ábhar a bheidh faoi chaibidil san 

eagrán áirithe sin. Dar le BNS, cuidíonn an t-ainm faoi leith a thugann sí do gach eagrán 

snas a chur ar an eagrán aonair agus ar an tsraith trí chéile. Freisin, tugann sé “soiléiriú 
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don lucht féachana” sa chaoi is go “seasann gach [eagrán] ina aonar gan an gá le 

cúlscéal gach aon duine gach aon bhabhta” (2013). 

7.2.4.1.3 Ceannteidil na mBibeanna 

Baineann BNS leas as leaganacha traidisiúnta chomh maith le leaganacha foirmeálta 

d’ainmneacha na mban chun iad a chur i láthair. Mar a mhíníonn BNS, bhí bealaí 

éagsúla lena n-aithneofaí duine in úsáid go traidisiúnta i bpobal CD. Nós amháin a bhí 

ann, mar shampla, duine a ainmniú as tréithe fisiciúla. Is mar seo a fuair CC a hainm: 

Tugtar Cáit Chosaí orm, mar b’é m’athair Cosaí, toisc cosa móra fada a bheith 
faoi. A mháthair chríonna a bhaist é, agus lean an ainm sinn go léir, fiú amháin 
síos go dtí an chéad ghlúin eile (2007: 45).  

Nós eile a bhíodh coitianta ná duine a ainmniú as an gceird a bhí aige. Is ar an gcuma 

seo a fuair SC a hainm. Is ó athair críonna a fir chéile a tháinig an t-ainm sa chás seo: 

Saor cloiche cliste ab ea é, agus is uaidh a fuaireamar an ainm as a n-aithnítear 
sa dúthaigh sinn, An Cró. Bhíodh cró aige ag baint chloiche as choiréal a bhí ar 
an bhfeirm aige, agus mar sin a fuair sé a ainm (2007: 160).  

Bean eile a bhfuil ainm áitiúil aici is ea MY. Cailleadh aintín le MY agus d’fhág sí “lán 

tí de dhílleachtaithe óga ina diaidh” (2007: 102). Leathbhliain ina dhiaidh sin cailleadh 

máthair MY agus d’fhág sise í féin clann óg ina diaidh. Shocraigh beirt aintín a bhí ag 

cur fúthu go dtí sin i Meiriceá go bhfanfaidís i gCorca Dhuibhne chun aire a thabhairt 

dóibh siúd a bhí fágtha. Is ó na haintíní seo a fuair MY a hainm áitiúil mar a mhíníonn 

sí anseo: 

Ní mór na pingní a bhí acu, mar is beag a bhí á thuilleamh i Meiriceá acu… Pé 
beagán a bhí acu, cheannaíodar an tigh seo leis sa bhliain 1937, agus thugadar 
leo mise chun cónaithe ann. Sin é an chiall go dtugtar Máirín na Yanks go dtí 
an lá inniu orm (2007: 102-103).  

Tabharfar faoi deara, i gcás gach duine de na mná a bpléitear a n-ainmneacha áitiúla 

thuas, go luaitear ainmneacha áitiúla leo chomh maith lena sloinnte nuair a chuirtear i 

láthair den chéad uair ar an scáileán iad.  

Seo mar a mhíníonn BNS úsáid ainmneacha áitiúla agus sloinnte go traidisiúnta i 

gCorca Dhuibhne: 

In this community, although we knew surnames and used them in formal 
situations, people were normally identified in other communally recognised 
ways. This was ancient custom. It was also the case that many many families in 
a small area shared a surname, so it was necessary to distinguish individuals by 
other means (Ní Shúilleabháin, 2007b: 342. Is i mBéarla amháin atá an t-alt 
seo). 
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Nochtann BNS nós phobal CD gan sloinnte a úsáid ach i gcásanna foirmeálta. Mar a 

léiríodh thuas, d’aithneofaí daoine ina bpobal féin de réir ainmneacha a bronnadh orthu 

nó ar a sinsear go háitiúil. Is léir ón ráiteas seo go dtuigtear do BNS gur suíomh 

foirmeálta atá sa léiriú poiblí ar scáileán. Tugann BNS léargas breise sa chuntas seo:  

There are terms and ideas in the book [and in the DVD] that many readers may 
not understand. The following notes are intended to be of assistance. . . . 
Present day urban dwellers will find some of the material here surprising and 
primitive. It is. All over the western world in the early twentieth centry, this 
was rural life. This book will resonate with women in all those places, and with 
their descendants (2007b: 342. Is i mBéarla amháin atá an t-alt seo).61  

D’fhéadfadh cúis eile a bheith le húsáid sloinnte na mban sa tsraith seo. Iompraítear 

eolas i dtaobh stádas pósta agus i dtaobh ceangal muinteartha i sloinne mná. I gcás CCF 

(Cáit Chosaí Bean Firtéar), mar shampla, deirtear linn gur Bean Firtéar í, is é sin go 

bhfuil sí pósta le fear d’arbh ainm Firtéar. Tuigtear go bhfuil SSC (Siobhán a’ Chró 

Bean Uí Dhubháin) pósta ar dhuine de mhuintir Uí Dhubháin. Aithnítear ó shloinne MY 

(Máirín na Yanks Ní Mhurchú) nach bhfuil sí pósta, is é sin gur bean shingil í. Mar a 

chéile le NT (Neilí Tom Nic Gearailt). I gcásanna áirithe tugtar an sloinne a bhí ag an 

mbean roimh phósadh chomh maith le sloinne a fir chéile. Cuirim i gcás: MDB (Máirín 

Ní Dhuinnshléibhe, Bean Uí Bheoláin). Sa chás seo, is léir go bhfuil tábhacht ar leith 

leis an sloinne roimh phósadh agus tá BNS ag iarraidh é sin a léiriú. Meabhraítear an 

ceangal atá ag MDB le muintir Dhuinnshléibhe ar an mBlascaod Mór. Tá go leor eolais 

á thabhairt, mar sin, ag BNS sna teidil lena gcuireann sí na mná i láthair. 

Tá trí ghné leis na cinnteidil seo ina nochtar ainmneacha na mban ar scáileán. Ar an 

gcéad dul síos, tá BNS ag tabhairt léargais ar nós traidisiúnta phobal CD i dtaobh 

ainmneacha a bhronnadh ar dhaoine de réir ceirde, tréithe fisiciúla nó de réir áite. Ansin, 

nochtar sna sloinnte stádas pósta mná agus eolas i dtaobh an teaghlaigh lena mbaineann 

sí. Trí shloinnte roimh phósadh a cheadú freisin tá BNS ag tabhairt cuntais ar an 

teaghlach lenar bhain an bhean roimh phósadh di. Tá sí ag déanamh ceangail idir na 

hoidí agus daoine muinteartha a chuaigh rompu.   

7.2.4.2 Ceol tionlacain 

Cumadh trí phíosa ceoil úr don tsraith Bibeanna. Tá na míreanna ceoil an-chosúil lena 

chéile agus tá siad ar fad sa seánra céanna. Níl aon rud mórthaibhseathach 

                                                
61 Tá cuntas níos iomláine i dtaobh úsáid ainmneacha chun daoine a aithint i gCD ag BNS sa leabhar a 
ghabhann leis an tsraith theilifíse (2007b). 



Caibidil a seacht  

 161 

nó corraitheach ag roinnt leo. Baintear leas astu sa tsraith mar cheol tionlacain. Den 

chuid is mó, is ar éigin a thabharfaí faoi deara gurb ann don cheol. Le linn do na mná a 

bheith ag bailiú le chéile ag tús na sraithe, mar shampla, tá ceol bog éadrom á sheinm sa 

chúlra. Nuair a bhíonn na mná faoi agallamh, is minic ceol éadrom á sheinm sa chúlra 

freisin. Ní thógann an ceol tús áite thar chaint na mban riamh. Sa mhéid seo, d’fhéadfaí 

a shamhlú go dtagann úsáid an cheoil sa tsraith Bibeanna leis an tuiscint a shamhlaítí go 

traidisiúnta le ceol scannáin, is é sin, mar thionlacan scéil. Seo cuntas a thugann 

Dickinson ar an ról a shamhlaítí don cheol i scannáin chlasaiceacha luatha Hollywood: 

It is fair to say that the role of the composer was more to complement the 
already established narrative than to add anything more philosophically or 
thematically freestanding to the movie (Dickinson, 2003: 3). 

Feidhm eile a d’aithnití le ceol scannáin, dar le Gorban, gnéithe éagsúla de scéal a 

tharraingt le chéile: “to wallpaper over the cracks caused by disruptive elements of film 

composition” (Dickinson, 2003: 3). Aontaíonn Kalinak gur féidir leanúnachas agus 

aontacht a thabhairt do scannán trí cheol a chur leis: “Music is a coherent experience, 

and because it is a system of expression possessing internal logic, it has frequently been 

compared to language” (Kalinak, 2003: 15). Sa tsraith Bibeanna, leanann an ceol ar 

aghaidh sa chúlra nuair a ghearrtar ó mhír agallaimh amháin go dtí an chéad mhír eile. 

Baintear leas as freisin nuair a bítear ag bogadh ó radharc amháin go dtí an chéad 

radharc eile. D’fhéadfaí a áiteamh go mbaintear leas as an gceol sa tsraith Bibeanna 

chun giotaí éagsúla den scéal a tharraingt le chéile. 

Áitíonn Kalinak freisin go bhfuil feidhm agus tábhacht ar leith le gach píosa ceoil, fiú 

an ceol a shamhlaítear a bheith sa chúlra. Dar léi, tá rialacha ag baint le gach píosa ceoil, 

agus, dá réir, is féidir leis brí dá chuid féin a thabhairt chuig scannán: 

Music, however, means on a number of levels, and like other systems of human 
communication it is capable of producing meaning outside of itself. 
Expressivity is not intrinsic or essential to music: yet as any listener can attest 
music may and often does arouse an emotional or intellectual response. . . . One 
of the most demonstrable of the ways in which music can have a definite, 
veritifiable, and predictable effect is through its physiological impact, that is, 
through certain involuntary responses caused by its stimulation of the human 
nervous system (2003: 17).  

Tugann Kalinak le fios anseo go mbaintear úsáid choinsiasach as ceol, an ceol a bhfuil 

an chosúlacht air gur sa chúlra mar thionlacan amháin atá sé san áireamh. Baintear 

úsáid, a deir sí, as teicnící mar rithim, dinimic, luas agus rogha airde sa cheol d’fhonn 



Caibidil a seacht  

 162 

freagairt mhothúchánach ar leith a mhúscailt sa lucht féachana. Is í an dinimic an teicníc 

is soiléire agus is túisce a théann i bhfeidhm orainn, dar le Kalinak:  

Volume reaches the nervous sustem with distinct impact, increasing or 
decreasing its stimulation in direct proportion to its level. . . . Crescendos and 
decrescendos, or the increase and decrease in the volume of sound, respectively, 
help to modulate the stimulation and can be used to heighten or diminish it 
(2003: 19).  

Baineann BNS úsáid as an teicníc seo sa tsraith ar fad. De réir mar a chríochnaíonn mír 

agallaimh le hoide amháin ardaítear an ceol. Nuair a thagtar go dtí an chéad phíosa 

cainte eile céimnítear an ceol síos arís. Cuidíonn sé seo aird an lucht féachana a dhíriú 

ar an insint. Is ábhar spéise freisin go gcéimnítear an ceol amach ar fad le linn insintí ar 

leith. Cuirim i gcás, nuair a bhíonn CS agus PRG ag caint faoin gcosc a bhíodh ar mhná 

pósta freastal ar rincí, níl aon cheol le cloisteáil sa chúlra: 

CS: Ní fhéadfá dul go dtí rince, bheifeá ceangailte istigh. . .  

PRG: . . . ag crú na mba. .  .  

CS: Chaithfeá fanacht istigh ansan, a chailín mar dá raghfá go dtí an rince 
b’fhéidir go ndearfaí ort go rabhais ag faire ar dhuine éigin eile agus cad a 
dhéanfá? 

PRG: . . . agus chloisimís an ceol aníos ón Muiríoch agus bhímis chomh cráite 
ná féadfaimis dul sios. Agus bhíomair chomh hóg, abair, an uair sin, chaithfimis 
fanacht istigh. . . (“Lá Síos, Lá Suas” Bibeanna). 

Tagraíonn na mná anseo don chrá chroí a bhíodh orthu ag éisteacht leis an gceol ag 

teacht aníos ón halla rince agus gan aon chead acu dul ann. Dar le Caitlín, ón lá a phós 

bean “bhí do shaol críochnaithe”, is é sin ní bheadh aon chead agat freastal ar rince agus 

is i bhfad uait a bheadh an ceol. Cuidíonn an easpa ceoil faoin gcuid seo den scannán 

aird iomlán an lucht féachana a dhíriú ar an insint agus ar an easpa ceoil i saol na mban 

pósta. Ceadaíonn an easpa ceoil le linn insint EC faoi bhás a mic Parthalán don lucht 

féachana a aird ar fad a dhíriú ar an insint sa chás seo freisin. Níl aon rud ag teacht idir 

an lucht féachana agus insint bhrónach corraitheach EC faoina caillteanas mór. Tugtar 

le fios leis an easpa ceoil go bhfuil tábhacht ar leith lena hinsint. Ní go dtí go 

gcríochnaíonn EC a scéal a chéimnitear an ceol isteach arís. Feidhmíonn an ceol anseo 

mar leid don lucht féachana go bhfuiltear ag bogadh ar aghaidh go dtí an chéad chuid 

eile den scéal.  

Cé gur sa chúlra atá an ceol, is léir ó na samplaí a thugtar anseo go bhfuil feidhm ar 

leith leis sa tsraith Bibeanna. Baintear úsáid as an gceol i ngach eagrán den tsraith chun 
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aird an lucht féachana a dhíriú ar ghné amháin nó eile den insint agus chun snáitheanna 

éagsúla den insint agus den chur i láthair a thabhairt le chéile. 

7.2.4.3 Láthair agus mise-en-scène léiriú tosaigh (exposition) na sraithe Bibeanna 

Cuirtear tús leis an tsraith Bibeanna le grianghraf de na 25 bean ar bailíodh insintí 

uathu. Feictear na mná ag bailiú le chéile, ag beannú dá chéile agus ag comhrá lena 

chéile. Ansin, tagann siad ar fad le chéile in aon ghrúpa mór amháin. Eagraíonn siad iad 

féin ar bhinsí agus ar chathaoireacha atá réitithe don ócáid. Is dealraitheach an seat 

oscailte seo le grianghraf clainne leis an gcóiriú foirmeálta a dhéantar air. Le linn do na 

mná a bheith á n-ullmhú féin don ghrianghraf, gearrtar chuig seatanna teanna beirte 

agus seatanna aonair. Feictear, mar shampla, seat beirte de PC agus EB agus seat beirte 

eile de MS agus NU. Tá na mná ag gáire agus an cuma orthu go bhfuil siad an-

chompordach i gcomhluadar a chéile. Ansin, tá seatanna aonair de PRG, MY, CS, MF, 

BMC, SC agus ES. Nuair atáthar críochnaithe leis na seatanna beirte agus leis na 

seatanna aonair, filltear ar an seat grúpa. Leis an léiriú tosaigh seo, samhlaítear gur aon 

ghrúpa comhtháite sóisialta amháin iad na mná a cuireadh faoi agallamh.  

Tá an dara feidhm ag an seat oscailte. Trí thús áite a thabhairt dóibh, tá BNS ag tabhairt 

le fios gurb iad na mná an ghné is tábhachtaí den scéal atá le hinsint anseo. Léiríonn 

BNS tuiscint ar a thábhachtaí, dar léi, atá sé scéalta phobail a bhailiú agus a chur ar 

coimeád do na glúinte atá le teacht. Trí shraith iomlán a cheadú do na mná seo, agus trí 

thosaíocht a thabhairt dóibh mar seo ag tús na sraithe, tá BNS ag foilsiú agus ag clárú 

thábhacht agus áit na mban i stair phobal CD. Freisin, tá BNS ag tabhairt deis anseo do 

na mná bailiú le chéile, tacaíocht a thabhairt dá chéile agus iad féin a eagrú mar phobal. 

Go deimhin, míníonn BNS go dtugann sí na mná a ghlac páirt sa tionscnaimh Bibeanna 

le chéile go fóill ina teach i gCeann Trá cúpla uair sa bhliain, más féidir léi. Míníonn sí 

an tábhacht, dar léi, atá leis na hócáidí seo, deis a thabhairt do na mná seo teacht le 

chéile agus cúrsaí an tsaoil a chur trí chéile (2013a). 

Ba mhaith liom díriú anois ar an láthair ina lonnaíonn BNS scéalta na n-oidí. Ar dtús, is 

sa ghairdín tosaigh taobh amuigh de theach tuaithe a ghlactar an grianghraf den ghrúpa 

a chuirtear i láthair ag tús gach eagrán sa tsraith. Taobh thiar de na mná tá páirceanna 

glasa le hainmhithe. Scaipthe idir na páirceanna glasa tá líon beag tithe. Tithe aonair is 

ea iad. Tá an seat leathan a dhóthain chun a dhéanamh amach go bhfuil gaolmhaireacht 

éigin idir na tithe, ach tá sé rótheoranta chun go n-aithneodh éinne, seachas an duine a 
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bhfuil dlúthaithne aige ar an áit, an baile fearainn atá i gceist. Tugtar le fios sa seat 

bunaidh seo gur ceantar feirmeoireachta tuaithe nach bhfuil ach líon beag daoine ag cur 

fúthu ann é ceantar dúchais na mBibeanna. Ag bogadh ar aghaidh ón ngrianghraf grúpa, 

tugann BNS tuilleadh seatanna den cheantar tíreolaíoch ina bhfuil na Bibeanna agus an 

scéal seo lonnaithe. 

Ag tarraingt ar an eolas atá aici féin ar an gceantar, agus ar na cuntais a thug na hoidí di 

ar na bailte fearainn a bhfuil siad ag cur fúthu iontu, tugann BNS léargas físiúil ar 

Ghaeltacht Chorca Dhuibhne. Don chéad seat dírítear ar cheantar cósta. Meánseat 

peanála de cheanntíre an Droma atá suite thart ar ocht míle siar ón Daingean atá ann 

(féach grianghraf 7.4). Tá an ceamara lonnaithe os cionn thrá Chloichir lá gréine ag 

féachaint trasna ar An Drom agus ar Cheann Sibéal, áiteanna a luann CCF agus BM sna 

cuntais a thugann siad ar a gceantar dúchais. As seo, déantar peanáil soir. Sa chúlra 

feictear an Triúr Deirféar agus idir sin agus an ceamara tá talamh fheirmeoireachta agus 

líon beag tithe, iad scaipthe trasna an cheantair. An duine a bhfuil mioneolas aige ar an 

gceantar, d’aithneodh sé gur in aice le Baile an Fheirtéaraigh, nó An Buailtín mar a 

thugtar air go háitiúil, a tógadh an seat seo. Dá leanfadh an ceamradóir air ag peanáil 

soir thiocfadh an sráidbhaile isteach sa phictiúr. Dá ndéanfaí peanáil sa treo eile, siar ó 

dheas, gheofaí radharc ar na Blascaodaí. Ní thugtar radharc ar cheachtar den dá ghné 

seo, áfach.  

 

Grianghraf 7.4 Trá Chloichir sa mheánraon, An Drom agus Ceann Sibéal sa chúlra (“Scoil agus 
Scléip” Bibeanna)  

Sa chuid deireanach den tsraith seatanna seo, bogtar ar aghaidh chuig an chéad 

cheanntíre eile ó thuaidh. Tá an ceamara suite ar thalamh fheirmeoireachta in aice leis 

an gcósta arís (féach grianghraf 7.5). Meánseat teann atá ann. Sa chúlra tá Baile Dháith, 

baile a dtagraíonn BMC dó ina cuntas. Sa lár, tá radharc theoranta ar Chuan Ard na 

Caithne agus sa tulra, tá talamh fheirmeoireachta agus líon beag tithe atá scartha amach 

óna chéile. 
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Grianghraf 7.5 Meánseat de Bhaile Dháith as Arda Mór (“Scoil agus Scléip” Bibeanna)  

Arís, an duine a bhfuil mioneolas aige ar an gceantar d’aithneodh sé an ceanntíre agus 

an cuan. D’aithneodh an cuairteoir ócáideach, nó an duine géarshúileach a bhfuil na 

bróisiúir thurasóireachta agus na scannáin mhóra a léiríodh sa cheantar feicthe aige, gur 

ar chósta thiar Chorca Dhuibhne a taifeadadh na radhairc seo. Arís, is ábhar spéise nach 

dtugtar léargas ar na Blascaodaí–bheadh radharc an-soiléir, mar shampla, ón áit ar 

tógadh an pictiúr seo ar Inis Tuaisceart. Chuideodh radharc ar na Blascaodaí leis an 

lucht féachana an áit a aithint. Ní thugtar an deis seo don lucht féachana, áfach.  

In áit radharc leathan a thabhairt, baintear leas as seatanna teanna, meánseatanna, agus 

seatanna peanála nach bhfuil tús nó deireadh cinnte leo (féach grianghraf 7.6 agus 7.7). 

Is cosúil le meafar an seat peanála don radharc a bheadh ag an mbean óna teach. Cé go 

bhfuil na seatanna peanála an-chosúil lena chéile, bíonn an ceamara suite in áit éagsúil 

le haghaidh gach seat. Ciallaíonn sé seo, fiú má táthar ag breathnú ar an gceantar 

céanna, go bhfuil radharc nó pointe féachana beagáinín éagsúil á thabhairt ar an 

gceantar gach uair a fheictear é. Toisc nach bhfaightear ach léargas ar chuid an-teoranta 

den tírdhreach ag an am, theastódh mioneolas ar an gceantar chun na bailte fearainn ar 

leith atá á gcur i láthair a aithint. Chuideodh fotheideal ar an scáileán le hainm an bhaile 

fearainn atá á chur i láthair scríofa air leis an lucht féachana áiteanna ar leith a aithint. 

Baintear úsáid as a leithéid, mar a léiríodh thuas, chun ainmneacha na mBibeanna a 

thabhairt (féach 7.2.4.1.3). Ní bhaintear úsáid as a leithéid anseo i gcás na mbailte 

fearainn, áfach. 
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Grianghraf 7.6 Baile Dháith, Baile na bPoc agus Baile Uí Chorráin (“Scoil agus Scléip” Bibeanna)  

 

Grianghraf 7.7 Radharc ar Cheann Trá as Uíbh Ráthach (“Scoil agus Scléip” Bibeanna)   

I bhfianaise an róil lárnaigh a bhí ag na Blascaodaí i léirithe Chorca Dhuibhne ar 

scáileán go traidisiúnta (féach 5.1), is ábhar suime nach dtugtar radharc shoiléir sa 

tsraith seatanna oscailte ar na hoileáin. Is é an t-aon radharc a thugann BNS ar na 

Blascaodaí ná grianghraf amháin a tharraingíonn sí isteach díreach roimh dheireadh an 

chéad leath den chéad eagrán sa tsraith. Ní dhéantar aon cheangal idir é agus insintí na 

mBibeanna. Is léir nach air seo atá BNS ag iarraidh aird an lucht féachana a tharraingt 

ach go dtuigtear di gur íomhá cháiliúil í. Cé go meabhraíonn BNS go minic go bhfuil an 

scéal lonnaithe in aice le himeallbhord álainn iarthar Chorca Dhuibhne, is ar an talamh 

fheirmeoireachta agus ar an líon beag tithe atá scaipthe mórthimpeall an cheantair seo a 

dhíríonn sí aird an lucht féachana. Ar deireadh, ní nochtar ach cuid an-chúng de 

Ghaeltacht Chorca Dhuibhne ag an am agus theastódh mioneolas áitiúil ar an gceantar 

chun an méid sin a aithint.  

7.2.4.4 Léargas físiúil ar na Bibeanna 

Is ina gcistineacha féin a bhíonn na hoidí suite le linn dóibh a bheith ag tabhairt a 

n-insintí. Is ina suí a bhíonn an bhean i gcónaí, go socair gan gluaiseacht agus ní bhíonn 

aon ghluaiseacht cheamara ann ach an oiread. Taobh thiar di feictear fearas agus gnéithe 

a bhaineann le cúraimí tí: sorn, oigheann, citeal agus giúirléidí cistine.  
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Grianghraf 7.8 Máire Scanlon Bean Uí Shíthigh (ar chlé) agus Neilí Tom Nic Gearailt (ar dheis) 
(“Scoil agus Scléip” Bibeanna) 

 

Grianghraf 7.9 Peig Sayers (RTÉ 2013)  

Is ábhar spéise gur roghnaigh BNS MS, duine de na Bibeanna is sine sa tsraith, chun tús 

a chur leis an gcaint mar gheall ar thraidisiún na foghlama i nGaeltacht CD. Is é an 

chéad phictiúr a thugtar de MS, í ina suí cois tine ina cathaoir uileann (féach grianghraf 

7.8 ar chlé). Is sorn téite atá anois in áit na tine oscailte, ach, d’aithneofaí an tseantine 

oscailte go fóill, an seanchiotal dubh traidisiúnta agus na huirlisí traidisiúnta le feiceáil i 

gcónaí. Is í NT an chéad chainteoir eile (féach grianghraf 7.8 ar dheis). Tosaítear amach 

le seat teann di, í ina suí in aici le balla cloiche, le seáilín cloiginn uirthi. Mheabhródh 

an seat seo agus an seat de MS a luadh thuas an scéalaí traidisiúnta, cuirim i gcás Peig 

Sayers, í ina suí cois tine ag insint scéalta (féach grianghraf 7.9). Tá BNS ag tarraingt 

anseo ar an íomhá den scéalaí i bpobal CD a chuirtí in iúl go poiblí go traidisiúnta.  

Le linn do na hoidí a bheith ag caint baintear leas go minic as seatanna scoite d’ábhar 

atá le feiceáil ar na ballaí taobh thiar di agus timpeall na cistine. Go minic, taispeántar 

grianghraf den bhean agus dá céile ar lá a bpósta agus grianghraf dá gclann. I gcás céile 

nach maireann, is minic grianghraf de á léiriú freisin (féach grianghraf 7.10). 
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Grianghraf 7.10 Máirín Bean Uí Lúing agus a fear céile (ar bharr), Kathy Corduff agus a fear céile 
(ar chlé) agus fear céile Cháit Chosaí Bean Firtéar (ar dheis) (“Lá Síos, Lá Suas” Bibeanna)  

I seatanna scoite eile tugtar léargas ar chuid de na dealbha nó na pictiúir naofa a 

mhaisíonn cistineacha agus tithe na mban (féach grianghraf 7.13). Is é an léargas atá á 

thabhairt ag BNS anseo ar thaithí saoil na n-oidí, gur mná tí iad, gurb ann a chaitheann 

siad cuid mhór dá gcuid ama agus go bhfuil deabhóid acu don Eaglais Chaitliceach. Ó 

am go chéile tugtar léargas d’oide taobh amuigh dá teach cónaithe.  

 

Grianghraf 7.11 Bibeanna ag caint ar shocrú cleamhnais (“Scoil agus Scléip” Bibeanna)  
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I gcás CS, mar shampla, tugtar amach taobh amuigh den teach í ach taobh thiar di, 

feictear líne éadaí (féach grianghraf 7.11). Go fóill agus í taobh amuigh, tá ábhar le 

feiceáil a cheanglaíonn leis an teach agus le cúraimí an tí í. Fiú anseo sa spás oscailte, 

spás an-chinnte, an-teoranta atá i gceist leis an láthair.  

Le linn do na Bibeanna cuntas a thabhairt ar an gcosc a chuirfí orthu freastal ar rincí 

roghnaíonn BNS meánseatanna agus seatanna teanna de na mná ag siúl nó ag rothaíocht 

thart ar bhóithre CD. Is ábhar spéise go bhfuil teorainn ar an spás agus gur minic ballaí 

cloiche de chineál amháin nó eile mórthimpeall na mná óga sna seatanna seo (féach 

grianghraf 7.12). D’áiteoinn go dtacaíonn rogha seatanna BNS anseo leis an tuiscint atá 

aici ar an tréimhse seo de shaol na mBibeanna. Bhí beocht agus spraoi ag baint leis an 

tréimhse ar láimh amháin, ach bhí teorainneacha daingeana léi freisin. 

 

Grianghraf 7.12 Caitheamh aimsire na mBibeanna (“Scoil agus Scléip” Bibeanna)  
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Grianghraf 7.13 Seatanna scoite i dtithe na mBibeanna (“Obair, Obair, Obair!” Bibeanna)  

7.2.4.5 Scéilíní béaloidis 

Ag tús an chéad eagráin sa tsraith, díreach i ndiaidh an léiriú tosaigh den ghrúpa, 

insíonn duine de na hoidí, MF, scéal ón mbéaloideas áitiúil. Míníonn MF go raibh “ana-

mheas” i gCorca Dhuibhne riamh “ar scolaíocht agus ar scoláireacht”. D’fhonn an 

pointe seo a shoiléiriú insíonn sí scéilín a chloistí go minic, dar léi, ar bhéil mhuintir na 

háite:  

Tá scéal sa bhéaloideas agus chualamar ar fad é mar gheall ar an bhfear ó 
Bhaile an Fhirtéaraigh Thiar a chuaigh ’on Daingean chun beithíoch a dhíol 
agus tháinig sé abhaile le leabhar (“Scoil agus Scléip” Bibeanna). 

Is ábhar spéise go dtarraingíonn MF scéal ón mbéaloideas aníos anseo agus is ábhar 

spéise arís go socraíonn BNS ar é a chur amach ag fíorthús an chéad eagráin. Leanann 

BNS leis an stíl seo tríd síos na sraithe. Ceadaíonn sí do bhean amháin scéal gearr 

béaloidis a chur i láthair ag fíorthús gach eagráin. I gcás gach eagráin seachas an chéad 

cheann is sa chéad phearsa a insítear an scéal agus baineann sé le saol an oide féin. 

Cuirim i gcás an scéilín seo a insíonn CCF ag tús eagráin a dó: 
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Nuair a thána abhaile ó mo chuid oibre an trathnóna san, bhuel bhí sé ráite ag 
m’aintín liom go raibh, go mbeadh sí anso. Agus nuair a thána isteach agus 
dh’fhéachas suas uirthi agus chroith sí a ceann síos mar sin. B’shin é mo 
dhóthain, bhí mo chleamhnas-sa déanta. Bhí mo chleamhnas-sa déanta. Era, 
bhíos ana-shásta (“Lá Síos, Lá Suas” Bibeanna). 

 Sampla eile is ea an scéilín seo le BM: 

An oíche a cailleadh m’athair, beannacht Dé lena anam, bhí comharsa istigh 
againn agus cheap sé sin go dtáinig duine go dtí an ndoras agus go n-ardaíodar 
an laiste chun teacht isteach. Ach ní tháinig éinne. Agus ní chuala féin faic ná ní 
bhraitheas faic. Ach, ní bheadh a fhios agat ná go bhfuil rud éigin ann (“Lá 
Síos, Lá Suas” Bibeanna). 

Tá BNS ag tarraingt ar ghné de thraidisiún béaloidis phobal CD ar leag cuairteoirí agus 

scoláirí luath chuig CD béim uirthi ach tá sí á cur in oiriúint don scéal a dteastaíonn 

uaithi féin a insint, scéal thaithí saoil mhná CD. 

7.2.4.6 Láithreacha siombalacha 

Ó am go chéile le linn na sraithe tugtar bean go dtí áit a bhfuil tábhacht nó siombalachas 

ar leith ag baint léi do ghné áirithe den chuntas atá á thabhairt aici ag an bpointe áirithe 

sin. Cuirim i gcás, radharc le BM ina míníonn sí go bhfuil creideamh láidir aici agus gur 

áit an-tábhachtach di a séipéal áitiúil (féach grianghraf 7.14 agus 7.15). Seo an cuntas a 

thugann sí:  

Creidim go láidir sa chreideamh agus do chreideas riamh ann. Agus is dóigh 
liom gur thug sé ana-thacaíocht dom i rith mo shaoil. Anso, i Sáipéal Naomh 
Uinseann i mBaile an Fheirtéaraigh baisteadh mé, cuireadh faoi láimh Easpaig 
mé agus a pósadh mé. Agus táim ana-bhrodúil as san anois agus beidh mé go 
deo agus is dócha gur ón sáipéal so a chuirfear síos go Dún Úrlann mé, le 
cúnamh Dé (“Súil le Dia” Bibeanna). 

 

Grianghraf 7.14 Bean Uí Mhaoileoin i séipéal Naomh Uinseann i mBaile an Fheirtéaraigh (“Súil le 
Dia” Bibeanna) 

Is siombal do chreideamh BM i nDia é an séipéal. Seasann sé amach mar shampla 

eiseamláireach toisc go gcuirtear i láthair mar mhír as féin ag tús eagrán a ceathair é.  
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Is minic le linn na sraithe ar fad go mbaintear leas as seatanna teanna d’fhuinneoga 

séipéil nó de dhealbha naofa eaglasta mar sheatanna scoite. Tá BS ag cur in iúl go raibh 

áit lárnach ag an eaglais agus ag an gcreideamh i saol na mban seo go traidisiúnta. 

 

Grianghraf 7.15 Seatanna scoite i séipéal Naomh Uinseann (“Súil le Dia” Bibeanna)  

Siombal eile a mbaintear leas as le linn do na hoidí a bheith ag tabhairt a n-insintí is ea 

an halla rince. Déantar taifeadeadh, mar shampla, ar radharc i halla rince le MSS (féach 

grianghraf 7.16).  

 
Grianghraf 7.16 Máire  Scanlon Bean Uí Shíthigh i Halla Rince Uí Bheaglaoich (“Scoil agus Scléip” 

Bibeanna) 

Míníonn MSS go mbíodh oícheanta móra rince agus ceoil ag cailíní agus ag buachaillí 

óga an cheantair i halla rince Uí Bheaglaoich: 

Bhíodh ardoíche rince againn, damhsa anso. Bhí sé go hiontach ar fad. Agus le 
Breandán Ó Beaglaoich, lena athair ab ea an áit. Seana-Bhegley a ghlaoimist 
air. Micí, Micí Sheáin Bhegley, athair Bhreandáin. …bhíodh sé go hiontach 
agus bhí an ceol go hiontach agus fear ón Aird Mhór a bhíodh ag seinnt ann. 
Ana-cheoltóir ar fad. Bhí sé sna Stáit Aontaithe, chuala, agus sin é an áit a 
dh’fhoghlaim sé an ceol agus nuair a tháinig sé abhaile fuair sé a phost anseo ó 
Mhicí Sheáin Bhegley (“Scoil agus Scléip” Bibeanna). 

Is léir ón gcur síos a thugann sí anseo, agus ón “uaigneas” a léiríonn sí níos déanaí sa 

chuntas céanna do na “cailíní breátha” a bhíodh mar chomrádaithe aici ach a chuaigh ar 

imirce, go bhfuil cuimhní a hóige ceangailte le cuimhní an halla rince ag MSS. Baintear 

leas as halla rince Uí Bheaglaoich chun MSS a spreagadh chun scéalta mar gheall ar a 

hóige a insint agus chun an insint sin a thabhairt chun beatha. Is siombail d’óige na 

mBibeanna é an halla rince. 

Is i dtithe na n-oidí, mar a dúradh thuas, a dhéantar taifeadadh ar insintí na mban den 

chuid is mó. Bheadh sé de bhuntáiste ag an gcinneadh na hagallaimh a thaifeadadh i 
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dteach na mban, go mbeadh na mná ar a gcompord, go mbeadh sé níos nádúrtha mar 

láthair agus dá réir go mbeadh sé níos éasca iad a mhealladh chun scéal a mbeatha a 

insint (2013a). Chomh maith leis na hagallaimh aonair laistigh agus lasmuigh de thithe 

cónaithe na mban, tugann BNS na hoidí le chéile i ngrúpaí beaga. Cé gur i gcaifé Penny 

i gCeann Trá agus i seomra fáiltithe in Óstán Benner sa Daingean a dhéantar taifeadadh 

ar chuid de na radhairc seo, gan mioneolas ar na láithreacha, ní aithneofá nach i gcistin 

nó i seomra suí duine de na Bibeanna a taifeadadh na seisiúin seo. Seat beirte nó triúr 

atá sna seatanna seo, ach, taobh amuigh den fhíric seo, tá na seatanna agus na 

láithreacha an-chosúil leis na seatanna agus na láithreacha ar baineadh úsáid astu le 

haghaidh na n-agallamh aonair (féach grianghraf 7.17). Láithreacha atá compordach 

agus nádúrtha a roghnaigh BNS le haghaidh na n-agallamh aonair agus na ngrúpaí. 

 

Grianghraf 7.17 Brenda Ní Shúilleabháin agus na Bibeanna i mbun cainte (“Lá Síos, Lá Suas” 
Bibeanna) 

7.2.5  Tuairisc chriticiúil ar chur chuige BNS 

Sa tsraith Bibeanna cuireann BNS roimpi clárú a dhéanamh i bhfoirm scéalaíochta ar 

chuntais grúpa ban a bhaineann le ceantar, le tréimhse staire agus le haicme ar leith: 

“táim ag iarraidh scéal saoil agus scéal cultúir a ghreamú do ghlúinte atá le teacht agus a 

ghreamú trí scéalta” (2013a). Is iad an grúpa atá i gceist, mná a d’fhás aníos agus a thóg 

a gclanna i nGaeltacht Chorca Dhuibhne sa chéad dhá thrian den fhichiú haois. 

Tuigeann BNS nach féidir léi na tuiscintí ar fad atá ag na mná a roghnaíonn sí mar oidí 

nó gach gné de thaithí saoil na mban a chlárú: “nílim ag ligint orm ar feadh soicint, 

nílim ag ligint orm go bhfuilim á thabhairt liom go hiomlán” (2013a). Mar sin féin, tá sí 

sásta gur fiú tabhairt faoin obair agus pé léargais a fhaigheann sí a chur os comhair an 

phobail mhóir, pobal CD agus duine ar bith eile a chuirfidh spéis san ábhar. Tá sí go 

comhfhiosach ag iarraidh áit ghrúpa ban ar leith as Gaeltacht Chorca Dhuibhne sa stair a 

chlárú agus a chinntiú.  
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Mar a léiríodh thuas, bhí BNS an-chinnte faoi na mná ar theastaigh uaithi labhairt leo. 

Theastaigh “bean as gach paróiste” uaithi chun “saghas trasléargas a fháil” agus ba ghá 

dóibh Gaeilge a bheith ar dtoil acu. D’fhágfadh an cinneadh seo, cloí le mná a raibh 

aithne phearsanta aici orthu nó a bhain lena lucht aitheantais, agus a raibh Gaeilge ar a 

dtoil acu, sciartha iomlána de phobal CD ar lár. Bheadh na léargais a gheobhadh BNS 

teoranta go dtí an taithí saoil a bhí ag grúpa an-chúng. Bheadh go leor mná eile i gCD 

nach gcloisfí uathu agus go leor taithí nach bhfaighfí léargas orthu. Chinnteodh an cur 

chuige seo freisin go bhfaigheadh BNS sárléargas ar thaithí ar leith, taithí na mban a 

rugadh agus a tógadh i gCorca Dhuibhne, a phós go háitiúil agus a thóg a gclanna ann. 

Aithníonn BNS féin go raibh impleacht ag an gcinneadh cainteoirí dúchais Gaeilge 

amháin a cheadú mar oidí ar fhairsingeacht an léargais a d’éirigh léi a thabhairt. Mar a 

pléadh thuas (féach 7.1.2), níor éirigh léi aon bhean a fháil ó bhaile an Daingin. Dá 

dtabharfaí cuntas ar thaithí saoil bhean as an Daingean bheadh tuairisc níos iomláine 

faighte ag BNS ar thaithí saoil mhná CD san aois ghrúpa a roghnaigh sí. Caithfear a 

admháil, áfach, go n-athrófaí ina n-iomláine blas iomlán na sraithe dá nglacfaí le 

cainteoir Béarla ar mhaithe leis an léargas sin a fháil. Tá buntáiste mór amháin, dar 

liom, le cur chuige BNS gan glacadh ach le mná a bhfuil aithne phearsanta aici orthu nó 

mná a gcuireann a lucht aitheantais in aithne di. Tá meas agus muinín ag BNS as na 

mná a roghnaíonn sí ar an gcaoi seo. Tá sí sásta go bhfuil tuiscint mhaith acu ar an taithí 

saoil a dteastaíonn uaithi léargas a thabhairt air. Anuas air sin, agus níos tábhachtaí 

b’fhéidir, tá muinín ag na mná a roghnaíonn BNS aisti agus, dá réir sin, tá siad ar a 

gcompord ina comhluadar. Feictear sa tuairisc chriticiúil a thugtar thíos ar insintí na 

mban go bhfuil an-tábhacht leis an muinín agus an meas seo i gcleachtas scéalaíochta 

mhná Chorca Dhuibhne. 

San eagar a dhéantar ar an ábhar sa tsraith Bibeanna, tá BNS ag tarraingt ar thraidisiún 

scéalaíochta CD agus ar thraidisiún an scannáin fhaisnéise san am céanna. Cuireann sí 

tús leis an tsraith le scéilín ón mbéaloideas. Ina dhiaidh sin, glacann sí féin ról an 

reacaire agus labhraíonn sí go díreach leis an lucht féachana, mar a dhéantar i scannán 

faisnéise sa stíl léiritheach. Ina dhiaidh sin, tugann sí an dá thraidisiún le chéile trí 

theistiméireachtaí a bhailigh sí mar insintí béil ó oidí a roghnaigh sí go cúramach a 

cheadú. Ar dtús, mar a dúradh thuas, leanann BNS múnla an scannáin fhaisnéise sa 

mhodh léiritheach sa mhéid is go gcuireann reacaire ábhar an eagráin i láthair. Is í BNS 

féin atá mar reacaire sa tsraith Bibeanna, is é sin le rá, bean atá mar reacaire. Nílim ag 
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maíomh gur rud nua é seo i dtraidisiún na scannánaíochta ná i dtraidisiún scéalaíochta 

Chorca Dhuibhne. I gcás thraidisiún scéalaíochta CD, mar a léiríodh sa Chaibidil chúlra, 

samhlaítear gur eisceachtaí iad leithéidí Peig Sayers agus Cáit “an Bhab” Feiritéar. Cé 

go n-insíodh Peig Sayers scéalta fada, mar a léirigh Ó Sé, samhlaíodh go coitianta nach 

mbíodh mná Chorca Dhuibhne ag insint ach scéalta gearra nó scéalta do pháistí. 

Cuireadh in iúl do Cháit Feiritéar, mar shampla, nár cheart di a bheith ag insint scéalta 

fada Fiannaíochta, gur “scéalta na bhfear” a bhí iontu sin (Ó Sé, 2001). I bhfianaise na 

tuiseana seo tá tábhacht ag baint leis an gcinneadh a dtógann BNS bean a roghnú mar 

reacaire. Anuas air sin, cosúil le Tomás Ó Criomhthain roimpi, tá BNS ag baint a ceart 

féin amach mar scéalaí.62 Cuidíonn glór bog séimh BNS, an ceol suaimhneach atá faoi 

agus an taithí atá againn ar scannáin fhaisnéise sa mhodh léiritheach leis an lucht 

féachana a chur ar a suaimhneas. Ag an am céanna, tá BNS ag fógairt scil mhná CD mar 

scéalaithe go poiblí.  

Déanann BNS treisiú ar cheart na mban mar scéalaithe sna scéilíní a cheadaíonn sí ag 

tús gach eagrán sa tsraith (féach 7.2.4.5). Is ábhar spéise gur fear atá mar 

phríomhcharachtar sa chéad scéal béaloidis a insítear. Mar a dúradh thuas, samhlaíodh 

gur ag na fir a bhíodh na scéalta béaloidis i dtraidisiún na nGael. Freisin, roghnaítear 

scéal atá, de réir insint MF, ar eolas ag an bpobal ar fad. Ón tuairisc a thugann BNS ar 

an meas a bhí ar MF i measc phobal CD agus i measc an phobail i mBaile Átha Cliath, 

d’áiteoinn go nglacfadh fiú an duine is amhrasaí sa lucht féachana le scéal béaloidis ón 

mbean seo. Treisíonn an cur i láthair físiúil a thugann BNS ar MF, ag seasamh amach os 

comhair Choláiste Íde an t-údarás atá aici mar scéalaí. Leis an scéilín seo léiríonn BNS 

ar bhealach ciúin séimh go bhfuil scil ag mná Chorca Dhuibhne sa bhéaloidis agus 

éiríonn léi áit mhná Chorca Dhuibhne i stair agus traidisiún scéalaíochta an phobail a 

chlárú. Déanann BNS treisiú ar an bpointe seo ag tús gach eagráin sa tsraith trí cheadú 

do dhuine amháin de na mná scéilín a insint bunaithe ar théama an eagráin áirithe sin.  

D’fhéadfaí a áiteamh go bhfuil BNS ag tacú leis an miotas seanbhunaithe gur ar a 

gcumas scéalaíochta atá rathúlacht phobal CD ag brath agus gurb é an t-aon difríocht 

idir insint BNS agus insintí eile roimhe sin go bhfuil BNS ag iarraidh áit agus ról na 

mban sa traidisiún a chlárú. D’fhéadfaí a áiteamh freisin gur ag leanúint stíl agus cur 

chuige atá tagtha anuas aici ó na Bibeanna, na hoidí a roghnaíonn sí, atá BNS. Tá 

cosúlachtaí idir an chaoi a n-éiríonn le BNS a bealach féin a aimsiú laistigh de struchtúir 
                                                

62 Le haghaidh tuilleadh plé ar údarás Uí Chriomhthain mar scéalaí féach Eastlake (2008). 
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agus de choinbhinsiúin sheanbhunaithe thraidisiún scéalaíochta phobal CD, agus na 

seifteanna a bhíodh ag na Bibeanna chun feidhmiú laistigh den chód moráltachta agus 

den ról a leagadh síos dóibh sa tsochaí. Tabharfar cuntas thíos ar chuid de na seifteanna 

seo (féach 7.3.4.3). Sa mhéid seo, tá BNS ag leanúint nós na pátrúnachta a chleachtaítí 

sa tsochaí Ghaelach agus a dtugann NT léargas air ina hinsint (féach 7.3.2). Aimsíonn 

NT duine, nó daoine a bhfuil meas aici orthu agus múnlaíonn sí í féin orthu. Fiú más 

fíor go bhfuil BNS ag teacht faoi thionchar smaointeoireacht cheannasach a linne, tá 

tábhacht go fóill lena hinsint mar cuidíonn sí leis na mná a roghnaíonn sí mar oidí insint 

a thabhairt, agus dá réir sin, tuiscint a fháil ar ghnéithe dá dtaithí saoil nár ceadaíodh 

dóibh labhairt orthu go traidisiúnta.  

Tá de bhuntáiste ag an stíl scéalaíochta a chleachtann BNS go nglacfaí léi gan mórán 

ceistithe. Tá sí ag teacht le cleachtas traidisiúnta scéalaíochta Chorca Dhuibhne, ar an 

gcéad amharc pé scéal é. Leanann sé coinbhinsiúin an scannáin faisnéise. Níl aon rud 

mórchorraitheach nó amhantrach fúithi. Tá sé éasca a shamhlú nach raibh aon 

mhórdheacracht ag BNS maoiniú a fháil ó TG4. Ní bheadh aon bhaol ann do TG4 agus 

bheadh a leithéid de shraith ag teacht le haidhmeanna an stáisiúin mar a leagtar amach 

ina bplean straitéise iad (TG4, 2011: 2-4). Bheadh de bhuntáiste ag an stíl seo freisin go 

dtiocfadh sé leis an tsamhail de chultúr agus de chleachtas scéalaíochta phobal CD a 

cuireadh in iúl go traidisiúnta. Bheadh taithí ag an lucht féachana air dá réir agus ní 

bhainfí aon gheit astu. Ar an gcaoi chéanna, tagann an stíl a chleachtar anseo leis an 

tuiscint a chuirtí chun cinn go traidisiúnta i measc phobal CD iad féin. Chuideodh sé seo 

go nglacfaí níos éasca leis an ábhar atá á chur chun cinn ag BNS. Ar an láimh eile, ar na 

cúiseanna céanna, d’fhéadfaí neamhaird a dhéanamh den tsraith. D’fhéadfaí a shamhlú 

nach bhfuil aon rud nua ann, nach bhfuil ann ach insint eile ar an seanscéal céanna, 

pobal CD ag glacadh seilbhe ar oidhreacht liteartha, cultúrtha agus scéalaíochta na 

nGael arís eile. Ní gá gurb é seo an t-aon bhealach chun cead cainte a thabhairt do na 

mná seo ach is bealach amháin é agus bealach a nglacfar leis, dar le BNS, taobh istigh 

den traidisiún ar de na mná. 

Ní thugtar aon léargas sa tsraith Bibeanna ar conas a chuireann na mná iad féin i láthair 

sula luíonn siad isteach ar a gcuid insintí. I gcodarsnacht leis seo, sa scannán DÁ 

chonaiceamar gur chuir Ní Laoithe í féin in aithne trí aithris a dhéanamh ar a ginealach 

agus gur thug Ó Guithín cuntas ar a stádas sóisialta sular thosaigh sé ag insint faoina 

thaithí saoil ar an mBlascaod Mór. Sa leabhar a théann leis an tsraith Bibeanna tá leagan 
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níos faide de theistiméireachtaí na mban. Tugann sracfhéachaint ar na cuntais scríofa 

seo le fios go gcuireann na mná iad féin i láthair go minic trí eolas a thabhairt ar an 

mbaile fearainn ar as dóibh, nó a bhfuil siad ag cur fúthu anois ann, agus/nó trí eolas i 

dtaobh na dteaghlach lena mbaineann siad a thabhairt. I gcás cuid mhór de na mná 

bíonn dhá bhaile fearainn agus dhá theaghlach i gceist, ceann amháin a bhaineann lena 

n-óige agus ceann eile a bhaineann lena saol iarphósta. Léirítear sna cuntais seo go 

bhfuil dlúth-thuiscint ag na mná ar a n-ionad fisiciúil i nGaeltacht Chorca Dhuibhne 

agus dlúth-thuiscint freisin ar a n-ionad sa tsochaí. Ní cheadaíonn srianta an tráchtais 

cuntas iomlán a thabhairt anseo ach tá cuntas gairid ar an léargas a thugann na mná ar 

an ngné seo dá gcleachtas ar fáil in Aguisín II a ghabhann leis an saothar seo. Is fiú a lua 

go bhfuil leid don ghné seo de chleachtas na mban ar fáil sna teidil a mbaineann BNS 

úsáid astu chun na mná a chur i láthair, cuirim i gcás, CPM, MDB nó SF. Mar a 

míníodh thuas, tá meascán stíleanna le feiceáil sna teidil seo. Ba é an traidisiún a bhí ag 

teacht chun deiridh a bhí i gceist ag BNS, mná a ainmniú as ainm a lean a teaghlach. Sa 

léargas a fhaightear ar an gcleachtas a tháinig ina dhiaidh, feictear nach bhfuil aon 

tagairt ann don teaghlach ar rugadh an bhean isteach ann ach amháin i gcás na mban nár 

phós agus i gcás mhná ar samhlaíodh tábhacht a bheith leis an teaghlach ar rugadh 

isteach ann iad. Sa chleachtas nua seo a tháinig isteach, tá níos mó béime ar stádas pósta 

na mban. Tá an cleachtas seo ag teacht leis an smaointeoireacht cheannasach a tháinig 

chun cinn in Éirinn faoi thionchar an náisiúnachais agus na hEaglaise Caitlicí, gur dual 

don bhean pósadh. Trí léargas a thabhairt ar an dá chleachtas ainmnithe, tá BNS ag 

tabhairt léargais ar na hathruithe a bhí ag teacht ar an tsochaí agus ar ról na mban sa 

tsochaí le linn ré na mBibeanna. D’fhonn léargas níos iomláine a fháil ar thaithí saoil 

mhná CD agus ar an gcleachtas scéalaíochta a úsáideann siad chun na léargais sin a 

thabhairt, tugtar mionléiriú anois ar insintí na n-oidí mar a chuirtear i láthair ar an tsraith 

theilifíse Bibeanna iad. 

7.3 Cuid II: Léargas ar insintí na n-oidí 

7.3.1 Réamhrá agus aidhm Cuid II den Chaibidil 

Sa chéad chuid eile den Chaibidil seo, dírítear ar insintí na n-oidí. Dar ndóigh, ní 

fhéadfaí mionmhíniú a thabhairt ar na hinsintí a thugtar i ngach ceann de na sé eagrán 

atá sa tsraith Bibeanna. Shocraigh mé tuairisc dhlúth a thabhairt ar na hinsintí is mó, dar 

liom, a leagann BNS agus a hoidí béim orthu sa chéad dá eagrán sa tsraith. Roghnaíodh 
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na heagráin seo toisc go gcuideodh siad seo liom léargas a fháil ar conas a chuireann na 

mná iad féin i láthair agus thabharfadh sé léargas dom freisin ar an ngnéithe sin de 

thaithí saoil na mban a dtugann BNS tús áite dóibh sa tsraith. 

Tugtar cuntas ar an insint a thugann BNS í féin i bhfoirm ghuthaithe. Nochtar conas a 

tháinig sí ar an tuiscint seo. Tugtar mionmhíniú ar an gcuid dá cuntas ar a leagann sí 

béim, is é sin, mar a cuireadh cód iompair i bhfeidhm ar na cailíní a d’fhreastail ar 

Choláiste Íde i mBaile an Ghóilín i nGaeltacht Chorca Dhuibhne. Dírítear freisin ar na 

hinsintí ar a leagann na mná a roghnaíonn BNS mar oidí béim, an óige a chaith siad ag 

tnúth le dul ag rince, an rogha a bhí acu, dar leo, dul ar imirce nó pósadh go háitiúil 

agus na seifteanna a chleacht siad chun dul i ngleic le dúshláin an tsaoil. Déantar plé 

freisin ar an ról a ghlacann BNS í féin mar oide agus ar na teicnící a mbaineann sí leas 

astu chun a tuiscintí féin ar thaithí saoil mhná Chorca Dhuibhne a chur i láthair. Trí 

léargas BNS agus léargais na mban a roghnaíonn sí mar oidí a chur taobh lena chéile, 

faightear léargas níos iomláine ar chleachtas scéalaíochta mhná Chorca Dhuibhne agus 

ar a dtuiscintí ar a dtaithí saoil.  

7.3.2 Na hinsintí ar a leagann na Bibeanna béim 

Cuireann BNS tús leis an tsraith Bibeanna le cuntas ar thábhacht an léinn fhoirmeálta 

agus neamhfhoirmeálta do na mná. Labhraíonn MF go díreach leis an lucht féachana 

agus míníonn sí go raibh: 

ana-mheas sa dúthaigh seo riamh ar scolaíocht agus ar scoláireacht. Is dócha ná 
raibh na daoine go maith as agus gur mar sin a chonaiceadar go raghadh a 
gclann chun cinn (“Scoil agus Scléip” Bibeanna). 

Dearbhaíonn MSS gur rud a théann siar na glúinte, an spéis seo ag pobal CD san 

fhoghlaim. Tugann sí cuntas ar an scolaíocht a fuair a seanathair ar scoil scairte. 

Míníonn sí go múintí trí ábhar an uair sin, an ceol, “an tseanaGhaelainn” agus an rince. 

Deir sí, mar shampla, gur fhoghlaim a seanathair an cornphíopa “agus bhí sé aige go 

maith” (“Scoil agus Scléip” Bibeanna). Bean eile a thugann cuntas ar an bhfoghlaim a 

fuair a sinsear is ea NT. Cosúil le MSS, is cuntas ar an scolaíocht a fuair a fine athartha 

a thugann sí ach go leagann sise béim ar an bhfilíocht a bhíodh sé ag foghlaim seachas 

aon ábhar eile:  

Is cuimhin liom anois mo shin-sheanathair. Bhí sé ag foghlaim i scoil scairte ar 
an gCarraig, siar amach sa tseana-sháipéal. Bhí filíocht Phiaras Feirtéar go léir 
aige sin. Bhí Aithrí Sheáin De Hóra, Faoistin Cheallacháin, bhíodar san go léir 
aige (“Scoil agus Scléip” Bibeanna). 
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I bhfoirm ghuthaithe ansin, tagann BNS isteach, leagann sí béim arís ar thábhacht na 

scolaíochta do na Bibeanna ach míníonn sí freisin cén fáth a raibh tábhacht léi. Deir sí 

freisin anseo nárbh í an scolaíocht an t-aon rud a chuir na mná spéis ann agus iad ina n-

óige: “gan amhras, bíonn tóir na hóige i gcónaí ar an gcuileachta” (“Scoil agus Scléip” 

Bibeanna). Sula gcloistear mar gheall ar an spraoi a bhíodh ag na mná óga, tugann na 

Bibeanna cuntas níos iomláine ar a dtaithí scoile. 

Tugann siad cuntas ar an dua a chuir siad orthu féin chun freastal ar scoil. Míníonn 

CCF, mar shampla, gur de shiúl na gcos a chuaigh siad ar scoil samhradh agus 

geimhreadh: 

Shiúlaimís ar scoil go Baile an Fheirtéaraigh, trí mhíle. Cuimhnigh air, trasna 
na ngort, amach ar an mbóthar ansan. Gan bróg ná stoca, cuimhnigh ar sin! Sa 
tsamhradh ach go háirithe, abair. Ach, sa gheimhredh bhíodh bróg agus stocaí 
orainn. Suas go dtí Baile an Fheiritéaraigh agus abhaile arís, trí mhíle eile. Agus 
báisteach uaireanta m’fhéidir (“Scoil agus Scléip” Bibeanna). 

Tugann BMC tuairisc ar bhuille a fuair a deirfiúr agus cara léi ar scoil lá amháin. Seo an 

cuntas a thugann sí ar an eachtra: 

Is é an rud a tharla, cuireadh ceist ar Mollaí–bhí an bheirt acu sa rang i dteannta 
a chéile–agus ní fhreagair sí. Agus ní dhein sé aon rud ach gabháilt uirthi. 
Agus–Nóra mo dheirfiúr a bhí sa cheann eile–agus idir dhá shuíochán chaith sé 
Mollaí agus chaith sé Nóra anuas uirthi gan aon chúis air (“Scoil agus Scléip” 
Bibeanna). 

Aontaíonn MSS go mbídís “scanraithe roimis an múinteoir” agus roimh an “maide agus 

riastaíocha” a dháiltí amach. Tá sí sásta a rá ag an am céanna gur “daoine deasa” a bhí 

iontu. Dar le BM bhí sí an-sásta go bhfuair sí deis ar scolaíocht. Deir sí go bhfuair sí 

“sleapáil agus rudaí” uaireanta ach “sin é mar a bhí ag an saol an uair sin” (“Scoil agus 

Scléip” Bibeanna). Tugann NT sampla de mhúinteoir amháin a bhí aici. Bean “ana-

dheas, ana-shibhialta, ana-chineálta” a bhí i Mrs. Granville, dar léi. Shocraigh NT a 

hiompar féin mar mhúinteoir a mhúnlú ar iompar Mrs. Granville: “agus dúrtsa nuair a 

thosaíos ag múineadh go dtógfainn í mar phátrún agus go scaoilfinn a lán rudaí tharaim” 

(“Scoil agus Scléip” Bibeanna). Pé rud faoin mbunscolaíocht agus cur suas le 

múinteoirí a mbualadh tú b’fhéidir, lean cuid mhór de na cailíní ar aghaidh go dtí an 

mheánscoil mar tuigeadh dóibh “go raibh seansanna aici saol níos fearr a bhaint amach 

di féin” (“Scoil agus Scléip” Bibeanna).  

Tugann na Bibeanna samplaí de na deiseanna a bhíodh acu tar éis na bunscoile. 

Míníonn BM, mar shampla, gur lean sí cailín eile “ón gcomharsanacht” go Sasana chun 

traenáil mar bhanaltra ann. Nuair a cailleadh a máthair tháinig sí abhaile ach dúirt a 
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hathair léi filleadh ar a traenáil nó ní bheadh “aon dealramh” léi. Rinne sí mar a dúradh 

léi: “Rud a déarfaí leat an uair sin déanfá é, go mór mór nuair a thiocfadh sé ó t’athair” 

(“Scoil agus Scléip” Bibeanna). Míníonn BNS nach raibh ar gach cailín an baile a 

fhágáil. Bhí rudaí ag athrú agus deiseanna á gcur ar fáil ar leic an dorais:  

San am san theastaigh ón rialtas mic léinn Ghaeltachta a earcú chun na 
bunmhúinteoireachta ag deireadh a dtréimhse sa bhunscoil. Daoine a fuair 
marcanna ard go leor sa scrúdú iontrála fuaireadar áiteanna i gColáiste 
Ullmhúcháin. Agus i gCorca Dhuibhne ba é Coláiste Íde, seanathigh an tiarna 
talún Lord Ventry, an coláiste sin (“Scoil agus Scléip” Bibeanna). 

Míníonn MDB “go raibh sé mar sprioc ages gach éinne an uair sin dul go Coláiste Íde, 

na cailíní”. Cúis amháin a thugann sí ná “toisc an coláiste a bheith chomh cóngarach”. 

Míníonn sí freisin, “[nach] raibh le fáil ag éinne timpeall” . Fiú an teaghlach a raibh 

feirm acu, ní fhéadfadh ach duine amháin fanacht ar an bhfeirm, “chaithfeadh an chuid 

eile bailiú leotha”. Dá n-éireodh le cailín áit a fháil i gColáiste Íde, a deir sí, bheadh 

roghanna eile aici. D’fhéadfadh sí dul leis an múinteoireacht, mar shampla, rogha, a deir 

sí a ghlac “ana-chuid ó pharóiste Fionntrá agus táim siúráilte ó pharóiste an Fhirtéaraigh 

leis” (“Scoil agus Scléip” Bibeanna). Tar éis an eolais chúlra seo a thabhairt, tugtar 

tuairisc ar an taithí a bhí ag na mná óga a d’fhreastail ar Choláiste Íde. Tugann MF 

cuntas de bhéil ar an tréimhse seo dá saoil agus cuireann BNS cuntas físiúil leis. 

7.3.3 An fhoghlaim fhoirmeálta: Coláiste Íde 

 

Grianghraf 7.18 Máirín Feiritéar sa seomra bia i gColáiste Íde (“Scoil agus Scléip” Bibeanna) 

Insíonn MF go raibh sí trí bliana déag nuair a chuaigh sí go Colásite Íde agus bhí sí ar 

bís dul ann: “cheapas ná béarfadh sé orm a bheith ann” (“Scoil agus Scléip” Bibeanna). 

Deir sí nach fada a bhí sí ann nuair a tuigeadh di gur fearr léi a bheith sa bhaile:  

Is cuimhin liom an chéad Nollaig a thána abhaile, mo chéad laethanta saoire. 
Bhí sicíní in aice leis an tine ag mo mháthair agus bhíos ag féachaint orthu agus 
dúirt “nár bhreá liom a bheith ar nós ceann de na sicíní sin” (“Scoil agus 
Scléip” Bibeanna). 
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Leanann MF uirthi ansin ag tabhairt léargais ar an taithí a bhí aici i gColáiste Íde. A 

luaithe is a thuirling cailín ar Choláiste Íde i mBaile an Ghóilín, a deir sí, tugadh áit 

agus ról ar leith di. Míníonn sí gur cuireadh in iúl do na cailíní go raibh córas ar leith i 

bhfeidhm sa choláiste agus go mbeadh impleachtaí tromchúiseacha ann don chailín a 

sháródh na rialacha. Bhí a háit féin, mar shampla, ag gach cailín sa seomra bia agus sa 

suanlios (féach grianghraf 7.18 agus 7.20). Thugtaí ardú céime do chailíní a leanadh an 

cód agus chuirtí chun tosaigh i measc a gcomhscoláirí iad mar eiseamláirí (féach 

grianghraf 7.19). Cheaptaí ina gceannairí iad agus thugtaí dualgais dóibh dá réir. 

Bronnadh stádas mar chaptaen boird, mar shampla, ar MF. Seo mar is cuimhin léi an 

tréimhse sin dá saoil: 

Ba é seo m’áitse i gColáiste Íde. Tugann sé cuimhní thar n-ais a bheith ag dul 
trí cheithre bliana anso. Sa cheathrú bliain bhíos im chaptaen boird. Agus bhí 
ana-chuid freagraíochta ag baint leis sin, deirimse leat. Chaith gach éinne bia a 
ithe. Chaitheamar pónairí, is cuimhin liom pónairí, pónairí leathana. Bhí an 
ghráin age gach éinne orthu agus is é an rud a chaithfinnse déanamh mar 
chaptaen boird ná deich gcinn a chomhaireamh amach do gach éinne. Agus 
déarfadh duine fuairis-se aon cheann déag nó fuair tusa naoi gcinn (“Scoil agus 
Scléip” Bibeanna, liomsa an bhéim). 

Lena rogha seatanna, tugann Ní Shúilleabháin léargas breise ar an gcóras a bhfuil MF 

ag déanamh cur síos air anseo.  

 

 Grianghraf 7.19 Cailíní Choláiste Íde (“Scoil agus Scléip” Bibeanna) 

Tosaíonn BNS amach le meánseat de MF i seomra bia Choláiste Íde. Ansin, tugann sí 

seat an-teann den chóiriú ionaid, cupán, pláta agus sceanra leagtha amach go néata agus 

go córasach le haghaidh gach cailín. Ina dhiaidh sin, tugann BNS an lucht féachana 

isteach sa suanlios. Trí shraith shoilse a chasadh air de réir a chéile agus trí fhócas a 

tharraingt ar an uimhir atá in aice le seomra amháin, cuireann BNS in iúl go raibh a háit 

féin sa suanlios ag gach cailín (féach grianghraf 7.20). 
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Grianghraf 7.20 Suanslios Choláiste Íde (“Scoil agus Scléip” Bibeanna) 

Leantar ar aghaidh ansin le cuntas ar an oideachas a cuireadh ar na cailíní i gColáiste 

Íde. Dar le NT: “bhí ana-dhrochGhaelainn i gColáiste Íde” agus bhí sé “ana-dheacair” 

do chailín Gaeltachta “a bheith ag éisteacht leis” (“Scoil agus Scléip” Bibeanna). Bhí 

sé mar ábhar gearán aici nach raibh filíocht Phiaras Feirtéar ar an gcuraclam ann. 

Míníonn sí go múintí filíocht an Fheirtéaraigh sna scoileanna scairte le linn ré a 

seanathar. Níl MF ar aon tuairim le NF. Deir MF go raibh “an Ghaelainn go hiontach [i 

gColáiste Íde]” agus “fiú amháin na daoine a tháinig isteach ó áiteanna mar Thrá Lí. . . 

ní chuimhneoidís ar aon rud eile a labhairt ach Gaelainn”. Ní raibh aon ghá, dar léi, brú 

a chur ar aon chailín Gaeilge a labhairt (“Scoil agus Scléip” Bibeanna). Deir MDB go 

raibh an-mheas ag na mná rialta i gColáiste Íde ar fhilíocht na mBlascaodaí agus uirthi 

dá réir sin toisc gur rugadh ar an mBlascaod í: “Beannacht Dé lena hanam, An tSiúr 

Borgia, cheap sí sin gurb é an rud is mó a tharla di riamh gur tháinig duine ó na 

Blascaodaí go Coláiste Íde” (“Scoil agus Scléip” Bibeanna). Dar le BNS, thar aon ghné 

eile den churaclaim, leag mná rialta Choláiste Íde an-bhéim ar “fhorbairt spioradálta na 

mac léinn” (“Scoil agus Scléip” Bibeanna).  

 

Grianghraf 7.21 Séipéal Choláiste Íde (“Scoil agus Scléip” Bibeanna)  
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Is cuimhin le MF ceist á cur ar na cailíní i ndiaidh na laethanta saoire an mó lá a 

d’fhreastail siad ar Aifreann. Admhaíonn MF gur “cuireadh go mór leis an tsuim” ina 

cás féin: “Tá an bhréag san ar m’anam fós” (“Scoil agus Scléip” Bibeanna). Chun tacú 

le cuntas MF, déanann BNS drámú ar ghrúpa cailíní óga ag dul isteach i séipéal 

Choláiste Íde agus ag dul ar a glúine (féach grianghraf 7.21). Gné eile den oideachas is 

cuimhin le Feiritéar ná “cúrsa spioradálta” a chuirtí ar siúl tar éis na Nollag: “trí lá. . . 

gan aon fhocal cainte”. “Bhíomar cosúil le mná rialta”, a deir MDB (“Scoil agus 

Scléip” Bibeanna). Míníonn sí nach raibh aon chead ag na cailíní “labhairt le fear”. An 

t-aon fhear a d’fheicfidís timpeall, a deir sí, ná “Mac Uí Shiocrú, agus ní raibh aon 

chead againn labhairt leis”. Bhí na cailíní “suas le hocht déag agus naoi déag an uair 

sin”, a deir sí (“Scoil agus Scléip” Bibeanna). 

 

Grianghraf 7.22 Seomraí ranga Choláiste Íde (“Scoil agus Scléip” Bibeanna)  

Fad is a bhíonn na mná ag insint faoi mhúineadh na spioradáltacha i gColáiste Íde, 

tugann BNS léargas físiúil de sheomraí ranga agus pasáistí Choláiste Íde (féach 

grianghraf 7.22). Feictear sna radhairc seo gur maisíodh hallaí agus seomraí an choláiste 

le dealbha agus le pictiúir. Feictear, mar shampla, pictiúr de J.F. Kennedy. Ar thaobh 

amháin de tá pictiúr de Phápa Eoin Póil II agus ar an taobh eile tá pápa eile b’fhéidir nó 

sagart (féach grianghraf 7.23).  

 

Grianghraf 7.23 Maisiúcháin chráifeacha i gColáiste Íde (“Scoil agus Scléip” Bibeanna)  

I bpictiúir eile feictear Íosa Críost ar an gcros chéasta agus an Mhaighdean Mhuire le 

hÍosa ina bhaclainn aici. De réir chuntas físiúil BNS anseo, ba iad na dealbha agus na 

híomhánna den Mhaighdean Mhuire ba iomadúla timpeall an Choláiste (féach 

grianghraf 7.24).  
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Grianghraf 7.24 Deabhóid don Mhaighdean Mhuire i gColáiste Íde (“Scoil agus Scléip” Bibeanna)  

Dar le BNS “tá sé deacair a rá ar chuaigh creideamh na mná rialta ró-mhór i bhfeidhm 

ar na cailíní”. Dar léi, “is treise, b’fhéidir, dúchas ná oiliúint”. Deir MF “gur bhain an 

diabhlaíocht leis na laethanta saoire”. Má bhain, ní i ngan fhios do na mná rialta a tharla 

sé. “Chloisfidís scéalta mar gheall orainn”, a mhíníonn MDB (“Scoil agus Scléip” 

Bibeanna). Dar le MF “bhí ceangal na gcúig gcaol” ar na cailíní fad is a bhí siad i 

gColáiste Íde (“Scoil agus Scléip” Bibeanna). Insíonn MDB scéal faoi eachtra amháin a 

thit amach nuair a d’fhill siad tar éis na laethanta saoire: 

Is cuimhin liom, chaithis gáirí nuair a chuimhním air. . . cailín éigin a bhí ag 
déanamh line timpeall, a bhfuil a fhios agat. Agus nuair a bhíomar ag teacht 
thar n-ais tar éis na laethanta saoire, bhíodar [na mná rialta] ag an ndoras–bhídís 
ag an ndoras chun fáilte a chur romhainn–agus arsa síníor chailleas riamh na 
focail“Ar chaithis”, a dúirt sí léi, “ar chaithis samhradh glan geanmnaí?” Féach 
ar sin agat! Now! Ní chaillfeá na focail sin! (“Scoil agus Scléip” Bibeanna). 

Nuair a bhíonn MDB agus MF ag tabhairt na léargas seo ar chóras smachta Choláiste 

Íde, leanann BNS ar aghaidh lena cuntas físiúil.  

 

Grianghraf 7.25 Radharc ó fhuinneoga Choláiste Íde (“Scoil agus Scléip” Bibeanna)  

Tugann BNS spléachadh ar sheomraí ranga Choláiste Íde agus ar na radhairc a bhí le 

feiceáil amach trí fhuinneoga an choláiste (féach grianghraf 7.22 agus 7.25). Ní thugtar 

aon radharc leathan taobh istigh den choláiste. Seatanna teanna agus meánseatanna is ea 

na seatanna go léir. Feictear spléachadh ar sheomra ranga trí dhoras leath oscailte agus 

ar an bpasáiste chúng ag dul ó sheomra amháin go seomra eile. Meabhraíonn MF agus 

BNS nár chaith na cailíní a n-óige ar fad i gColáiste Íde. Rachaidís abhaile “ar nós na 

bhfáinleog i dtosach an tsamhraidh”, a mhíníonn BNS (“Scoil agus Scléip” Bibeanna). 
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Deir MF go mbíodh “cuileachta” ag na cailíní óga i gcaitheamh an tsamhraidh agus 

aontaíonn BNS léi: “i gcaitheamh na míonna ina dhiaidh sin, bhíodh spóirt agus 

cuileachta agus scléip age pobal óg na bparóistíocha go léir” (“Scoil agus Scléip” 

Bibeanna). Ón bpointe seo amach san eagrán seo, tugtar léargas ar shaol na mBibeanna 

i measc an phobail. Cloistear tuairiscí faoi bheith ag foghlaim rince agus ag éalú amach 

tríd an bhfuinneog. Tugann tuairisc dhlúth ar insintí na mban, agus ar léiriú BNS ar na 

heachtraí seo, léargas ar thaithí na mban i measc an phobail i gCorca Dhuibhne. 

7.3.4 An fhoghlaim neamhfhoirmeálta: I measc an phobail 

Nuair a d’fhilleadh na cailíní ar a ndúichí le haghaidh laethanta saoire an tsamhraidh, 

bhídís ag súil, dar le BNS, níos mó ná rud ar bith eile leis na ball nights (“Scoil agus 

Scléip” Bibeanna). Míníonn na Bibeanna ina gcuid tuairiscí go bhfreastalaídís go rialta 

ar rincí le linn na laethanta saoire. Sa mhéid a leanas, tugtar cuntas ar insintí na 

mBibeanna ar eachtraí ar leith a thit amach le linn an ama seo. Déantar plé ar na hinsintí 

a leagann na mná béim orthu agus ar an léiriú a dhéanann BNS ar na heachtraí seo.  

7.3.4.1 Na hallaí rince agus “na ball nights” 

Le linn óige na mBibeanna d’eagraítí rincí go rialta i seideanna agus i hallaí ar fud 

Chorca Dhuibhne (féach grianghraf 7.26). Cuimhníonn na mná siar go ceanúil ar na 

laethanta seo. Deir CS gur thaitin sé go mór léi dul ag rince sa tseid agus go mbíodh 

an-díoma ar fad ar na cailíní “mura dtabharfadh na buachaillí ag rince sinn” (“Scoil 

agus Scléip” Bibeanna). Deir EB go gcuireann sé “uaigneas” uirthi ag cuimhneamh siar 

ar na “laethanta deasa” a bhíodh aici sna hallaí rince (“Scoil agus Scléip” Bibeanna). 

Míníonn MSS go ndeachaigh “an-chuid” de na “cailíní breátha” a bhíodh ag freastal ar 

sheid Bhegley ar imirce: “bhí an cogadh ar siúl agus nuair dh’imigh an cogadh 

dh’imíodar go léir go dtí na Stáit Aonaithe agus go Sasana, na créatúir” (“Scoil agus 

Scléip” Bibeanna). 

 

Grianghraf 7.26 Hallaí rince Chorca Dhuibhne (“Scoil agus Scléip” Bibeanna).  
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De réir insintí na mban, bhíodh rialacha ag baint le freastal ar rince. Insíonn CCF, mar 

shampla, nach dtugtaí cead do chailíní freastal ar rincí go dtí go raibh aois ar leith bainte 

amach acu:  

Bhíos sé déag sara scaoileadh go dtí an rince mé. Agus bhí cara agam in Ard na 
Caithne agus bhí sí, bhí cead aici sin dul go dtí an rince nuair a bhí sí cúig déag. 
Ó, bhí formad agam léi, bhí sí im rang ar scoil agus bhí formad agam léi (“Scoil 
agus Scléip” Bibeanna). 

Bhíodh cleasanna ag cuid de na mná óga chun go bhféadfaidís freastal ar na rincí nuair 

nach mbíodh cead óna muintir. Tugann CPM cuntas ar cheann de na hoícheanta a 

d’éalaigh sí féin agus a deartháireacha Paddy agus Jim amach chun freastal ar rince i 

nganfhios dá muintir: 

Chuamar ar fad a chodladh, chuamar a chodladh, triúr againn a chodladh. Agus 
chuir mo mháthair nó m’athair, chuireadar glas ar an ndoras. Agus n’fheadar 
cad é an t-am a bhí sé ach dh’éalaíomar amach. Agus n’fheadar ansan conas a 
thiocfaimis isteach. Ach John, mo dheartháir Seán a chuaigh go dtí an ndoras ar 
dtúis agus dh’oscail sé an fhuinneoig ar an dtaobh istigh agus dh’oscail sé…ní 
theastaigh ó Pheaití nó uaimse dul isteach tríd an bhfuinneoig in aon chor. Ach, 
dh’oscail sé an doras, bhain sé an bolta den ndoras agus chuamar isteach agus 
ní raibh a fhios ag ár máthair nó ag ár n-athair go rabhamar amuigh in aon chor 
(“Scoil agus Scléip” Bibeanna). 

Níor éirigh le gach cailín éalú. Míníonn NT nár fhreastail sise ar aon rince riamh le linn 

a hóige toisc go raibh faitíos ar a hathair go dtabharfaí leithscéal don sagart áitiúil í a 

chur abhaile ó Choláiste Íde: 

Ní chuas go dtí aon rincí. Dúnadh Scoil na Muirí agus cuireadh amach an 
múinteoir a bhí ann, an dtuigeann tú. Ach, bhí m’athair ar dhuine acu, iarradh ar 
m’athair dul ann agus dúirt sé liomsa ina dhiaidh san go mbé an dearmad is mó 
a dhein sé riamh é, mar thóg an sagart ana-cheann dó, dá raibh do dhaoine ann. 
Agus leis sin ná ligfeadh m’athair domsa dul go Seid na Muirí mar, dar leis, bhí 
an sagart ag faire go bhfaighfeadh sé aon tseans go gcuirfeadh sé abhaile mé ó 
Choláiste Íde (“Scoil agus Scléip” Bibeanna). 

De réir chuntas NT is léir go raibh sí ag brath ar scoláireacht, mar a bhí go leor cailíní 

eile ag an am, chun freastal ar Choláiste Íde. Dealraíonn sé go bhféadfadh an sagart a 

mholadh go dtarraingeofaí siar an scoláireacht.  

An chonstaic eile a bhíodh ar chailíní, dar le BNS, ná deis a fháil na rincí a fhoghlaim. 

“Ar a dtinteán féin is mó a d’fhoghlaim daoine óga na rincí”, dar le BNS (“Scoil agus 

Scléip” Bibeanna). Uaireanta b’éigean do na mná na rincí a fhoghlaim i ngan fhios do 

na fir. Deir EB go bhfanadh na mná go mbíodh na fir as baile agus dhéanaidís seit sa 

bhaile ansin: 
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Bhí mo mháthair, bhímis ag déanamh seit. Bhíodh m’uncail anuas agus níor 
mhaith leis in aon chor go mbímís ag déanamh an seit, déarfadh sé: “Tánn sibh 
as bhur meabhair”. Bhíodh m’athair, bhídís imithe, théidís soir, théadh daoine 
soir, féachaint an rabhadar tagtha isteach ó iascach, ’s nuair a bhídís imithe 
bhíodh an seit againn (“Scoil agus Scléip” Bibeanna). 

De réir chuntas na mban, le cead nó gan é, bealach amháin nó eile, d’éirigh le cuid mhór 

de na mná céimeanna a fhoghlaim agus freastal ar na hallaí rince. Tá gliondar agus áthas 

le brath ar ghlórtha na mban agus iad ag cuimhneamh siar anois ar hallaí, ar oícheanta 

agus ar eachtraí ar leith. Deir CS go mbídís ag rince “ar feadh na hoíche” go mbíodh a 

gcosa tinn. “Bhí sé go hiontach ar fad”, a deir sí (“Scoil agus Scléip” Bibeanna). 

Aontaíonn PRG léi: “Thógfadh sé mo chroí. Is fearr é ná aon diabhal taibléad” (“Scoil 

agus Scléip” Bibeanna). Deir MF go dtéadh sí féin agus a chairde isteach go dtí an 

Daingean le haghaidh oíche siamsaíochta. “Dh’fhaighimis tacsaí ’on Daingean”, a deir 

sí, “le Danny Sheehy ó Bhaile Eaglaise”. Bhíodh slua mór acu i dteannta a chéile, ach, 

“bhíodh sé neamhurchóideach go maith cad a bhíodh ar siúl”, dar léi (“Scoil agus 

Scléip” Bibeanna). Bean eile a thugann le fios go raibh siad an-soineanta nuair a bhí 

siad ag fás aníos is ea CC. Tugann sí an cuntas seo i dtaobh oíche amháin a d’fhreastail 

sí ar rince le leaid óg áitiúil: 

Is cuimhin liom oíche amháin ag dul ar an mbar ar an mbicycle ó thuaidh le Joe 
Caven. . . agus bhíomar chomh ó innocent is not the word. Bhí gach éinne fadó 
mar sin. . . “Is dócha”, a deir sé liomsa, “nach mbeidh aon bhar abhaile uait”. 
“Ní bheadh a fhios agat a Joe”, a dúrt, “mura bhfaighim aon bholadh peitril” 
(“Scoil agus Scléip” Bibeanna). 

Chun deireadh a chur leis an gcéad eagrán, meabhraíonn BNS gur “cuireadh oideachas 

ar na mná seo laistigh agus lasmuigh den scoil”. Tar éis “scléip na hóige” a chur díobh 

bhí na mná “ullamh, dá óige iad do dhúshláin an tsaoil a bhí rompu” (“Scoil agus 

Scléip” Bibeanna).  

Pléitear sa chéad chuid eile den Chaibidil seo an chéad tréimhse chinniúnach eile i saol 

na mBibeanna. Tugtar tuairisc dhlúth ar insintí na mban i dtaobh na rogha a bhraith siad 

a bheith acu idir pósadh go háitiúil agus dul ar imirce agus i dtaobh na ngnéithe a d’imir 

tionchar ar an rogha sin. Pléifear freisin an léiriú a dhéanann BNS ar an gcuid seo 

d’insintí na mban. 

7.3.4.2 Rogha na mban: imirce nó pósadh go háitiúil 

Tar éis a dtréimhse oiliúna, ar scoil agus i measc an phobail, tuigeadh do na Bibeanna 

go raibh rogha le déanamh acu: fanacht sa bhaile agus pósadh nó dul ar imirce chun 
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obair a fháil. Bheadh impleachtaí tromchúiseacha ag an gcinneadh seo ar an gcuid eile 

de shaol na mban. Ceadaíonn tuairisc dhlúth ar insintí na mban ar a rogha léargas níos 

iomláine ar nósanna agus ar ghnásanna na linne maidir leis an ról a samhlaíodh do mhná 

i bpobal CD. 

Bhí an Chéad Chogadh Domhanda ag teacht chun deiridh nuair a bhí cuid mhór de na 

Bibeanna ag teacht in aois. Cosúil le go leor ceantar tuaithe eile in Éirinn na linne, 

feirmeacha beaga agus eacnamaíocht na caolchoda a bhí chun tosaigh i nGaeltacht 

Chorca Dhuibhne (Gaffney, 2007: 294). Mar a mhíníonn MDB, ní chothófaí ar 

ghabháltas ach duine clainne amháin. Bheadh ar an gcuid eile socrú eile a dhéanamh 

dóibh féin. I gcás roinnt bheag ban, rinneadh socrú dóibh beag beann ar a mianta féin. Is 

cuimhin le MY, mar shampla, dul chun cónaithe lena haintíní nuair a cailleadh a 

máthair. Deir sí go raibh na haintíní “an-dian” uirthi agus nár ceadaíodh di “aon triall" a 

bheith aici ar an ngrá. Bhí ról ar leith leagtha amach do MY ag na haintíní, ag obair sa 

siopa agus ag tabhairt aire do mhuintir an tí: “Do theastaigh uathu go bhfanfainn sa tigh 

ag tabhairt aire do gach éinne eile. Sin é mar a bhí”. Nuair a iarrann BNS ar MY an 

bpósfadh sí dá mbeadh a rogha aici, seo mar a fhreagraíonn sí:  

An bpósfainn? B’fhéidir go ndéanfainn. Tháinig cúpla scéala cleamhnais 
chugam, ó chúpla duine timpeall, timpeall na háite. Ní, ní chuaigh sé thairis sin. 
Sin uile (“Lá Síos, Lá Suas” Bibeanna).  

Leis na focail athráiteacha “sin uile” agus “sin é mar a bhí”, léiríonn MY tuiscint éasca 

ar a dualgas. Glacann sí leis an socrú a rinneadh di agus rinne sí a mhór de: “Buíochas 

le Dia go bhfuilimid sásta go leor” (“Lá Síos, Lá Suas” Bibeanna). Sa chuntas níos 

iomláine a thugann sí sa leabhar, admhaíonn MY gur ghoil sé go mór uirthi agus go 

bhfuil sí in amhras anois gur chuir sí suas leis an iomarca:  

Ní dúrt aon fhocal riamh, ná níor dheineas aon ghearán, ach is mó oíche a chuas 
a chodladh ag gol, ag cuimhneamh ar mo chairde amuigh ag aeraíocht dóibh 
féin. Is dóigh liom go rabhas ró-fhoighneach. Féadann tú cur suas leis an 
iomarca. Taibhsítear dom ná rabhas i gceart, ná raibh aon chiall agam (2007b: 
106). 

B’fhéidir go bhfuil MY “socair suaimhneach” inti féin agus “buíoch do Dhia” anois, 

ach, is cinnte óna cuntas gurbh fhearr léi le linn a hóige saoirse agus cead a cinn (2007b: 

108).  

Mná ar fágadh an rogha fúthu féin, ní raibh cúrsaí chomh héasca sin dóibh ach an 

oiread. Ní gan machnamh, agus dianmhachnamh i gcás roinnt ban, a ghlac na Bibeanna 

an cinneadh fanacht sa bhaile agus pósadh, nó dul ar imirce. Chaith cuid acu tréimhse ar 
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imirce sular shocraigh siad síos i gCorca Dhuibhne.63 Míníonn PRG gur tuigeadh di 

agus í ar scoil “ná raibh aon phost eile ann do chailíní ach an mhúinteoireacht” (“Lá 

Síos, Lá Suas” Bibeanna). In ainneoin na tuisceana seo, agus tar éis di machnamh 

meáite a dhéanamh, roghnaigh sí an imirce: “ní raibh ach tuarastal suarach ag 

múinteoirí. . . . Shocraíos dul go Sasana in ionad dul le múinteoireacht” (2007b: 184). 

D’fhill sí abhaile tar éis cúpla bliain “ach bhí rudaí go holc sa tír seo san am”, a deir sí, 

agus “ar deireadh, nuair a thosnaigh an cogadh, chuireas isteach ar phost i Sasana”. Cé 

gur cuimhin léi gur “deineadh an-chuid gáire i rith an chogaidh” agus go raibh “an-

chuileachta” aici i Sasana, ar deireadh roghnaigh sí a saol a chaitheamh i gCorca 

Dhuibhne (2007b: 184). Tuigeadh go maith di céard a bheadh roimh bean phósta i 

gCorca Dhuibhne agus ní raibh aon deabhadh uirthi pósadh:  

Bhíos ag cúirtéireacht le m’fhear ar feadh deich mbliana. Agus ní raibh aon 
diabhal cuimhneamh ar phósadh agam. Mar chonac mo mháthair agus nuair a 
thána sí abhaile ó Mheiriceá agus bhí sí chomh galánta, a héadach is gach aon 
rud. Agus, ní raibh faic ar deireadh aici ach pluda ar a cosa, aprún caite siar 
uirthi agus í ag glanadh tigh na mba agus gan aon ní mar sin. Sea, arsa mise, ní 
phósfadsa go deo (“Lá Síos, Lá Suas” Bibeanna). 

Cé go n-admhaíonn PRG go raibh “leisce” uirthi tabhairt faoin saol pósta agus faoi chró 

na mbó, ghéill sí ar deireadh agus phós sí: “bhí deirfiúr dom ag pósadh, agus dúirt sí go 

ndéanfaimis pósadh dúbalta as, agus sin é a dheineamar” (2007b: 186).  

Bean eile a chaith tamall ar imirce i Sasana is ea BMC. Insíonn sí faoin tréimhse a 

chaith sí ag obair i dteach altranais príobháideach i Londain le linn an chogaidh. 

Eachtraíonn sí fúithi féin agus cara léi as an gCabhán a bheith ag teitheadh ó 

aer-ruathair. Theastaigh ón gcara dul isteach san ionad fothana ach bhí eagla ar BMC go 

ndéanfaí ionsaí orthu ann mar bhí go leor scéalta cloiste aici: “Ní fada ina dhiaidh sin 

gur thána abhaile” (2007b: 40). Má tháinig, admhaíonn BMC nach raibh sí cinnte cé acu 

ar fearr léi an imirce nó socrú síos sa bhaile i gCorca Dhuibhne. Shocraigh sí ar 

fhilleadh ar Shasana: “cé go rabhas ag siúl amach le m’fhear céile, Tom ní rabhas cinnte 

cad a bhí uaim, agus chuas ar ais go Sasana”. Bhí an cogadh fós ar siúl. Tugann BMC 

cuntas an-bheoga ar an tréimhse sin i Londain: 

Bhí rudaí níos measa an uair seo. Bhí na buamaí eitilte ann faoin am seo, agus 
bhíodar san millteach ar fad. An glór a bhíodh acu! Agus ansan, nuair a stopadh 
an glór, bheadh an buama ag titim, agus go bhfóire Dia ort má bhís thíos faoi. 
Dheineadar scrios. Bhíodh na sráideanna clúdaithe le gloine agus le smionagar 

                                                
63 I sraith theilifíse eile de chuid BNS, Bibeanna Mheiriceá (2008), tugtar léargas ar thaithí saoil cuid de 
na mná a chuaigh ar imirce go Meiricéa agus a d’fhan, a phós agus a thóg clann ann. 
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ach chuireas suas leis, agus d’fhanas ann agus tar éis an choghaidh, bhí m’aigne 
déanta suas agam. Thána abhaile, agus phósas Tom (2007b: 40). 

Is léir ón gcuimhne ghlan shoiléir atá ag BMC ar an tréimhse seo dá saol go fóill go 

ndeachaigh an t-uafás, an scrios agus an gleo i gcion go mór uirthi. Ar deireadh 

roghnaigh sí saol mar bhean fheirmeora di féin agus shocraigh sí síos i mBaile Dháith i 

gCorca Dhuibhne. 

Bhí mná eile a chuaigh ar imirce agus a bhí sásta filleadh nuair a rinneadh socrú pósta 

maith dóibh sa bhaile. Deir PC, cuirim i gcás, gur tháinig sí abhaile nuair a deineadh a 

cleamhnas: “Fear maith ab ea Maras. D’fhág a uncail an fheirm seo aige” (“Lá Síos, Lá 

Suas” Bibeanna). Is ag obair mar fhreastalaí i mbialann i Sasana a bhí PC ach bhí sí 

sásta teacht abhaile agus socrú síos i gCorca Dhuibhne mar tuigeadh di go bhféadfadh sí 

saol maith a bheith aici ann. Bhí “fear maith” aici agus bhí dóthain talamh 

fheirmeoireachta acu go mbeadh siad in ann clann a thógáil agus a chothú. Ba leor di an 

méid sin.  

Is é fanacht sa bhaile i gCorca Dhuibhne agus fear áitiúil a phósadh a roghnaigh CCF ón 

tús. Is cuimhin léi an tréimhse seo dá saol go maith agus an machnamh a rinne sí:  

Cad ina thaobh ar phiocas é? B’ait é, ar shlí. Bhí sé dhá bhliain déag níos sine 
ná mé, agus ní raibh aon ghrá don rince aige. Dhá chois chlé a bhí faoin bhfear 
bocht. Ach nuair a bhíos ag cuimhneamh ar mo shaol, agus ag meá imirce agus 
pósadh, thosnaíos á thabhairt faoi ndeara. Bhí aithne lem’ shaol agam air. Bhí 
sé deas, gealgháireach, cuideachtúil. Cheapas, dá bpósfainn é, go mbeinn sásta 
(2007b: 44). 

I gcás CCF, deir sí go raibh fear roghnaithe aici ach go raibh sé deacair deiseanna a fháil 

chun é a mhealladh: “Bhí súil agam féinig air ar slí éigin agus ní raibh éinne uaim ach é. 

Nuair ná chuaigh sé go dtí rince riamh, ní chuaigh sé go dtí rince riamh”. Bhí an t-ádh 

léi gur raibh aintín géarchúiseach aici a thuig a cás agus a chabhraigh léi: “Agus, bhí a 

fhios ag m’aintín é seo mar théadh sé ag bothántaíocht go dtí tigh m’aintín agus bhínnse 

ann” (“Lá Síos, Lá Suas” Bibeanna). I bhfianaise an dúil a léirigh sí féin sa rince, is 

ábhar spéise gur roghnaigh sí fear a raibh “dhá chois chlé” faoi. Is léir nárbh iad an 

cumas rince nó an aois na tréithe ba thábhachtaí i bhfear, dar le CCF. Ba thábhachtaí di 

duine a roghnú a cheadódh di a bheith “sásta”, duine buan, croíúil a dhéanfadh sonas an 

phósta a chinntiú di. Chuidigh sé freisin go raibh aithne mhaith aici ar a fear céile roimh 

ré. Bhí sí sásta go maith go mbeadh sé oiriúnach mar fhear céile. 



Caibidil a seacht  

 191 

Tugann ES cuntas ar dheacrachtaí praiticiúla a bhíodh ag an mbean óg a raibh fear céile 

á lorg aici. Is cuimhin léi nach raibh mórán glacadh sa phobal an uair sin le cúirtéireacht 

phoiblí. Bhíodh a slite féin ag mná óga chun an deacracht seo a shárú: 

N’fheadar an raibh aon chúirtéireacht ar eagla go gcífeadh éinne tú. Théinn síos 
go dtí Bab ag bothántaíocht agus do bhualainn leis thíos ag an dtigh, shiúlaíodh 
sé abhaile liom. Ní raibh fhios ag bean an tí go raibh buachaill agam go dtí go 
rabhas chun pósadh (“Lá Síos, Lá Suas” Bibeanna).  

Níor tháinig deireadh leis na dúshláin ansin, ach an oiread. Ba é nós na linne go dtéadh 

an fear nó an bhean, ag brath ar cé acu a raibh an fheirm, chun cónaithe leis an duine 

eile agus lena mhuintir. Bhíodh tuismitheoirí, agus deartháireacha agus deirfiúracha 

freisin b’fhéidir le sásamh. Is cuimhin le CCF go raibh a tuismitheoirí sásta go raibh 

fear aici mar chuireadh sé sin deireadh le haon smaoineamh a bheadh aici ar imirce: 

“Agus, eh, bhí m’athair agus mo mháthair sásta. Dúirt [m’aintín] leo go rabhas chun 

bailiú liom go Sasana nó áit éigin eile. So, bhíos sásta ansan” (“Lá Síos, Lá Suas” 

Bibeanna). D’fhéadfaí leanúint ar aghaidh, mar sin, leis na socraithe praiticiúla a bhí le 

déanamh idir an dá chlann de réir nós na linne: 

Ach, timpeall seachtain ina dhiaidh sin ansan chuadar go dtí mo thighse agus  
dheineadar an cleamhnas le m’athair, an bhfuil a fhios agat. …Bhí deartháir 
céile agam sa tigh seo. Chaithfeadh sé sin trí chéad punt a d’fháilt. Yeah. Agus, 
eh, b’shin é mo chleamhnas-sa déanta, déarfainn. Ab ea, sea (“Lá Síos, Lá 
Suas” Bibeanna). 

Tugann CCF léargas anseo ar nós na linne, go dtugfadh an duine a phósadh isteach i 

sealúchas an duine eile leis nó léi suim airgid. Ba é an socrú seo an cleamhnas agus 

thugtaí spré ar an airgead a íocadh. Dar le BNS, bhí “cleamhnaistí coitianta i gCorca 

Dhuibhne suas go dtí, abair, seascaidí an chéad seo caite” (“Lá Síos, Lá Suas” 

Bibeanna). 

Bhí sé d’ádh ar ES, dar léi féin, go raibh sealúchas a haintín ag teacht di. Míníonn ES 

gur tháinig sí go Dún Chaoin “chun cónaithe le haintín ná raibh aon chlann uirthi, agus 

nuair a fhanas ina dteannta, is liom a thit an gabháltas” (2007b: 52). Thug sé seo saoirse 

áirithe di maidir le céile. D’fhéadfadh sí fear a thabhairt isteach sa teach agus ar an 

gcaoi sin ní theastódh spré uaithi. Cé nach raibh aon aithne ag aintín ES ar an bhfear a 

bhí roghnaithe aici agus a bheadh ag bogadh isteach sa teach leo, “bhí sí ana-shásta 

leis”. Dúirt sí go raibh “súil aithne aici air le fada agus go raibh scéimh ana-dheas air”. 

Ón uair gur thaitin “scéimh” an fhir seo leis an aintín, bhí sí sásta leis agus chabhraigh 

sí “ins gach aon slí” leis an lánúin óg (2007b: 53). Tugann ES léargas ar na socraithe 

praiticiúla a rinneadh ina cás féin. Ar dtús, míníonn sí nós na linne: “An uair sin 
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chaithfeadh airgead a bheith ag an gcliamhain isteach chun glacadh leis” (“Lá Síos, Lá 

Suas” Bibeanna). Tugann sí míniú níos iomláine ar seo ina cuntas sa leabhar: “san am 

san, fear a thiocfadh ina chliamhain isteach i sealúchas a mhná, chaithfeadh sé spré a 

thabhairt leis” (2007b: 53). I gcás ES, tuigeadh dá haintín nach raibh an t-airgead ag an 

bhfear a bhí roghnaithe aici, ach bhí sí sásta glacadh leis pé scéal é: 

Bhí sí ana-ghalánta linn. . . . Níor lorg sí aon airgead air mar bhí fhios aici ná 
raibh sé aige ach gur theastaigh fear tí uainn agus do thaitin sé léi agus ón uair 
gur thaitin sé liom féin ní raibh aon mhoill ar an margadh (“Lá Síos, Lá Suas” 
Bibeanna). 

I gcás ES ba thábhachtaí dá haintín go mbeadh fear acu chun cuidiú “timpeall an tí” ná 

aon spré a d’fhéadfadh sé tabhairt leis (“Lá Síos, Lá Suas” Bibeanna). Míníonn BNS, go 

raibh “na cleamhnaistí ag teacht chun deiridh” ag an am seo agus is dócha, mar sin, gur 

glacadh le socruithe níos scaoilte (“Lá Síos, Lá Suas” Bibeanna). Gné amháin den socrú 

nár athraíodh, go mbogfadh duine amháin isteach le muintir an duine eile. Go minic ba í 

an bhean a d’aistríodh isteach go dtí teach an fhir. Faoin tráth a pósadh na Bibeanna, 

bhídís oilte ar ghnásanna an phobail agus ar na dea-thréithe agus ar an gcód iompair a 

bhíothas ag súil a leanfaidís. Bhí tuiscint acu freisin ar chúrsaí spioradáltachta agus ar 

chreideamh na hEaglaise Chaitlicí. Bheadh orthu tarraingt ar an oiliúint agus ar na 

tréithe seo ar fad go minic chun feidhmiú go rathúil laistigh den phobal a gcaithfidís an 

chuid eile dá saol ann. Tabharfaidh mé cuntas thíos ar na hinsintí a thugann na Bibeanna 

ar na seifteanna a bhíodh acu chun dul i ngleic le deacrachtaí agus le tragóid agus chun 

feidhmiú laistigh den chód iompair a samhlaíodh dóibh. Míníonn BNS go mbíodh “a 

gcleasanna agus a slite féin [ag mná óga] chun plé le haon deacrachtaí” a d’éireodh idir 

iad féin agus muintir a gcéile (“Lá Síos, Lá Suas” Bibeanna). Anuas ar na scéalta a 

insíonn na Bibeanna i dtaobh a socruithe pósta, tugann siad cuntas ar na buntáistí a 

bhain leis na socruithe sin agus ar na seifteanna a bhíodh acu le dul i ngleic le haon 

deacrachtaí a d’éiríodh. 

7.3.4.3 Seifteanna na mban chun feidhmiú go héifeachtach sa phobal 

Tuigeadh do na Bibeanna a thugann tuairisc ar a saol pósta i gCorca Dhuibhne sa tsraith 

Bibeanna go gcaithfidís cuid mhór dá saol pósta in aontíos le muintir a gcéile. 

Theastódh seiftiúlacht agus foighid ón mbean ar theastaigh uaithi sástacht a bhaint as an 

saol.  
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Míníonn CS go raibh máthair, athair agus deirfiúr a fhir chéile sa teach roimpi nuair a 

phós sí. Is é an buntáiste a bhí leis an socrú seo, a deir sí, “bhíodar go maith chun 

cabhrú” (“Lá Síos, Lá Suas” Bibeanna). Insíonn PC gur aistrigh sí isteach le teaghlach a 

fir céile freisin: “Ní raibh aon chlann ar an uncail, agus bhí sé féin agus a bhean anseo 

inár dteannta”. Arís, ba í an buntáiste ba mhó a bhain leis an socrú seo, go mbídís ag 

cuidiú léi: “Ba mhór an chabhair dom iad agus mo chlann ag fás” (2007b: 140). 

Buntáiste eile a bhain le socraithe den chineál seo, go mbeadh comhluadar agus cúnamh 

ag na seandaoine. Tugann BM cuntas ar a socrú pósta féin agus ar an gcaidreamh a bhí 

idir a fear céile agus a hathair:  

Naoi mbliana déag a bhíos nuair a bhuaileas lem’ fhear céile. Ní fhéadfainn 
bualadh le fear níos fearr. Bhí cleamhnaistí á ndéanamh fós ag an am. . . ach 
ní haon chleamhnas a deineadh dúinne. Le seans a bhuaileas le Seán. . . . 
D’fháiltigh m’athair isteach ’on tigh roimis. Theastaigh fear uainn, a dúirt sé, 
agus bhí caradas saoil idir an bheirt acu. Pósadh maith a bhí againn (2007b: 30). 

Léiríonn BC an tsástacht a bhí uirthi a bheith ag maireachtáil in aon tíos lena máthair: 

Phósas Seán Ó Ceallacháin sa bhliain 1962. . . . Mhair mo mháthair inár 
dteannta go raibh sí nach mór 104. . . . Is iontach an rud máthair chríonna i 
dtigh. Labhrann sí leis na leanaí, tugann sí am dóibh (2007b: 24). 

Gné eile den socrú seo ab ea an chomhairle a chuirfeadh seandaoine ar lánúineacha óga.  

Insíonn MS go raibh “ana-thionchar” ag athair a céile, Peats a’ tSíthigh, uirthi: 

“Chabhraigh sé liom socrú isteach im’ thigh nua, agus thug sé comhairle chiallmhar 

dom an fhad a mhair sé” (2007b: 115–116). Tuigeadh do SC go raibh an t-ádh léi, gur 

daoine an-deas ab ea muintir a céile:  

Bhuel, thánas anso i 1963, phósas-sa isteach go dtí an tigh seo i ’63. Agus, eh, 
bhíos sásta mo dhóthain ag teacht anso. Bhí baint le daoine maithe agam agus 
bhí duine breá agam. Agus bhí athair céile liom agus máthair céile istigh i mo 
theannta. Agus réitíomar go hiontach le chéile. Dhera, b’fhéidir go mbeadh 
smuit beag d’argóint thiar againn ach ní faic é sin. Deir siad ná déantar tigh gan 
teanga (“Lá Síos, Lá Suas” Bibeanna). 

Is léir ón insint seo gur glacadh leis mar rud nádúrtha go mbeadh “smuit beag d’argóint” 

anois is arís idir mhná óga agus muintir a céile.  

Bhíodh a cleasanna féin ag CS chun cuidiú léi aon deacracht a d’fhéadfadh a bheith aici 

le muintir a céile a sheachaint nó a shárú: 

Nuair a dh’aistríos anuas chun an tí seo, a chailín, bhí máthair agus athair 
Mhaidhc liom agus a dheirfiúr. Ach, dhera bhíomar le chéile. Agus bhíodar go 
maith chun cabhrú so chaithfeá a bheith sásta, rudaí a chur tharat, a bheith 
bodhar agus a bheith caoch (“Lá Síos, Lá Suas” Bibeanna). 



Caibidil a seacht  

 194 

Is léir ón insint seo gur tuigeadh do CS nach raibh an dara rogha aici ach réiteach leo 

siúd a bhí in aontíos léi agus rinne sí a dícheall dá réir. Fiú an bhean óg a réitigh go han-

mhaith le muintir a céile agus a léiríonn a sástacht lena socrú, níorbh fhéidir an saoirse a 

thiocfadh lena teach féin a shárú. Tá beocht agus faoiseamh le brath ar ghlór CPM agus 

í ag insint faoi aistriú amach as teach muintir a céile agus isteach ina teach féin: 

Dhá bhliain déag in éineacht le muintir mo chéile. Agus thógas mo leanaí ann. 
Agus dheineas ana-mhaith agus bhíodar san go maith dhom agus bhíos go 
maith leo. Agus nuair a dh’aistríos, bhí rud orthu nuair a bhíos ag aistriú. Agus 
nuair a dh’aistríos anso aníos an chéad lá, dh’éiríos ar maidin agus bhí an bord 
ansan agus dúrt “Buíochas mór le Dia, tá buanacht mo thí féin inniubh agam” 
agus dh’osclaíos mo dhá láimh (“Lá Síos, Lá Suas” Bibeanna). 

Ní dhearna CPM dearmad riamh ar an ngliondar a bhí uirthi an chéad mhaidin sin ina 

teach nua. Bheadh cead a coise ar fud an tí anois aici. Bhraith sí saoirse éigin ar 

deireadh. 

Ní ar dheacrachtaí a bhí le céile nó le muintir céile is mó a dhíríonn na hoidí, áfach, ach 

ar chruatan agus ar thragóidí pearsanta a bhain dóibh le linn a saoil. Tá cuimhne shoiléir 

ag BM ar an tine a bhí ina teach: “Chailleamar gach aon rud a bhí againn. . . . Dódh 

gach aon phictiúr a bhí againn. Ach caitheann tú glacadh leis an rud a cuirtear chugat” 

(2007b: 32). Cuimhníonn na Bibeanna ar mháithreacha a cailleadh go hóg agus ar 

aithreacha, dheartháireacha agus céilí a báthadh ar an bhfarraige. Insíonn CC mar gheall 

ar bhás a máthar: 

An deireadh seachtaine ina dhiaidh sin a cailleadh mo mháthair, gan aon 
choinne leis, dem’ dhroim-se. Fágadh mise agus beirt leanbh óg eile, agus 
m’athair bocht croíbhriste (2007: 70). 

Ní raibh MC ach trí bliana d’aois nuair a báthadh a hathair ar an bhfarraige:   

Ní raibh fhios agat? Báthadh m’athair ar an bhfarraige, é féin agus Paddy 
Mhuiris agus Griffin ó Bhaile Dháith. Báthadh i 1940 é. Ní rabhas ach trí 
mbliana. Ní raibh sé ach 35 bliain d’aos. Fuaireadh é féin agus Paddy Mhuiris 
alright ach ní baineadh Griffin riamh (“Obair, Obair, Obair!” Bibeanna). 

Is cuimhin le SF go raibh sí ag súil le leanbh nuair a cailleadh a fear céile: 

Ní rabhas ach seacht mbliana fichid, déanamh ar hocht mbliana fichid, nuair a 
fuair m’fhear céile bás. Ach, bhí sé breoite le tamall, ach fuair sé bás obann ar 
deireadh. Agus bhíos féin ag súil le leanbh (“Lá Síos, Lá Suas” Bibeanna). 

Tugtar chun cuimhne freisin, deartháireacha agus deirfiúracha a thit leis an diftéir, le 

“galar an Bhainne Créamaraí”, nó leis an gceann ba scanrúla ar fad ag an am, an eitinn 

(Gaffney, 2007: 294). Insíonn NT nach raibh sé d’acmhainn ag a muintir cuairt a 

thabhairt ar a deartháir nuair a bhí sé ag fáil bháis leis an eitinn san ospidéal:  
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Bhí deartháir agam a cailleadh óg, leis an eitinn. . . agus bhris sé croí m’athar. 
Bhí sé lán de spórt is de chleasa. Timpeall le bliain a bhí sé breoite. Dhein sé a 
dhícheall dul i bhfeabhas, ach theip air, faoi mar a theip ar mhórán, agus 
cailleadh é. Ní fhéadfaimis turas a thabhairt air, chaithfeá cairt a haidhreáil, 
agus níorbh fhéidir dúinn é (2007: 124). 

Cailleadh deartháir MS leis an eitinn ach bhí an t-ádh léi féin gur tháinig sí as: 

Bhí mo dheartháir buailte síos. Ach, tháinig dochtúir Scollaí ansan an lá ina 
dheabhaidh agus thug sé leis sa ghluaisteán é ar an ospidéal fiabhrais, i dTrá Lí 
a bhí sé. Sin é an áit a cailleadh é. Agus fuaireas ansan é. Agus, hocht déag a 
bhíos-sa (“Saolta Eile” Bibeanna). 

Cé go bhfuil cuntais na mban seo lán de chuimhní ceanúla, ní cuntais mhaoithneacha 

iad. Ghlac na Bibeanna lenar cuireadh chucu le stóchas, socracht agus suaimhneas. Mar 

a aithníonn Gaffney, is cosúil le cór Gréagach iad glórtha na mban ag cur in iúl gur 

ghlac siad leis na tragóidí a casadh orthu (Gaffney, 2007: 295).  

Tugann EB cuntas ar an nglacadh atá aici le bás a linbh, an t-aon leanbh a rugadh di mar 

a tharlaíonn sé: 

Á, leanbh cailín, rugadh agus í marbh, you know, ag teacht ar an saol. Tá sí 
curtha thall againn le cois m’aintín. So, bhreá le John leanbh ach sin é mar a 
bhí. Is maith linn, ba mhaith linn clann a bheith againn. Ní raibh aon leanaí 
agam ó shin anuas. So, mar sin a théann sé (“Lá Síos, Lá Suas” Bibeanna).  

Bhí an mí-ádh ar NU gur cailleadh triúr leanaí uirthi. Cé go bhfuil brón agus briseadh 

croí le haireachtáil ina cur síos ar an tragóid, tuigtear óna cuid cainte go bhfuil 

suaimhneas éigin faighte ó shin aici: 

Caithfidh tú dul tríd na rudaí a thiteann amach. Agus bíonn sé deacair agus ana-
dheacair uaireanta. Ach, caithfidh tú dul tríd agus do dhícheall a dhéanamh. Tá 
deora, a lán deora silte agamsa. . . . Tá leigheas sna deora (“Lá Síos, Lá Suas” 
Bibeanna). 

Mar a thugann Gaffney faoi deara, tugtar le fios in insintí na mban seo go bhfuil siad 

nach mór i gcónaí sásta, sona, áthasach fiú amháin (2007: 124). Ghlac na Bibeanna leis 

gur mar seo a leagadh amach an saol dóibh. “So, mar sin a théann sé”, a deir EB agus í 

ag insint faoi bhás an t-aon leanbh a rugadh di: “Ní raibh aon leanaí agam ó shin anuas”. 

“Toil Dé” a bhí ann nach raibh aon leanbh aici féin agus a fear céile, a deir BMC: 

Bhuel, eh, fé mar a dúirt an duine, bhíomar sásta le toil Dé agus níor chuir sé 
isteach ná amach ar éinne againn. B’fhéidir gur mó a chuir sé isteach orm féin. 
Yeah. B’fhéidir gur mó . . . sin é anois. Fé mar a deireann siad inniu “Ní 
chuirfidh siad ag gáire tú, ní chuirfidh siad ag gol tú”. Ar chualaís riamh é sin? 
(“Lá Síos, Lá Suas” Bibeanna). 

Trí tharraingt ar a gcreideamh agus ar a n-oiliúnt spioradálta, éiríonn leis na mná dul i 

ngleic le tragóidí agus tarlúintí an tsaoil agus brí a bhaint astu. Má bhíodar “sásta”, d’íoc 
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cuid acu go daor as an tsástacht chéanna. Is léir ó chuntais na mban a thugtar anseo nach 

mbeadh an saol gan deacracht agus dúshlán ba chuma cén rogha a ghlacfaidís, dul ar 

imirce nó fanacht sa bhaile agus pósadh. Má bhí rogha ag na Bibeanna, ba rogha 

theoranta í. Theastódh caipiteal eacnamaíoch agus misneach ó bhean chun dul ar imirce. 

Theastódh na tréithe céanna, agus a thuilleadh nach iad, uaithi chun fanacht sa bhaile. 

Cuireann an mhór-chuid de na Bibeanna in iúl gurb iad féin a rinne an cinneadh ar 

deireadh céard a dhéanfaidís leis an gcuid eile dá saol. Toisc cúinsí na linne, in Éirinn 

agus thar lear, ar deireadh ba theoranta na roghanna a bhí ag na mná. 

7.3.5 An machnamh a dhéanann na Bibeanna ar a dtaithí saoil 

Bunaithe ar an oiliúnt a cuireadh orthu sa bhaile agus ar scoil, taibhsíodh do na hoidí a 

mbailíonn BNS insintí uathu go raibh rogha acu sa saol, bíodh is gur rogha theoranta a 

bhí ann go minic. Ag féachaint siar dóibh ar na roghanna a ghlac siad tá cuid acu sásta 

go raibh saol maith acu ach tuigtear do chuid eile go bhféadfadh rudaí a bheith difriúil. 

Deir MM dá mbeadh a saol ar ais aici go ndéanfadh sí rogha eile: 

Thabharfainn aire don scoil agus dhéanfainn an rud céanna is a dhein mo 
dheartháireacha. Agus is dóigh liom, b’fhéidir go bhfuil rudaí á thaibhsiú anois 
dom, go mbeinn i mo mhúinteoir ar nós mo dheartháireacha. Agus sin é an saol 
a bheadh agam. Ní phósfainn. Déarfadh daoine eile “Ó, caithfidh tú pósadh”. Ní 
phósfainn! Dá mbéinn a múineadh, d’fhanfainn ag múineadh, dá bhfágfadh Dia 
mo shláinte agam, thairgeoinn mo phinsin agus bhainfinn súp as. Agus ní 
fhéadfainn a bheith ag brath ar éinne eile (“Lá Síos, Lá Suas” Bibeanna). 

Sa chás seo is éard atá againn ná bean a chinn ar phósadh ag rá nach bpósfadh sí dá 

mbeadh a saol arís aici. Bean eile a nochtann léargas ar na híobairtí a rinne an bhean a 

phós is ea NT, ach, níl aon aithreachas uirthi nár phós sí féin: 

Gan trácht ar a bheith ag tabhairt aire dom’ thuismitheoirí, ní móide go 
bpósfainn ar aon chuma. San am san, chaith múinteoirí ban éirí as obair nuair a 
phósadar. Níor theastaigh uaim mo theacht isteach a thabhairt suas (2007b: 
124). 

Tugann CS agus PRG léargas ar leith ar an íobairt ba mhó, dar leo, a bhí le déanamh ag 

an mbean phósta. An caitheamh aimsire ba mhó a thaitníodh leis na mná le linn a n-

óige, an damhsa, bhí cosc air don bhean phósta. Molann CS do chailíní gan pósadh go 

hóg: 

Phósamar ansan, phósas an-óg, ní rabhas fiche cúig fiú amháin. Dhera, ón lá 
san amach ansan bhí do shaol críochnaithe mar chaithis fanacht istigh ag faire 
leanbh agus ní fhéadfá dul in aon áit. Deireadh le do chuid rince agus do chuid 
rudaí ansan mar chaithfeá d’aigne a dhéanamh suas, caithfidh mé fanacht istigh. 
Sin é. So, ní cheart d’éinne pósadh óg. B’fhearra duit fanacht go mbeifeá 
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daichead, déanamh ar do dhaichead, bheifeá chomh maith as (“Lá Síos, Lá 
Suas” Bibeanna). 

Tuigeadh do CS go raibh deireadh lena saol agus lena caidreamh sóisialta nuair a phós 

sí. Is sa chomhrá a thiteann amach nuair a thugann BNS, CS agus PRG le chéile is fearr 

a fhaightear léargas ar an ngné seo de shaol pósta na mBibeanna: 

BNS: Agus nuair a phósais, an raibh aon rince ansan ann? 

CS: Ó ní raibh. . .  

PRG: Ní raibh. . .  

CS: Ní fhéadfá dul go dtí rince, bheifeá ceangailte istigh. . .  

PRG: . . . crú na mba. . .  

CS: Chaithfeá fanacht istigh ansan, a chailín. . . . Agus bhíodh sé 
chomh…chloisimís an ceol aníos ón Muiríoch agus bhéimis chomh cráite nach 
bhféadfaimis dul síos. Agus bhíomar chomh hóg, abair, an uair sin, chaithfimis 
fanacht istigh.  

PRG: Bhíodh an fear amuigh i gcónaí. 

CS: Ó bhíodh, ach chaithimisne a bheith istigh. . . 

PRG: Cúpla piúnt (“Lá Síos, Lá Suas” Bibeanna).  

Is léir ó chomhrá na mban anseo nach nglacfaí leo i measc an phobail dá mbéidís ag 

fágáil na leanaí sa bhaile agus ag dul amach ag rince. Is léir ó thuin chainte agus ó chur i 

láthair na mban sa mhír thús freisin gur ghoill an easpa saoirse agus easpa comhluadair 

go mór orthu. Nuair a cuireadh cosc ar mhná óga pósta freastal ar na hallaí rince 

ní amháin go raibh an t-aon chaitheamh aimsire a bheadh ag go leor acu ceilte anois 

orthu, bhí siad ag cailliúint amach freisin ar an gcomhluadar agus ar an deis cainte a 

bheadh acu le mná óga eile an cheantair. Ní raibh fágtha in áit an rince agus ceoil ach an 

tost. Is é an léargas is soiléire a fhaightear ar seo ná an cuntas a thugann EC ar bhás a 

linbh Parthalán.  

Míníonn EC nach raibh sé de nós nuair a bhí a clann á tógáil aici aon sagart, ná 

paidreacha nó aon sochraid a bheith ann do leanbh a chaillfí an-óg:  

Fuair sé bás in san ospidéal. Thugamar abhaile é agus ní raibh aon sagart, ní 
raibh éinne, ní raibh faic ach sinn fhéinig agus an leanbh lastiar sa Volkswagen 
go dtí gur thángamar chomh fada le Castlemaine. Agus bhí cara le Caoimhín 
ansan, Russell, a bhí ag múineadh ann. Lean sé sinn, so sin é an tsochraid. Go 
dtí gur thánamar chomh fada le Kilquane agus bhí Pats Keane ag an gcúinne ag 
fanacht linn (“Lá Síos, Lá Suas” Bibeanna). 

Is léir gur ghoil agus go ngoileann sé go mór ar EC nach raibh aon sochraid ann dá mac. 

Is é an rud is mó a leagann sí béim air ná an ciúnas, nach raibh aon deis aici go dtí anois 

labhairt ar bhás a linbh nó é a chaoineadh: 
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Nuair a chuimhním anois, like, nuair a fhaigheann leanbh bás anois bíonn an 
sagart ann. Bíonn paidreacha ann. Bíonn gach rud. Ní raibh faic. Ní raibh aon 
rud ann an uair sin. Agus, ní raibh aon chaint air. Ach amháin go gcaithfeá a 
bheith ag dul go dtí an sáipéal, tar éis aon leanbh a bheith agat, agus churching 
a fháil. Sin an méid. Ach, ní raibh aon chaint air. Tháinig mo dheirfiúr ’s mo 
dheartháir anuas chugam. Ní rabhadar ann don sochraid fhéinig ach thangadar 
anuas chomh luath is a bhíodar in ann teacht. Sin é an chéad uair a dheineas gol 
is dóigh liom. Agus nuair a dh’imíodar san níor dheineas gol arís. Ní raibh aon 
chaint air (“Lá Síos, Lá Suas” Bibeanna). 

Tá faoiseamh le brath ar ghlór EC agus ar a héadan tar éis di a scéal a insint do BNS. 

Ceileadh na mothúcháin seo ar feadh na mblianta mar nach raibh aon bhealach laistigh 

de chód iompair a pobail chun dul i ngleic leo. Is éard atá déanta ag BNS anseo, spás 

sábháilte a chruthú inar féidir le EC dul i ngleic leis na mothúcháin sin. Ceadaíonn BNS 

léi a scéal a insint ar a bealach féin ina cuid ama féin. Cuidíonn an cleachtas seo le EC 

dul i ngleic lena taithí saoil. 

7.3.6 Tuairisc chriticiúil ar insintí na n-oidí 

Sa dara cuid den Chaibidil seo dhírigh mé ar na léargais a thugann BNS agus na 

Bibeanna ar thaithí saoil mhná Chorca Dhuibhne. Nocht mé an dá ghné de thaithí saoil 

na mban is mó a leagtar béim orthu, an cód iompair a cuireadh i bhfeidhm ar mhná a 

d’fhreastail ar Choláiste Íde agus an cód iompair a cuireadh i bhfeidhm ar na mná i 

measc an phobail i nGaeltacht Chorca Dhuibhne. Léirigh mé gur samhlaíodh do na mná 

rogha a bheith acu idir pósadh go háitiúil nó dul ar imirce. Nocht mé freisin gurbh í 

taithí na mban a d’fhan sa bhaile i gCorca Dhuibhne agus a thóg a gclanna ansin is mó a 

thugtar léargas air sa tsraith seo. Nocht mé roinnt seifteanna ar bhain na mná leas astu 

chun dul i ngleic le dúshláin agus le deacrachtaí an tsaoil. Ar deireadh, thug mé léargas 

ar chuid de na tuiscintí a léiríonn na mná i dtaobh a dtaithí saoil anois agus iad ag 

breathnú siar. Bunaithe ar na léargais seo, agus ar na léargais a nocht mé agus mé ag 

déanamh staidéir ar an gcomhthéacs ina raibh na mná seo ag feidhmiú, cuirim romham 

anois brí a bhaint as na tuiscintí ar a dtaithí saoil a léiríonn BNS agus a hoidí. Chuige 

seo caitear súil siar anois ar conas a insíonn na mná a gcuid scéalta. 

Díríonn na mná ar thréimhse saoil amháin ag an am. Tosaíonn siad, mar shampla, le 

scéalta mar gheall ar a n-óige. Tugann siad cuntas ar an mbunscolaíocht a fuair siad ar 

dtús agus ansin ar an meánscolaíocht. Ansin, insíonn siad mar gheall ar theacht in aois, 

ag dul amach i measc an phobail agus ag freastal ar rincí. Tugann siad cuntas ina 

dhiaidh sin ar uair na cinniúna, ar an rogha a bhí le déanamh idir pósadh agus dul ar 
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imirce. Cloistear mar gheall ar an saol a chaith siad tar éis pósadh, ag cónaí in aontíos le 

máthair agus athair fhear céile, mar shampla, agus ag tógáil clainne. Tugann siad cuntas 

freisin ar bhás linbh agus céilí agus ar an spioradáltacht agus an creideamh a chuidigh 

leo dul i ngleic le cailliúint den chineál seo. Ar deireadh, caitheann siad súil siar ar an 

saol a chaith siad agus déanann siad machnamh ar na cinntí a ghlac siad agus ar na 

roghanna eile a d’fhéadfadh a bheith glactha acu. I gcás gach tréimhse saoil a chuireann 

na mná trí chéile tá pátrún le feiceáil.  

Ar dtús tugann na mná eolas ar an gcomhthéacs ina raibh siad ag feidhmiú. Is fiú líne 

oscailte na sraithe a mheabhrú ag an bpointe seo arís: “Tá scéal sa bhéaloideas. . . mar 

gheall ar an bhfear ó Bhaile an Fhirtéaraigh Thiar a chuaigh ’on Daingean chun 

beithíoch a dhíol. . .” (“Scoil agus Scléip” Bibeanna). In aon abairt amháin, insíonn MF 

go beacht cá bhfuil na mná lonnaithe–Baile an Fheirtéaraigh Thiar–, cén tábhacht 

stairiúil atá leis an áit agus cén ceangal atá acu leis an gceantar máguaird. Is fiú a 

mheabhrú go bhfuil bean as gach paróiste–seachas paróiste an Daingin–ag glacadh 

páirte sa tionscnamh seo. Is ábhar spéise mar sin gurb é Baile an Fheirtéaraigh a luaitear 

ar dtús. D’áiteoinn nach de thimpiste a roghnaítear tús a chur leis na hinsintí leis an 

tagairt seo do Bhaile an Fheirtéaraigh. Ba le muintir Feiritéar cuid mhór d’iarthar 

Chorca Dhuibhne tráth. Meabhraíonn agus daingníonn an tagairt dóibh anseo an ceangal 

fada atá ag na mná le talamh iarthar Chorca Dhuibhne. Níos déanaí agus iad ag caint ar 

bheith ag freastal ar rincí luaitear ainmneacha cuid de na bailte fearainn eile sa cheantar, 

an Mhuiríoch agus Fionntrá cuirim i gcás. Anuas ar an eolas seo maidir leis an 

timpeallacht fhisiciúil ina bhfuil siad lonnaithe, tugann na mná eolas maidir le 

hoidhreacht chultúrtha agus stair shóisialta agus theangeolaíoch an phobail. Insíonn 

MSS faoin nGaeilge “a raibh an ‘h’ aige” agus an chaoi ar fhoghlaim a seanathair í sin 

agus an cornphíopa ar scoil scairte (“Scoil agus Scléip” Bibeanna). Lena linn féin, deir 

CCF, go mbíodh na páistí ag siúl ar scoil cosnocht. Deir CS nach raibh ach toistiún, 

ceithre phingin, “ar an seid”, is é sin an táille don rince, ach go raibh sé deacair an méid 

sin féin a bheith acu (“Scoil agus Scléip” Bibeanna). Tugann na mná cuntas freisin i 

dtaobh na ndaoine a bhí ag cur fúthu sa cheantar rompu agus a raibh tionchar acu ar an 

bpobal. Chuaigh cineáltacht agus sibhialtacht Mrs Granville i gcion go mór ar NT, mar 

shampla. Anuas ar thréithe pearsanta an duine, tugann NT eolas anseo freisin i dtaobh 

thraidisiún a bhain leis an bpobal. Míníonn NT gur shocraigh sí ar Mrs. Granville a 

ghlacadh mar phátrún, a hiompar féin a mhúnlú ar thréithe Mrs. Granville. Ansin, trí 
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thuras cáiliúil Lindeburg trasna Chorca Dhuibhne–bhí sé ar a bhealach go dtí Páras as 

Nua Eabhrac ar an gcéad eitilt riamh trasna an Atlantaigh–a thabhairt chun cuimhne, 

suíonn na mná a scéalta i gcomhthéacs ama. Léiríonn siad an ceangal pearsanta atá acu 

le himeachtaí móra stairiúla a thit amach lena ré. Tugann an t-eolas seo maidir le háit 

agus ham Heidegger, a mhaíonn go gcaitear isteach sa saol sinn in áit ar leith ag am ar 

leith, chun cuimhne (féach 2.4.2).  

Tar éis dóibh an t-eolas comhthéacsúil seo a thabhairt tosaíonn na mná ag insint faoi na 

hiarrachtaí a rinne siad dul chun cinn a dhéanamh sa saol. De réir chuntais na mban, is 

léir gur tuigeadh dóibh gurbh í an deis ab fhearr a bheadh acu dul i bhfeabhas sa saol 

ná oideachas foirmeálta a fháil. Shiúil siad cosnocht nuair ba ghá agus d’oibrigh siad go 

dian chun scoláireachtaí a fháil chun freastal ar an gcoláiste oiliúna. D’imigh cuid acu 

thar sáile go Sasana chun traenáil mar bhanaltraí. Cé nach gcloistear mórán faoin taithí 

sin sa tsraith theilifíse Bibeanna, chuaigh cuid eile acu, MF agus BNS cuirim i gcás, go 

Baile Átha Cliath chun traenáil mar mhúinteoirí. Iad siúd nach raibh na deiseanna 

oideachais seo acu, rinne siad a ndícheall pósadh go maith sa bhaile. Chuaigh roinnt 

cailíní ar imirce ach bhí cuid acu sásta filleadh nuair a rinneadh cleamhnas maith dóibh. 

Arís, ag tabhairt eolais i dtaobh chúinsí sóisialta na linne, míníonn na Bibeanna go 

bhféadfadh an cailín a raibh feirm ag teacht chuici fear a roghnú. Níor ghá don bhean 

bheith ag fanacht ar an bhfear i gcónaí. Léiríonn na Bibeanna an tuiscint gur theastaigh 

fear agus bean i ngach teaghlach chun na cúraimí a chur díobh. Míníonn siad gur ar an 

talmhaíocht ba mhó a mhair daoine an uair sin agus bhíodh na mná agus na fir ag obair 

ar an talamh. Bhí tábhacht eacnamaíoch agus phraiticiúil, mar sin, leis an gcleamhnas 

agus leis an gcumann idir fear agus bean. Gan an cumann sin ní éireodh le daoine teacht 

i dtír agus thiocfadh deireadh leis an bpobal. Samhlaíodh de réir chuntais na mban go 

raibh ról an-chinnte ag gach duine sa tsochaí ar mhair na mná ann.  

Is tar éis dóibh an comhthéacs seo ar fad a chur in iúl agus léargas a thabhairt ar na 

hiarrachtaí a rinne siad dul i bhfeabhas sa saol, tosaíonn na mná ag insint conas mar a 

bhí an saol don bhean a d’fhan, ar chúis amháin nó eile, i gCorca Dhuibhne. Bhíodh 

obair chrua le déanamh ar an bhfeirm chomh maith le bheith ag tógáil clainne. Bhíodh 

airgead gann. Bhíodh na mná seo seiftiúil. B’éigean dóibh cónaí in aontíos le máthair 

agus athair a bhfear céile go minic. I gcásanna áirithe ba mhór an cuidiú na 

seantuismitheoirí. I gcásanna eile deir na mná gur thug siad cluas bhodhar dóibh agus 

ghlac siad leis chomh maith agus a d’fhéadfaidís. Dar leo, ní raibh aon rogha acu ach 
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cur suas leis na dúshláin a cuireadh rompu. Is léir ó chuntais chorraitheacha na mban go 

raibh dhá ghné dá dtaithí saoil a ghoill níos mó ná rud ar bith orthu, nach raibh cead acu 

dul ag rince agus an ciúnas a bhain le bás pháiste. Labhrann CS amach go láidir agus 

deir sí go raibh “do shaol thart” nuair a phós tú (“Lá Síos, Lá Suas” Bibeanna). Ghoill 

sé go mór uirthi go bhféadfadh sí an ceol a chloisteáil ach nach mbíodh cead aici dul 

síos go dtí an seid. Míníonn HW go mbíodh cead ag fear a bhí pósta dul amach ceart go 

leor. Théadh seisean síos go dtí an teach tábhairne ach chaitheadh an bhean fanacht 

istigh. Ar an gcaoi seo tháinig deireadh go minic leis an gcaidreamh a bhí ag an mbean 

pósta leis an bpobal. 

Míníonn na mná nach raibh aon chead acu an chlann a chaill siad a gcaoineadh go 

poiblí. Is sa bhaile agus faoi rún a chaoin na mná, sin é má chaoin siad in aon chor. Deir 

NU gur iomaí deor a shil sí nuair a bhíodh sí sa teach léi féin. Ar an láimh eile, deir EC 

nár chaoin sí agus nár labhair sí faoi bhás a mic ach amháin le linn turais ghairid a thug 

a deirfiúr agus a deartháir uirthi tar éis gur cailleadh an leanbh. Míníonn sí nach raibh 

aon chead aici sochraid a bheith aici don leanbh. Is léir go ngoilleann sé seo go mór 

uirthi go fóill ach nuair a thugann BNS an deis agus an spás di tá sí sásta labhairt faoi 

agus a mac a chaoineadh. Ghlac na mná leis na deacrachtaí agus na dúshláin a tháinig 

rompu ag glacadh leis mar toil Dé agus ag samhlú nach raibh “an tarna rogha” acu. 

Admhaíonn siad féin ag féachaint siar dóibh anois ar an saol a chaith siad gur chuir siad 

suas le go leor, an iomarca uaireanta. Ar deireadh tuigtear dóibh gurb shin é mar a bhí 

ag an am. 

An mionmhíniú a thug mé thuas ar chleachtas insinte na mban, ar conas a thugann siad 

faoi scéal a insint, chuidigh sé liom teacht ar na tuiscintí atá léirithe anseo agam. Tugtar 

léargas ar dtús ar an gcomhthéacs ina raibh na Bibeanna ag feidhmiú. Ina dhiaidh sin, 

tugtar tuairisc ar na céimeanna a ghlac na mná chun saol níos fearr a oibriú amach dóibh 

féin. Tugann na Bibeanna cuntas ar na dúshláin agus ar na deacrachtaí a bhain dóibh le 

linn a saoil agus conas a chuaigh siad i ngleic leo. Ar deireadh, déanann siad machnamh 

ar an saol a chaith siad agus tugann siad breithiúnas air. Go minic léiríonn na mná 

sástacht, gur éirigh chomh maith leo agus a d’fhéadfaidís sna cúinsí a raibh siad ag 

feidhmiú iontu. Uaireanta, samhlaíonn siad go d’fhéadfaidís cinneadh eile a bheith 

déanta agus saol níos fearr a bhaint amach dóibh féin dá réir sin. 
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7.4 Achoimre 

Sa Chaibidil seo tugadh tuairisc dhlúth ar thréithe na n-oidí a roghnaigh BNS. Cuireadh 

in iúl gur dhírigh BNS ar an tréimhse sin de shaol na mban a chaith siad i gCorca 

Dhuibhne. Tá gnéithe eile dá dtaithí saoil, cuirim i gcás tréimhsí a chaith siad ag traenáil 

nó ag obair i Sasana, i Meiricéa nó i mBaile Átha Cliath, nach dtugtar aon chuntas air 

anseo. Léiríodh go bhfuil dlúth-thuiscint ag na mná ar a n-ionad, ar a n-ionad fisiciúil sa 

domhain, ar an tréimhse staire lena mbaineann siad agus ar an ról a samhlaíodh don 

bhean sa tsochaí ar fhás siad aníos ann. Léiríonn dlúth-thuairisc ar insintí na mban go 

bhfuil gnéithe de shaol an phobail a ceilleadh ar na mná. Ní raibh aon chead acu mar 

mhná óga caidreamh a bheith acu le buachaillí, nó labhairt leo fiú ar fhaitíos go bhfeicfí 

iad. Bhí faitíos ar na mná, agus is ceart a rá ar na fir chomh maith mar a léiríodh i gcás 

NT, roimh an sagart agus roimh chumhacht an tsagairt. Faitíos eile a bhí ar na mná go 

náireofaí go poiblí iad, rud a dhéantaí dá dtéidís i gcoinne na rialacha a leag sochaí na 

linne amach dóibh. Is é an ról a samhlaíodh dóibh de réir chuntais na mban, go 

gcaithfidís saol “glan geanmnaí” cosúil le mná rialta go dtí go raibh siad pósta. Ina 

dhiaidh sin bheadh leanaí acu agus d’fhanfaidís sa bhaile ag tabhairt aire don chlann. 

Léirigh na mná gur chuidigh a gcreideamh agus a spioradáltacht leo dul i ngleic leis na 

dúshláin a bhain le feidhmiú laistigh den ról cúng sin a samhlaíodh dóibh.  

Tugann an mionmhíniú thuas léargas ar ghnéithe ar leith de chleachtas scéalaíochta 

mhná Chorca Dhuibhne. Faightear léargas ar theicnící reacaireachta na mban. Feictear 

mar shampla an ról atá ag an mbéaloideas in insintí na mban. Insíonn siad scéilíní beaga 

agus eachtraí chun aird a tharraingt ar théama ar leith nó mar chuid den chomhthéacsú a 

dhéanann siad ar a n-insintí. D’áiteoinn go dtarraingíonn BNS aird air seo trí é a 

thabhairt amach chun tosaigh i ngach eagrán chur cur in iúl don phobal féachana go 

bhfuil cumas ag mná Chorca Dhuibhne sa bhéaloideas agus chun a n-áit sa traidisiún a 

chlárú. Rud eile a chuidíonn leis an íomhá seo den bhean mar scéalaí is ea na 

láithreacha taifeadta a roghnaíonn BNS. Sa chuid is mó de na radhairc tá an bhean ina 

suí i gcathaoir uilleann ina cistin féin. Meabhraíonn sé seo na híomhánna den seanchaí a 

cuireadh chun cinn go traidisiúnta. Leanann BNS traidisiún eile, traidisiún a bhaineann 

leis an scannán faisnéise, guthú a cheadú. Tugann sí an dá thraidisiún le chéile, 

traidisiún scéalaíochta Chorca Dhuibhne agus traidisiún na scannán faisnéise agus 

déanann sí a cuid féin díobh. Níl aon rud mhórchorraitheach faoin stíl a roghnaíonn sí 

agus is é an dáinséar atá ann go bhféadfadh duine an tsraith a scaoileadh thairis ag 
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ceapadh nach bhfuil aon nuaíocht ann. Don té a fhanann leis feicfidh sé go mbaineann 

BNS cor as an múnla agus go mbaineann sí leas as chleachtas scéalaíochta traidisiúnta 

phobal Chorca Dhuibhne chun spás sábháilte a chruthú do na mná, áit a mbeidh siad 

sásta labhairt ar ábhair a samhlaíodh dóibh bheith coiscthe roimhe seo. Faightear léargas 

anseo freisin ar an úsáid a mbaineann na mná as a gcleachtas scéalaíochta chun an saol a 

chur trí chéile agus chun cuidiú leo dul i ngleic le dúshláin agus le deacrachtaí a 

chuirtear rompu.  

Anois go bhfuil léargas tugtha ar an gcomhthéacs ina bhfuil scannánóirí CD ag 

feidhmiú, mionanailís déanta agus léirmhíniú tugtha ar rogha scannáin, idir chur chuige 

an scannánóra agus mar a chuireann na hoidí a n-insintí i láthair, tá sé in am súil siar a 

chaitheamh ar an obair atá déanta agus féachaint ar céard atá foghlamtha. Sa Chaibidil 

dheireanach tugtar cuntas ar thorthaí taighde an staidéir seo agus ar an tábhacht atá leo. 
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8. CAIBIDIL A hOCHT 
CONCLÚID 

We shall not cease from exploration 

And the end of all our exploring  

Will be to arrive where we started 

And know the place for the first time (Eliot, 1944: 48). 

8.1 Súil siar ar an bpríomhcheist taighde 

Staidéar feiniméineolaíoch ar an taibhléiriú ar scannán a dhéanann pobal CD ar a 

gcleachtas scéalaíochta, agus ar na tuiscintí ar a dtaithí saoil a éiríonn as an gcleachtas 

sin, atá sa saothar seo. Tá an staidéar seo fréamhaithe i bhfealsúnacht na 

heirméineotaice. Is í an phríomhaidhm a bhí agam na léargais a thugann pobal CD i 

scannáin fhaisnéise Ghaeilge ar a gcleachtas scéalaíochta a nochtadh agus tuiscint a 

fháil ar an mbrí a bhaineann siad as a gcleachtas. Is í an cheist taighde a bhí le cíoradh: 

cén léargas a thugann pobal CD ar a dtraidisiún scéalaíochta sa scannán faisnéise DÁ le 

BF agus sa tsraith fhaisnéise Bibeanna le BNS agus cén tábhacht atá leis an gcleachtas 

scéalaíochta don phobal? Trí mhionléiriú a thabhairt ar chur chuige na scannánóirí BF 

agus BNS, agus ar theistiméireachtaí na n-oidí a roghnaigh siad chun cuidiú leo, 

nochtadh castachtaí chleachtais chultúir agus thraidisiúin scéalaíochta phobal CD. 

Tugann na scannánóirí agus na hoidí léargas ar an úsáid a bhaineann siad as an 

scéalaíocht mar chleachtas chun cabhrú leo tuiscint a fháil ar a dtaithí saoil. 

Tarrraingíonn na scannánóirí agus na hoidí ar pheirspeictíochtaí éagsúla ó fhoinsí 

éagsúla chun teacht ar a dtuiscintí féin ar a dtaithí saoil. Sna cinntí eagarthóireachta a 

ghlacann BF agus BNS tacaíonn siad leis na hoidí agus tugann siad léargais fhísiúil ar 

fhoinsí eolais shamplacha na n-oidí. Trí tharraingt ar ábhar cartlainne físe agus fuaime, 

scríofa agus béil, léiríonn BF agus BNS go bhfuil garthuiscint acu ar chultúr agus ar 

thraidisiún scéalaíochta phobal CD agus gur ar thraidisiún a sinsear a dtarraingíonn siad 

féin. Is léargas ar leith é DÁ ar chleachtas cultúrtha na scéalaíochta i gCD, go háirithe 

cleachtas scéalaíochta na bhfear, ag tréimhse a raibh pobal an Bhlascaoid ag scarúint 

óna chéile. Tugtar in Bibeanna léargas ar chleachtas scéalaíochta na mban agus an 

athbheochan a dhéanann BNS air le linn di bheith ag léiriú na sraithe Bibeanna. Tá sé 

léirithe sa saothar seo nach cuimhní cinn a aithrisítear de ghlanmheabhar atá i 

dtraidisiún scéalaíochta phobal CD ach gur cleachtas iltoiseach, ilghnéitheach é a 

ndearcann mórán daoine air mar riachtanas bunúsach de chuid na daonnachta. 
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Rinne mé staidéar ar thimpeallacht fhisiciúil, shóisialta agus theangeolaíoch phobal CD 

(féach Caibidil a trí). Thug mé cuntas ar oidhreacht liteartha an Bhlascaoid (féach 

Caibidil a ceathair) agus thug mé scracfhéachaint freisin ar léirithe ar phobal CD ar 

scáileán roimh bhunú TG4 (féach Caibidil a cúig). Chuidigh an obair sin liom tuiscint a 

fháil ar chéim a haon den mhiméis thriarach, an réamhfhíorú nó na tuiscintí agus na 

struchtúir a raibh fáil ag BF, BNS agus a n-oidí orthu chun cuidiú leo dul i ngleic leis an 

saol agus chun tuiscint a fháil ar an taithí sin. Thug na Caibidilí cúlra léargas dom ar an 

gcomhthéacs ina raibh na scannánóirí agus na hoidí ag feidhmiú nuair a mhúnlaíodh na 

scannáin DÁ agus Bibeanna. 

D’fhonn staidéar a dhéanamh ar na scannáin féin agus ar chleachtas scéalaíochta phobal 

CD, leag mé amach fráma teoiriciúil bunaithe ar ghnéithe de léann na 

heitneagrafaíochta, léann na hinsinte agus léann na scannánaíochta. Ó thaobh léann na 

heitneagrafaíochta de, gné lárnach den chur chuige teoiriciúil a ghlac mé is ea an 

tuairisc dhlúth nó an mionchur síos (Geertz, 1973) a thug mé ar phríomhghnéithe 

chleachtas scéalaíochta phobal CD mar a léiríodh sa scannán DÁ agus sa tsraith 

Bibeanna é. Chuidigh léargais Geertz liom freisin tuiscint a fháil ar an ról a bhí ag na 

scannánóirí BF agus BNS sa phróiseas. D’aithin mé go raibh garthaithí nó dlúth-

thuiscint ag na scannánóirí seo ar chleachtas scéalaíochta phobal CD agus chuaigh mé i 

gcomhairle leo go minic agus mé ag iarraidh teacht ar thuiscint ar ghné amháin nó eile 

de chleachtas scéalaíochta phobal CD. Ó thaobh léann na hinsinte de, tharraing mé ar 

choincheap na miméise triaraí mar a mhíníonn Ricouer é, agus mar a chuir Ó Laoire 

(2002) i bhfeidhm é chun léargas a thabhairt ar chleachtas amhránaíochta phobal 

Thoraí. Chuidigh sé sin liom tuiscint a fháil ar an úsáid a mbaineann pobal traidisiúnta 

Gaeilge, pobal CD sa chás seo, as a gcleachtas scéalaíochta chun a dtuiscint ar a dtaithí 

saoil a chur ar aghaidh ó ghlúin go glúin. Chuidigh na léargais a thug Bordwell agus 

Thompson ar fhoirm scannáin liom mionmhíniú a thabhairt ar chur chuige na 

scannánóirí. In éineacht cheadaigh na gnéithe seo ar fad den fhráma teoiriciúil dom cur 

chuige na scannánóirí a nochtadh agus brí a bhaint as na léargais a nochtadh sna 

scannáin i dtaobh chleachtas scéalaíochta agus thaithí saoil phobal CD. Leagfar amach 

thíos na torthaí taighde a nochtadh. 

8.2 Torthaí an taighde 

Nochtadh na tuiscintí a leanas sa saothar seo: 
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i. gur cleachtas cultúrtha í an scéalaíocht a chuidíonn le pobal CD dul i ngleic le 

dúshláin agus le deacrachtaí an tsaoil, tuiscint a fháil ar an taithí sin agus na 

tuiscintí a chur ar aghaidh ó ghlúin go glúin (féach 8.2.1) 

ii. go bhfuil traidisiún scéalaíochta poiblí agus traidisiún scéalaíochta 

príobháideach ag pobal CD (féach 8.2.2) 

iii. go bhfuil pobal CD ag baint úsáide as an teicneolaíocht chomhaimseartha chun a 

gcleachtas scéalaíochta traidisiúnta a chur in oiriúint don chomhthéacs 

comhaimseartha ina maireann siad inniu (féach 8.2.3) 

iv. go dtuigtear do na scannánóirí BF agus BNS gur áit speisialta ar leith é Corca 

Dhuibhne agus na Blascaodaí (féach 8.2.4) 

v. go dtuigtear do na scannánóirí BF agus BNS go bhfuil ceart ag pobal CD ar 

oidhreacht liteartha agus cultúrtha na nGael (féach 8.2.5) 

vi. go dtuigtear do na scannánóirí BF agus BNS agus do chuid dá n-oidí go bhfuil 

rath agus todhchaí phobal CD fite fuaite lena n-íomhá poiblí mar phobal 

aonteangach Gaeilge (féach 8.2.6) 

Pléitear na torthaí taighde a luaitear anseo ina cheann agus ina cheann thíos. 

8.2.1 An scéalaíocht mar chleachtas cultúrtha 

Léiríodh sa staidéar seo gur cleachtas é an scéalaíocht a chuidíonn le daoine dul i ngleic 

le dúshláin agus le deacrachtaí an tsaoil agus brí a bhaint as na tuiscintí ar a dtagann 

siad. Nocht an mionmhíniú a tugadh ar insintí na n-oidí in DÁ agus sa tsraith Bibeanna 

an tábhacht a bhaineann le cleachtas scéalaíochta. Tá bealaí éagsúla ag daoine an saol a 

chur trí chéile ach ar deireadh is scéalaíocht i bhfoirm amháin nó i bhfoirm eile í. 

Feictear in DÁ go bhfuil stíleanna éagsúla ag Ó Guithín agus ag Ní Laoithe chun a n-

insintí a thabhairt. Tugann Ó Guithín mionchuntas ar ghnéithe ar leith dá thaithí saoil ar 

an oileán, go háirithe ar na laethanta deireanacha a chaith sé istigh. Glacann sé cúram ar 

leith agus tugann sé cuntas ar gach mionsonra a bhaineann, mar shampla, leis an dua a 

chuir sé air féin teacht ar ábhar chun coinneal a dhéanamh agus a lasadh ar an oíche 

dheireanach a chaith sé san oileán. Ar an láimh eile, tá Ní Laoithe ag brath ar chuimhní 

a muintire chun a scéal i dtaobh imeacht mhuintir an Bhlascaoid ón oileán a ríomh. 

Luann sí na scéalta a d’insíodh a hathair di mar gheall ar “an saol istigh”. Ach, ón 
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léargas a fhaightear sa scannán, dhealródh sé gurb iad litreacha a máthar is mó a 

chuaigh i gcion uirthi.  

I gcás Bibeanna, tarraingíonn na mná ar a gcleachtas scéalaíochta chun cuidiú leo dul i 

ngleic leis an gcrá croí a d’fhulaing siad i rith an tsaoil. Is é an rud a léiríonn an 

mionléiriú a rinne mé i gCaibidil a seacht ar insintí na mBibeanna agus ar an gcur i 

láthair a rinne BNS ar na hinsintí seo, gur tugadh ról an-chúng don bhean sa tsochaí ar 

fhás na mná aníos ann. Dealraíonn sé ó chuntais na mban gurb é an ról a samhlaíodh 

don bhean a bheith ina bean chéile agus máthair. Ní raibh aon aitheantas dá cuid féin 

aici agus ní raibh aon chead aici a bheith neamhspleách. Sa chead a thugann BNS do na 

mná a scéalta a insint anseo agus sa mheas a léiríonn sí dóibh, spreagann BNS na mná 

chun tarraingt ar a gcleachtas traidisiúnta scéalaíochta. Cruthaíonn sí spás sábháilte do 

na Bibeanna agus spreagann sí iad chun a scéalta a insint. Nuair a bhíonn an tacaíocht 

sin acu, bíonn na mná sásta labhairt amach fiú ar ábhar nach raibh siad sásta labhairt air 

ina gcistineacha féin nuair a chuaigh BNS chun cainte leo ar dtús. Le linn di bheith ag 

léiriú na sraithe Bibeanna, cuidíonn BNS leis na mná a gcleachtas scéalaíochta a 

athmhúscailt agus a fhorbairt. 

Ón mionmhíniú atá tugtha agam sa saothar seo ar chleachtas scéalaíochta phobal CD ar 

scáileán is féidir dhá threocht a aithint. Baineann pobal CD úsáid as a gcleachtas 

scéalaíochta chun dúshláin phearsanta a shárú agus chun iad féin a chothú mar phobal. 

8.2.2 Cleachtas scéalaíochta mar uirlis don duine aonair agus don phobal 

Ar cheann de phríomh thorthaí an staidéir seo is ea go mbaineann pobal CD agus daoine 

aonair sa phobal úsáid as a gcleachtas scéalaíochta chun cuidiú leo dul i ngleic le 

gnéithe éagsúla dá dtaithí saoil.  

Mar a luadh thuas, feictear san anailís a rinneadh ar insintí na mBibeanna gur 

samhlaíodh áit agus ról an-chúng do mhná i sochaí na linne. Léirítear gur cuireadh cód 

iompair an-dian i bhfeidhm ar mhná óga sa chóras scolaíochta foirmeálta agus gur 

cuireadh smacht orthu i measc an phobail. Tugtar léargas ar na roghanna a shamhlaigh 

mná óga na linne a bheith acu, an imirce nó pósadh go háitiúil. Bunaithe ar an léargas a 

thugtar sa tsraith Bibeanna, is léir gur bhain fulaingt na mban go minic leis an gcosc a 

cuireadh orthu páirt a ghlacadh i saol an phobail. Cloistear scéalta faoin gcosc a 

cuireadh ar na mná caidreamh a bheith acu le buachaillí. Ansin, tar éis do na mná 

pósadh ní raibh aon chead acu freastal ar rincí. Ní raibh cead ag an mbean pósta saol 
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sóisialta a bheith aici nó páirt a ghlacadh sa phobal. Níorbh é an easpa rince agus saol 

sóisialta amháin a ghoill ar na mná. Tugann na mná cuntais chorraitheacha freisin faoi 

chailliúint linbh. Is é an rud is suntasaí a soiléiríodh sna cuntais seo an cur síos a 

thugann na mná ar an rúndacht a bhain lena gcailliúint. Sa mhionléiriú a thugtar ar 

insintí na mban sa saothar seo faightear léargas an-soiléir ar an úsáid a bhaineann mná 

aonair as a gcleachtas scéalaíochta chun cuidiú leo tuiscint a fháil ar na deacrachtaí agus 

ar na dúshláin phearsanta a bhain leis an ról a ceapadh dóibh sa sochaí. 

Sa scannán DÁ tugtar léargas ar dhúshláin phearsanta daoine aonair sa phobal mar chuid 

de dhúshlán níos leithne a bhain leis an bpobal ar fad. Is léir ó chuntais 

Sheáin Uí Ghuithín agus Sheáin Mhicil Uí Shúilleabháin gur ghoill teip an oileáin go 

mór orthu siúd is déanaí a chónaigh ann. Ó bheith ag éisteacht le scéalta mhuintir an 

Bhlascaoid mar a chuirtear i láthair ar an scannán DÁ iad, d’áiteoinn gur chosúil le géag 

a chailliúint agus deireadh teacht le saol ar an mBlascaod. D’áiteoinn freisin gur chun 

iarracht a dhéanamh tuiscint agus leigheas a fháil ar an ngoin a bhain díobh a chuireann 

pobal CD agus sliocht mhuintir an Bhlascaoid an scéal trí chéile arís agus arís eile. 

Déantar an scéal a ríomh i réimse formáidí, i leabhair, i scéalta béaloidis, i gcuntais 

phéintéireachta agus ghrianghrafadóireachta, i ndrámaí agus mar a léirtear sa saothar 

seo déantar é a chur trí chéile i bhfoirm scannáin. Sa mhionmhíniú a tugadh anseo ar DÁ 

feictear go mbaineann pobal CD leas as an scéalaíocht chun teacht ar thuiscint ar conas 

a tháinig deireadh le cónaí ar an mBlascaod. 

Le chéile tugann an mionléiriú ar DÁ agus ar Bibeanna léargas ar na feidhmeanna 

éagsúla a bhaineann daoine aonair i bpobal CD agus an pobal mar aonad as a gcleachtas 

scéalaíochta. Gné eile de chleachtas scéalaíochta phobal CD a nochtadh anseo is ea an 

fhorbairt a dhéanann an bheirt scannánóirí ar chleachtas scéalaíochta phobal CD chun é 

a chur in oiriúint do mheán comhaimseartha na teilifíse. 

8.2.3 Cleachtas scéalaíochta phobal CD á chur in oiriúint don teilifís 

Is ar an traidisiún scéalaíochta céanna atá BF agus BNS ag tarraingt agus is don teilifís a 

chuireann siad beirt an cleachtas sin in oiriúint. Dá réir sin tá cosúlachtaí áirithe le 

haithint idir an dá saothar. É sin ráite, tarraingíonn siad ar sciartha éagsúla den phobal, 

tá stíleanna scannánaíochta éagsúla acu agus tá an comhthéacs inar léirigh siad a saothar 

an-éagsúil óna chéile freisin. Tá impleachtaí ag na gnéithe seo ar na scannáin a 

chruthaíonn siad. 
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Ar an gcéad dul síos roghnaíonn an bheirt cainteoirí traidisiúnta Gaeilge chun cuidiú leo 

a scéalta a insint. Is iad na hinsintí seo croílár an dá shaothar. Sa mhéid sin, tá an bheirt 

ag tabhairt aitheantais agus áit lárnach dá réir do chleachtas scéalaíochta a bpobal. 

Tarraingíonn siad beirt ar theicnící scéalaíochta atá le haithint go traidisiúnta ar 

chleachtas scéalaíochta phobal CD, cuirim i gcás an léargas a fhaightear in DÁ ar an 

aithris a dhéanann na hoidí ar a nginealaigh d’fhonn iad féin a chur i láthair agus na 

scéilíní beaga béaloidis a insíonn na mná ag tús gach eagráin sa tsraith Bibeanna. Ina 

dhiaidh sin, toisc gur meán an-fhísiúil é meán na teilifíse is gá do na scannánóirí teacht 

ar bhealaí chun a scéalta a chur i láthair go físiúil. D’fhonn é seo a dhéanamh déanann 

an bheirt taifead físe ar na hoidí agus cuireann siad scannstoc a bhaineann le ceantar 

Chorca Dhuibhne agus míreanna scannáin a ndéantar taifeadadh orthu go sonrach do na 

scannáin seo leis na hinsintí. Tá na míreanna sin níos iomadúla i gcás DÁ. Is éard atá 

sna míreanna seo ná samplaí den chaoi a gcuireann an bheirt scannánóirí insintí agus 

cuimhní shinsear na n-oidí in oiriúint do mheán na teilifíse. Ina dhiaidh seo tá an-chuid 

difríochtaí idir stíleanna na beirte. 

Mar a léiríodh i gCaibidil a seacht, tarraingíonn BF ar theicnící scannánaíochta ó ré na 

scannán dubh agus bán agus baineann sé úsáid as ceol clasaiceach. Tá ardchaighdeán 

léiriúcháin sa scannán DÁ agus is cosúil le scannán eipice clasaiceach é. Tugtar léargas 

ann ar thuiscintí phobal CD, go háirithe ar thuiscintí na bhfear, ar deireadh a bheith ag 

teacht le saol an Bhlascaoid. Is iad scéalta na mban a chloisimid sa tsraith Bibeanna. 

Tugtar léargas sa tsraith ar an ról a samhlaíodh go traidisiúnta do mhná in Éirinn agus ar 

na dúshláin a thug sé sin leis. In ainneoin na ndifríochtaí stíle a chleachtann an bheirt 

scannánóirí, is ábhar spéise go léirítear in DÁ agus in Bibeanna cuid de na tuiscintí 

céanna i dtaobh thaithí saoil phobal CD. Le chéile tugann an dá chuntas léargas níos 

iomláine ar chleachtas scéalaíochta phobal CD.  

8.2.4 Tuiscint gur áit speisialta ar leith é Corca Dhuibhne 

Tá beocht na dtuiscintí ar thábhacht Chorca Dhuibhne mar cheantar le feiceáil go soiléir 

sna cuntais fhísiúla a thugann na scannánóirí BF agus BNS. Ó fhíorthús DÁ agus 

Bibeanna tugtar ról lárnach don tírdhreach i gcur i láthair an scéil. Is minic cosúil le 

carachtar sna scannáin é ach tá an ról atá ag an gcarachtar seo beagáinín éagsúil sa dá 

shaothar. Is fíor go mbaineann an bheirt scannánóirí leas as an tírdhreach chun a scéalta 
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a shuíomh i gcúinne thiar de Ghaeltacht Chorca Dhuibhne. Ní hiad na radhairc chéanna 

a thugann an bheirt scannánóirí ar an gcúinne sin, áfach.  

I gcás DÁ, osclaíonn BF an scannán trí athbheochan a dhéanamh ar an íomhá de na 

Blascaodaí mar áit mhistéireach, rúnda, naofa, áit atá beagáinín ar shiúl uainn, áit nach 

féidir breith air. Ar an láimh eile, ní thugann BNS aon seat leathan den cheantar. Is é an 

t-aon sracfhéachaint a thugann sí ar na Blascaodaí ná grianghraf nach bhfuil aon 

cheangal idir é agus insintí na mBibeanna a chuirtear isteach ag deireadh an chéad leath 

den chéad eagrán sa tsraith. Is comhartha é an grianghraf seo go dtuigeann BNS an 

tábhacht shiombalach atá le híomhá an Bhlascaoid ach is léir nach ar shaol mhuintir an 

Bhlascaoid atá sí ag díriú sa tsraith Bibeanna. Is ar an míntír agus ar an gcuid sin di a 

bhfuil na mná lonnaithe inti a dhíríonn BNS an ceamara. Tugann BNS tús áite do na 

mná a roghnaíonn sí mar oidí agus is mar chúlra a chuirtear an tírdhreach i láthair. De 

réir mar a théann an tsraith ar aghaidh, agus de réir mar a chuirtear na mná i láthair ina 

nduine is ina nduine, nochtar cúinne beag eile den tírdhreach. Is cosúil le grianghraif a 

léiríonn áilleacht na háite gach fráma. Amhail grianghraif is radharc teoranta é, radharc 

atá ag teacht leis an radharc a bhíodh ag an mbean ó chistin an tí ar chaith sí cuid mhór 

dá saol inti, más fíor don léargas a thugtar sa tsraith Bibeanna. Sa mhéid sin is cosúil le 

compánach don bhean é an tírdhreach i gcás na sraithe Bibeanna. D’áiteoinn gur athlua 

iad na radhairc theoranta seo ar chúinne amháin de Chorca Dhuibhne ar thuiscintí 

seanbhunaithe ar thábhacht na timpeallachta fisiciúla do rath an phobail.  

8.2.5 Ceart phobal CD ar oidhreacht liteartha agus cultúrtha na nGael 

Leagann an bheirt scannánóirí béim freisin ar chearta phobal CD ar oidhreacht liteartha 

agus cultúrtha na nGael. Is ar ghnéithe éagsúla den oidhreacht sin a leagann na 

scannánóirí béim agus is aidhmeanna éagsúla a spreagann iad. I gcás DÁ is iad na 

tagairtí d’oidhreacht liteartha an Bhlascaoid a thugann cruth don scannán. Tosaítear 

amach le giota cainte ina meabhraíonn an scoláire Seoirse Mac Tomáis líon agus 

tábhacht shaothar litríochta an Bhlascaoid. I gcroílár an scannáin cuirtear i láthair 

míreanna físe agus fuaime a tharraingíonn aird an lucht féachana arís agus arís eile ar 

oidhreacht liteartha an Bhlascaoid, go háirithe ar shaothar Thomáis Uí Chriomhthain. 

Ag deireadh an scannáin, tarraingítear ar shliocht as dán ina ndéanann Seán Ó Ríordáin 

comóradh agus ceiliúradh ar oidhreacht phobal CD sa chaoi is nach bhfágtar aon dabht 
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in aigne an lucht féachana ach go bhfuil tábhacht le pobal CD agus lena n-oidhreacht 

liteartha. 

Is ar oidhreacht bhéaloidis Chorca Dhuibhne, go háirithe ról na mban san oidhreacht 

sin, a leagann BNS an bhéim. Osclaíonn sí an tsraith le scéal ón mbéaloideas agus ina 

dhiaidh sin ag tús gach eagrán ceadaíonn sí do bhean amháin scéilín a bhaineann le 

téama an eagráin sin a insint. D’áiteoinn go n-osclaíonn BNS an tsraith le scéal a 

tuigeadh di a bheith ar eolas ag an bpobal ar fad toisc go bhfuil sí ag iarraidh a léiriú go 

bhfuil scéalta traidisiúnta béaloidis ar eolas ag mná Chorca Dhuibhne, is é sin le rá, 

nach ag na fir amháin sa phobal atá na scéalta béaloidis. Is í an chúis, dar liom, atá le 

gach eagrán eile sa tsraith a oscailt le bean ag insint scéal béaloidis a chum sí féin, go 

bhfuil BNS ag iarraidh scil na mban sa scéalaíocht a fhógairt. Is í an tábhacht eile atá le 

tús áite a thabhairt do scéalta béaloidis na mban ag tús gach eagráin go dtugann sé 

muinín do na mná as a gcumas scéalaíochta agus go léirítear dóibh go bhfuil tábhacht 

lena scéalta.  

I gcás DÁ agus Bibeanna, léirítear tuiscint dhaingin gur thobar oidhreacht liteartha agus 

chultúrtha na nGael é Corca Dhuibhne. Sa mhéid seo, bunaithe ar an léargas a fuarthas i 

gCaibidil a ceathair, d’áiteoinn go bhfuil na tuiscintí a chuir scoláirí agus cuairteoirí 

chun an Bhlascaoid sna tríochaidí chun cinn, agus a daingníodh i léann an bhéaloidis ina 

dhiaidh sin, sealbhaithe ag pobal CD. Níl aon nuaíocht sna léargais ar cheantar CD mar 

áit speisialta ná sna léargais ar phobal CD mar phobal aonteangach Gaeilge 

eiseamláireach ar leo oidhreacht chultúrtha agus liteartha na nGael, mar sin. Tá na 

léargais seo ag teacht leis na léargais atá tugtha roimhe seo sa litríocht agus sa 

scannánaíocht, mar a léirigh mé i gCaibidilí a ceathar agus a cúig. Tá casadh beag 

amháin sa scéal, áfach. I gcás Bibeanna, tá BNS ag tabhairt le fios nach leis na fir 

amháin oidhreacht scéalaíochta Chorca Dhuibhne. Tá sí ag fógairt scil mhná Chorca 

Dhuibhne sa scéalaíocht go poiblí, ag clárú a n-áiteanna i dtraidisiún scéalaíochta 

Chorca Dhuibhne agus ag éileamh a gcirt ar oidhreacht chultúrtha Chorca Dhuibhne dá 

réir. Is ábhar spéise freisin go bhfuil na léargais seo á gcothú ag TG4, rud is léir ón 

gcinneadh a tógadh athchraoladh a dhéanamh ar DÁ agus coimisiúnú a dhéanamh ar 

Bibeanna. 
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8.2.6 Rath agus todhchaí phobal CD  

Léiríonn staidéir theangeolaíocha, ar thagair mé dóibh i gCaibidil a trí, go bhfuil cúlra 

casta teangeolaíoch ag pobal CD agus gur ceantar dátheangach é Corca Dhuibhne le 

fada. Is léir ó chomhfhreagras pearsanta leo go n-aithníonn an bheirt scannánóirí BF 

agus BNS gur pobal dátheangach é pobal CD le fada agus nach í an Ghaeilge teanga 

laethúil chumarsáide gach duine sa phobal inniu. In ainneoin na tuisceana sin, is iad 

cainteoirí dúchais Gaeilge a roghnaíonn BF agus BNS mar oidí. Tugann siad beirt le 

tuiscint go bhfuil dlúthbhaint acu féin leis an sciar sin de phobal CD. Dar le BF agus le 

BNS is iad na hoidí a roghnaíonn siad na daoine deireanacha a bhfuil seilbh iomlán acu 

ar theanga agus ar chultúr a sinsear. Is sa teideal a roghnaíonn sé dá scannán agus sa 

ghearragallamh leis a craoladh roimh chur i láthair TG4 den scannán ina dtugann sé le 

fios go bhfuil práinn leis an obair is fearr a chuireann BF an dearcadh seo i láthair. Sa 

dúshlán a chuireann sí roimpi cainteoirí dúchais Gaeilge amháin a roghnú mar oidí 

léiríonn BNS an tábhacht atá dar léi le cainteoirí dúchais Ghaeilge Chorca Dhuibhne.  

D’áiteoinn ón léargas a fhaightear sa scannán DÁ agus sa tsraith Bibeanna gur tréith 

láidir fhéiniúlacht phobal CD í a gcumas Gaeilge agus in aineoinn na réaltachta 

teangeolaíocha ina maireann siad inniu go bhfuil drogall ar phobal CD scaoileadh leis 

an ngné lárnach sin dá bhféiniúlacht nó a thabhairt le tuiscint go hoscailte gur ghné í atá 

faoi bhagairt. 

8.3 Impleachtaí agus laincisí an taighde  

Anuas ar na torthaí a leagadh amach thuas, toradh tábhachtach ar an staidéar seo is ea 

go bhfuil teimpléad taighde cruthaithe ar féidir liomsa agus le taighdeoirí eile a úsáid 

chun mionstaidéar a dhéanamh ar scannáin phobail thraidisiúnta eile Ghaeilge agus dá 

réir sin ar an machnamh a dhéanann pobail thraidisiúnta Ghaeilge ar a dtaithí saoil 

inniu. Go deimhin, bhí sé i gceist ag tús an phróisis taighde seo go ndéanfaí scrúdú ar 

mhórscannáin Ghaeilge eile sa tráchtas seo, cuirim i gcás Cré na Cille (Quinn, 2006) 

agus Rotha Mór an tSaoil (Bell, 1999), ach gur fhás an staidéar rómhór dó sin. Ní 

fhágann sin go bhfuil dearmad déanta ar na scannáin eile a bhí ar intinn agam agus 

déanfar mionléiriú orthu sin agus tuilleadh scannán Gaeilge amach anseo. B’fhiú dul go 

domhain sa scannán DÁ agus sa tsraith Bibeanna agus beidh léargas le fáil ó scannáin 

eile de bharr an mhionléirithe go léir. Léiríodh sa taighde seo gur féidir teacht ar 

thuiscint ar chleachtas comhaimseartha scéalaíochta phobal traidisiúnta Gaeilge trí 
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anailís a dhéanamh ar na scannáin atá á léiriú acu. Mar a dúirt mé i réamhrá an tsaothair, 

tá breis agus 400 scannán a bhaineann le pobail Ghaeilge na tíre seo nach bhfuil, chomh 

fada le m’eolas, aon mhionanailís déanta orthu go dtí seo. Fágann sé sin go bhfuil 

corpas mór ag fanacht ansin leis an scoláire a dteastódh uaidh nó uaithi tabhairt faoi 

agus na léargais a thugann pobail thraidisiúnta Ghaeilge ar a dtaithí saoil sna scannáin 

seo a nochtadh agus machnamh a dhéanamh orthu. D’fhéadfadh an múnla atá leagtha 

amach agam anseo a bheith mar thúsphointe do scoláirí eile. Buntáiste amháin a 

bhaineann le staidéar a dhéanamh ar phobal tríd a gcleachtas scéalaíochta ar scannán, go 

dtugann sé léargas ní amháin ar na tuiscintí a léiríonn pobal agus daoine aonair i dtaobh 

a dtaithí saoil ach tugann sé léargas freisin ar conas a shealbhaíonn siad na tuiscintí sin 

agus ar conas a chuireann siad ar aghaidh ó ghlúin go glúin iad. 

Impleacht eile atá ag an taighde seo ná go bhfuil léargas tugtha ar conas is féidir le 

pobal CD úsáid a bhaint as a gcleachtas scéalaíochta chun cuidiú lena chéile dul i ngleic 

le dúshláin phearsanta agus le dúshláin a bhaineann leo mar phobal. Léirítear sa scannán 

DÁ, agus sa tsraith Bibeanna go sonrach, gur féidir le duine aonair úsáid a bhaint as 

cleachtas scéalaíochta chun daoine eile a mhealladh chun machnamh a dhéanamh ar a 

dtaithí saoil. Léiríonn BNS dhá bhealach chun é seo a dhéanamh, trí cead cainte a 

thabhairt don duine aonair agus trí phobal tacaíochta a chruthú dó nó di. D’fhéadfadh an 

t-eolas seo a bheith cabhrach don duine a bhfuil pleanáil teanga á déanamh aige le pobal 

CD sa mhéid is go meabhraítear anseo gur uirlis í teanga a cheadaíonn do dhaoine 

cumarsáid a dhéanamh agus anuas air sin gur uirlis í an scéalaíocht a thugann daoine a 

bhfuil tréithe coiteanna acu ina dtuiscint ar a bhféiniúlacht le chéile. D’fhéadfaí an 

múnla a léiríonn BNS anseo a ghlacadh chun spiorad an phobail a athmhúscailt.  

Ar cheann de na laincisí a bhaineann le taighde a thógtar ar fhealsúnacht na 

feiniméineolaíochta heirméineótaice, dar le Wilcke (2002), is ea nach féidir aon teoiric 

ghinearálta a bhaint as. Díríonn an cur chuige seo ar an taithí a bhaineann leis an duine 

aonair, le pobal agus leis an áit a bhfuil siad lonnaithe ann. Chun léargas a fháil ar 

chleachtas scéalaíochta phobal traidisiúnta Gaeilge nach as Corca Dhuibhne dóibh, nó 

go deimhin chun léargas a fháil ar sciar eile de phobal Chorca Dhuibhne, daoine óga 

cuirim i gcás, theastódh taighde agus mionléiriú as an nua ar na pobail sin. Tá sciartha 

iomlána de phobal CD atá ag cur fúthu ar leithinis Chorca Dhuibhne agus taobh amuigh 

di nach dtugtar aon léargas orthu anseo. Ní thugtar aon léargas ach an oiread ar phobail 

thraidisiúnta Ghaeilge i gceantair thíreolaíocha eile. Osclaíonn an staidéar seo fuinneog 



Caibidil a hocht  

 214 

ar chultúr phobal traidisiúnta Gaeilge amháin. Meabhraíonn sé a thábhachtaí is atá 

cleachtas scéalaíochta do dhaoine aonair agus do phobail. Ar deireadh is é a chleachtas 

scéalaíochta a chuidíonn leis an duine dul i ngleic leis an saol agus brí a bhaint as. 

Cuidíonn cur chuige na feiniméineolaíochta heirméineótaice leis an taighdeoir léargais 

iomlánaíocha a fháil ar an ábhar is mealltaí agus is tarraingtí ar fad b’fhéidir, taithí saoil 

an duine.  
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AGUISÍN I: Catagóiriú ar scannáin fhaisnéise TG4 

CEANNTEIDEAL LÍON NA 
SCANNÁN 

(a) scannáin faoi scríbhneoirí/phearsana 
staire ar leith 

21 (scríbhneoir) + 
27 (pearsa staire) 

(b) scannáin faoi scéalta nó faoi thréimhsí 
staire ar leith 

36 

(c) scannáin faoin nGaeltacht nó faoi 
phobail na Gaeilge 

102 

(d) scannáin faoin imirce 30 
(e) scannáin taistil 41 
(f) scannáin faoi amhráin na Gaeilge 21 
(g) scannáin le hábhair ilghnéitheacha 9 

Léaráid 0.1 Catagóiriú ar scannáin fhaisnéise TG4  

Tá gné bheag de thaighde cainníochtúil a chabhraigh liom scannáin fhaisnéise phobal 

CD a craoladh ar TG4 a roghnú mar ábhar staidéir don tráchtas seo. Is í an chéad chéim 

a ghlacadh sa taighde seo catagóiriú a dhéanamh ar na scannáin fhaisnéise a craoladh 

idir bunú TG4 i 1996 agus an bhliain 2010, an uair a thosaigh mé ar an réamhobair don 

staidéar PhD. Cuireadh liosta cuimsitheach de na scannáin fhaisnéise ar fad a craoladh 

ar TG4 sa tréimhse sin le chéile ag leanúint an chórais rangaithe a bhí leagtha amach ar 

shuíomh idirlín TG4. Bailíodh eolas ó fhoireann choimisiúnaithe agus ó fhoireann 

sceidil TG4. Ar mhaithe le crostagairt a dhéanamh, bailíodh eolas freisin ó innéacs 

scannán Choláiste na Tríonóide,64 ó Bhord Scannán na hÉireann, ó Screen Producers 

Ireland, ó Chartlann Scannán na hÉireann, ó IFTN (The Irish Film and Television 

Network) agus ó 14 comhlacht neamhspleách léiriúcháin–cuireadh ceistneoir amach 

chuig an 97 comhlacht léiriúcháin a bhí ag soláthar ábhar do TG4 ag an am. Ní 

bhfuarthas freagra ach ó 14 comhlacht, ráta freagartha an-íseal.65 Ina dhiaidh sin, 

rinneadh rangú ar na scannáin fhaisnéise faoi na catagóirí a leanas: (a) scannáin faoi 

                                                
64 I 1996 d’fhoilsigh An Dr Kevin Rockett The Irish Filmography: Fiction Films 1896-1996. Áirítear ar 
an liosta, scannáin a léiríodh in Éirinn, scannáin a raibh Éire mar ábhar iontu agus scannáin léirithe ag 
Éireannaigh. In 2003 cuireadh tús, i Scoil na Drámaíochta, na Scannánaíochta agus an Cheoil i gColáiste 
na Tríonóide, leis an obair thaighde seo in athuair chun an bunliosta a thabhairt cothrom le dáta agus chun 
liosta scannán neamhfhicsean a bhfuil baint ag Éirinn nó ag Éireannaigh leo a chur le chéile. Mar chuid 
den obair leanúnach seo tá innéacs inchuardaithe scannán agus teilifíse na hÉireann ar fáil anois ar líne 
(Rockett agus Finn, 2003). 
65 D’fhéadfadh cúiseanna éagsúla a bheith leis seo. Tá roinnt comhlachtaí ann a bhí cheana féin 
díchláraithe nó a raibh a n-ainmneacha athraithe acu faoin tráth ar tosaíodh ar an taighde seo. Léiríonn Ní 
Bhrádaigh go raibh idir 21% agus 22% de na comhlachtaí a sholáthair ábhar do TG4 éirithe as gnó faoi 
cheann sé bliana tar éis dóibh clárú mar chomhlacht (2008: 148). In ainneoin tréaniarrachtaí, theip orm 
teagmháil a dhéanamh le roinnt mhaith comhlachtaí a bhí luaite ag TG4. D’éirigh liom teagmháil a 
dhéanamh le comhlachtaí eile ach níor líon siad amach na ceistneoirí a chuir mé chucu. D’fhéadfadh an 
brú ama leanúnach a bhíonn ar léiritheoirí teilifíse a bheith mar chúis leis seo. 
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scríbhneoirí/phearsana staire ar leith; (b) scannáin faoi scéalta nó faoi thréimhsí staire ar 

leith; (c) scannáin faoin nGaeltacht nó faoi phobail na Gaeilge; (d) scannáin faoin 

imirce; (e) scannáin taistil; (f) scannáin faoi amhráin na Gaeilge agus (g) scannáin le 

hábhair ilghnéitheacha (féach léaráid 0.1).  

Ar an iomlán, d’éirigh liom catagóiriú a dhéanamh ar 284 scannán. Scannáin ag insint 

scéalta faoin nGaeltacht agus faoi phobail thraidisiúnta Ghaeilge a bhí i mbeagnach aon 

trian de na scannáin sin. Go dtí seo, níl aon mhionanailís chriticiúil déanta ar an gcorpas 

seo. 
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AGUISÍN II: Dlúth-thuiscint na mBibeanna ar a n-ionad 

Sula dtosaíonn na mná a roghnaíonn BNS mar oidí ag aithris scéalta a mbeatha, tugann 

siad cuntas ar an gceangal atá acu lena gceantar dúchais, Gaeltacht Chorca Dhuibhne. I 

dtéarmaí teoirice, is ionann é seo agus léargas a thabhairt ar a habitus, na scileanna, an 

t-eolas agus na réamhchlaontaí atá acu ó dhúchas óna muintire agus óna bpobal. 

Cuidíonn na gnéithe seo le duine dul i ngleic leis an saol agus tuiscint a fháil ar a thaithí 

saoil. Mar a aithníonn Gaffney, léiríonn na Bibeanna, mar a bhaisteann BNS ar na hoidí, 

go bhfuil tuiscint daingean doimhin acu ar ionad fhisiciúil a dtreibhe i gCorca 

Dhuibhne: “tá an dlúth-thuiscint ionaid seo i láthair go cumhachtach i muintir 

Gaeltachta Chorca Dhuibhne, ceangailte go daingean lena mothúcháin agus lena 

smaointe mar gheall ar an saol” (2007b: 296). Nochtar thíos an léargas a thugann na 

Bibeanna ar na tuiscintí atá acu i dtaobh a gceantar dúchais. 

Suíonn na Bibeanna a dtuiscintí ar a dtaithí saoil go daingean in áit ar leith. Is minic 

cuntas acu ar thíreolaíocht agus ar ghnéithe fisiciúla an ceantair díreach in aici leo. 

Luann siad, mar shampla, an baile fearainn inar rugadh iad agus sa chás ar phós bean 

isteach in áit eile, luaitear an baile fearainn sin freisin. Seo roinnt samplaí:  

Saolaíodh mise ar Lá Bealtaine, an chéad lá den samhradh, ar an mBaile 
Uachtarach Thoir, agus phósas isteach sa tigh seo ar an mBaile Uachtarach 
Thiar. Tá mo shaol ar fad caite agam anseo faoi bhun Cheann Sibéal (Bean 
Firtéar, 2007: 44). 

Thiar i nGleann Loic a rugadh mise, faoi scáth Shliabh an Fhiolair, ar an lá 
deireanach de mhí Eanair 1931. Le héirí gréine, a dúirt mo mháthair liom. 
Éiríonn an ghrian déanach i nDún Chaoin, toisc Sliabh mór an Fhiolair lastoir 
dúinn (Bean Uí Dhubháin, 2007: 158).  

Mhaireamar i mBaile Dháith, faoi scáth an Túir, ag féachaint siar ar an Tiaracht 
(Bean Uí Mhuircheartaigh, 2007: 36). 

Sna cuntais seo tugann na Bibeanna eolas tíreolaíoch i dtaobh na mbailte fearainn a 

luann siad. Ní amháin go dtugann CCF ainm an bhaile fearainn, an Baile Uachtararch, 

tugann sí eolas áitiúil tíreolaíoch ar an gceantar freisin. Ar dtús, tugann sí le fios go n-

aithnítear an chuid thoir agus an chuid thiar den bhaile fearainn óna chéile go háitiúil. 

Ansin, tarraingíonn sí aird ar an gceann tíre is cóngaraí di, Ceann Sibéal. Baineann CCF 

leas as an gceann tíre chun í féin a lonnú in áit ar leith ar an leithinis. Ar an gcuma 

céanna, tarraingíonn SC ar Shliabh an Fhiolair chun í féin a lonnú. Arís, tugann SC 

sainphointe tíreolaíoch. Is thiar i nGleann Loic atá sí lonnaithe. Chun cur leis an 

saineolas tíreolaíoch seo, míníonn SC go bhfuil an áit faoi scáil na sléibhe agus nach n-
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éiríonn an ghrian ró-luath ann. Luann MS sliabh freisin mar phointe tagartha, Cnoc 

Bréanainn. Míníonn MS gur i mbaile fearainn beag ag bun an chnoic a rugadh í: 

Baile Clochach is ea Baile an Lochaigh, ag bun Cnoic Bréanainn. Díreach 
laistigh dó, tá Com a’ Lochaigh, diamhaireach, rúndiamhrach. Istigh ansan, i 
bPoll na bhFód, mar a mbíonn na bradáin sé troithe ar fhad, a fuaireadh mise 
im’ bhunóc, sa bhliain 1920. Sin é a dúirt mo mháthair chríonna liom (2007: 
36). 

Is é Cnoc Bréanainn an stuaic is airde in Éirinn lasmuigh de na Cruacha Dubha in Uíbh 

Ráthach agus tá tábhacht shiombalach leis do phobal CD.66 Tarraingítear Naomh 

Bréanainn, pátrún Chorca Dhuibhne, chun cuimhne go minic i logainmneacha an 

cheantair. Seo sampla ó HW: “Céad slat as an dtigh seo ina bhfuilim anois a saolaíodh 

mé, le h-ais Tobar Bhréanainn i gCill a’ Ruith (2007: 112). I gcuntas HW anseo luann sí 

Tobar Bhréanainn sula luann sí a baile fearainn féin, Cill a’ Ruith. Logainm is ea Tobar 

Bhréanainn a bhfuil, de réir Uí Shiochfhradha, rian an tseaneaglais Ghaelaigh le brath 

air: 

D’fhág an tsean-eaglais Ghaedhealach a lán iarsmaí ’na diaidh i bhfuirm 
foghrach agus láithreacha ceall agus ceallamhnach sa dúthaigh seo. Tá, leis, le 
fágháil ’na diaidh mór-chuid log-ainm atá ag coimeád a cuimhne beo tar éis 
mile bliadhan. Ón ré sin idir an 6adh agus an 10adh céad iseadh na cealla, na 
teampaill, na tobair, 7rl. (2007: 63). 

Míníonn Ó Siochfhradha go mbíodh tobar beannaithe “ar an dtaobh thuaidh den bhaile, 

i n-aice an bhóthair” agus “tugtaí turas fadó ag Tobar Bréanainn ar an 29 lá de 

Mheitheamh” (1937: x). Trí thús áite a thabhairt don logainm Tobar Bhréanainn thairis 

Cill a’ Ruith anseo, aithníonn HW an stair fhada a cheanglaíonn Naomh Bréanainn lena 

ceantar dúchais.67 Cuidíonn an t-eolas seo le HW í féin a lonnú in áit agus in am ar leith. 

Is é Sáipéal na Carraige atá mar phointe teagmhála tíreolaíoch ag CPM: 

Ar an mBóthar Buí a rugadh mise, tamall maith ó shin anois, sa bhliain 1913. 
Bhí siopa beag againn ansan in aice le Sáipéal na Carraige, míle nó mar sin siar 
an bóthar atá an Charraig, agus is ann a bhíodh an sáipéal fadó. Nuair a tógadh 
an sáipéal nua ar an mBóthar Buí, lean an ainm Sáipéal na Carraige é (1937: 
59). 

Míníonn Ó Siochfhradha go mbíonn logainmneacha “ag síor-atharrú do réir mar 

atharruigheann daoine sa bhaile fearainn” agus go gcailltear logainmneacha le himeacht 

aimsire. Logainmneacha a bhfuil “éifeacht éigin ar leith ag baint leo” don phobal i 

gcoitinne, maireann siad sin (2007b: ix). D’áiteoinn go bhfuil tábhacht leis an logainm 
                                                

66 Ainmníodh an sliabh as Naomh Bréanainn, an naomh is mó a luaitear go traidisiúnta le Corca 
Dhuibhne. 
67 Le haghaidh cuntas níos iomláine ar fhormhéadú Naomh Bhéanainn do phobal Chorca Dhuibhne thar 
na blianta féach Ó Cíobháin (2011). 
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Sáipéal na Carraige do phobal Chorca Dhuibhne mar atá ag na logainmneacha eile a 

luann na Bibeanna. Cuidíonn na logainmneacha leis na mná tuiscint a fháil ar a 

dtimpeallacht agus, dá réir sin, tuiscint a fháil ar a n-ionad sa saol. 
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