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Buíochas 

 

Ní fhéadfainn an tráchtas a scríobh gan an tacaíocht ón AHRC agus ón scoláireacht a 

tugadh dom. Tá mé iontach buíoch don AHRC agus d’Ollscoil Uladh as an deis a 

thabhairt dom an obair seo a dhéanamh, agus as bheith foighneach liom agus 

tuisceanach nuair a bhí an taighde dúshlánach.   

Gabhaim buíochas leis na daoine go léir a thug cuidiú dom agus mé ag dul don 

taighde seo. D'fháiltigh foireann Ollscoil Uladh romham nuair a tháinig me chun na 

hoifige leis an tráchtas dochtúireachta a scríobh, bhí siad i gcónaí ar fáil nuair a bhí 

ceisteanna agam agus thug siad cuidiú dom nuair a bhí sé de dhíth: an Dr. Iain Mac 

a’Phearsain, an Dr. Art Hughes, an Dr. Caoimhín Ó Dónaill, an Dr. Gearóid Ó 

Domagáin, an tOllamh Fionntán de Brún agus Sharon McKee.  

 An tOllamh Fionntán De Brún agus an Dr. Gearóid Ó Domagáin: Stiúir sibh 

an taighde agus tá mé fíorbhuíoch daoibh as an chomhairle a thug sibh dom le linn na 

céime, na máistreachta agus na dochtúireachta. Spreag Fionntán i dtreo an taighde mé 

agus ní fhéadfainn an tráchtas seo a chur díom murach a chuid oibre agus a chuid ama. 

Bhí Gearóid breá sásta mo cheisteanna a fhreagairt agus cuidiú a thabhairt. Go raibh 

céad maith agaibh beirt as an treoir agus, níos tábhachtaí arís, as an chairdeas.  

 Tá mé faoi chomaoin ag muintir Theilinn as Gaeilge shaibhir a theagasc siad 

dom thar na blianta. Is iad a chuir grá na Gaeilge i mo chroí agus is mar gheall orthu 

atá sé ar mo chumas an obair seo a dhéanamh.  

 Tá buíochas speisialta tuillte ag mo theaghlach agus mo chairde a thug 

tacaíocht dom agus a bhí foighneach liom nuair a bhí mo cheann sáite sna leabhair le 

linn an taighde. Gabhaim buíochas ó chroí le mo thuismitheoirí as an ghrá 
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neamhleithleach. Murach iad, ní bheinn in ann tabhairt faoin taighde seo agus ní 

bheadh an Ghaeilge i mo shaol. Buíochas ó chroí le mo dheartháireacha chomh maith. 

Mo chuach sibh. Sa deireadh, tá buíochas speisialta tuillte ag m’fhear chéile, Séimí, a 

thacaigh agus a chuidigh liom le linn na mblianta seo, chreid tú go dtiocfadh an lá seo. 

Mo ghrá thú.  
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Achoimre 

   

Pléann an tráchtas le teoiricí an útóipeachais, an heitrea-útóipeachais agus an 

diostóipeachais i gcomhthéacs litríocht na Gaeilge. Cuirtear critic na dteoiricí sin i 

bhfeidhm ar shamplaí a roghnaíodh de phróslitríocht na Gaeilge idir 1949-2018, rud 

nach ndearnadh go dtí seo sa Ghaeilge.  

Le linn an taighde ar theoiricí agus ar shaothair an útóipeachais, an heitrea-

útóipeachais agus an diostóipeachais, ba léir go raibh téamaí agus prionsabail éagsúla 

i gceist le feiniméan an útóipeachais liteartha. Déantar na trí mhórthéama seo a phlé i 

dtrí chaibidil: 

1. I gcás an útóipeachais, agus sa chéad chaibidil, roghnaíodh dhá úrscéal 

a léiríonn tréithe an útóipeachais i litríocht na Gaeilge: cineál na 

hútóipe, agus an bhrionglóidíocht shóisialta (social dreaming): Néal 

Maidine Tine Oíche (1964) agus Is Glas na Cnoic (1977). 

2. Déantar anailís liteartha sa dara caibidil ar úrscéal amháin, is é sin Cré 

na Cille (1949), agus ar dhráma amháin, An Triail (1978). Tá sé 

phrionsabal i gceist le teoiric Michel Foucault ar an heitrea-útóipeachas 

(1984); tá baint ar leith le dhá cheann acu seo le litríocht na Gaeilge, 

agus is samplaí iontacha iad an t-úrscéal agus an dráma seo ar na 

prionsabail roghnaithe.  

3. Pléitear dráma amháin sa tríú caibidil agus an diostóipeachas á 

ghrinniú, is é sin Makaronik (2014) le Dave Duggan. Bhí an dráma 

úrnua agus bhí deis ann anailís liteartha a dhéanamh air trí lionsa an 

diostóipeachais. Is léiriú é an dráma seo ar gach tréith den diostóipe: 

easpa smachta, agus cumhacht an duine aonair.  
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Cinneadh gan ach anailís a dhéanamh ar chúig théacs mar chuid den tráchtas; déanann 

na téacsanna seo na tréithe is mó san útóipeachas i litríocht na Gaeilge a léiriú agus níl 

fairsinge ann mionphlé a dhéanamh ar níos mó ná sin. Pléann Is Glas na Cnoic agus 

Néal Maidine Tine Oíche leis an útóipeachas ar dhóigh shoiléir, is aisling iad. Tá 

iarracht déanta léamh úr a dhéanamh ar roinnt saothar a phléadh roimhe; dála Cré na 

Cille agus An Triail sa dara caibidil ar an heitrea-útóipeachas, agus léargas a thabhairt 

ar shaothar nach bhfuil mórán anailíse déanta air ach ar sampla iontach é den 

diostóipeachas: Makaronik sa tríú caibidil. Déantar tagairt do shaothair eile sa litríocht 

Ghaeilge de réir mar is cuí.  

Taispeánann an taighde seo agus an anailís a dhéantar ar na saothair 

roghnaithe, an nasc idir na trí theoiric féin, nó tá téamaí agus móitíf i gcoiteann acu. 

Nochtann an anailís go bhfuil fáinne san útóipeachas a thugann léargas úr dúinn ar na 

saothair litríochta seo sa Ghaeilge, agus go bhfuil fréamhacha ársa ag litríocht na 

Gaeilge san útóipeachas. 
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Clár na Nód 

 

NMTO - Néal Maidine Tine Oíche  

IGNC - Is Glas na Cnoic  
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Réamhrá  

 

Tháinig long ó Valparaiso, 

Scaoileadh téad a seol sa chuan, 

Chuir a hainm dom i gcuimhne 

Ríocht na Gréine, Tír na mBua. 

 

‘Gluais', ar sí, 'ar thuras fada, 

Liom ó scamall is ó cheo, 

Tá fé shleasaibh gorm Andes 

Cathair scáfar, glé mar sheod. 

- 'Valparaiso', Pádraig de Brún1 

 

Is é an aidhm atá agam sa tráchtas seo ná léargas léann an útóipeachais idirnáisiúnta ó 

na codanna sin atá ábhartha don Ghaeilge a thabhairt ar litríocht na Gaeilge ón 20ú 

aois chuig an 21ú aois. Dar liom go dtabharfaidh teoiricí criticiúla an útóipeachais 

comhthéacs agus léargas úr do litríocht na Gaeilge agus go mbeidh fianaise ann go 

gcuidíonn an pheirspictíocht theoiriciúil seo linn léargas agus tuiscint úr a fháil ar 

réimse leathan saothar liteartha sa Ghaeilge. Tríd litríocht na Gaeilge, táimid ag 

foghlaim faoi chomharthaí soirt an útóipeachais, chomh maith leis sin, tá léargas 

againn ar litríocht na Gaeilge nach mbeadh againn in éagmais an útóipeachais. 

Is gort iontach leathan é an t-útóipeachas, is fada fairsing an plé atá déanta ar 

an ábhar agus thig útóipeachas a chur i bhfeidhm i réimse na stáire, na litríochta, na 

polaitíochta, na síceolaíochta, na spioradáltachta agus go leor leor eile, ach cad chuige 

a n-úsáidtear an t-útóipeachas? An athraíonn an smaoineamh atá taobh thiar den 

 

1 D’aistrigh De Brún (1918) an dán ón Bhéarla, de réir an ailt 'Valparaiso: Translation and Irish Poetry' 

in Translation Studies (2011). 
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útóipeachas an tsochaí? Nó an é gur dóchas amháin atá ann do dhaoine a bhfuil saol 

níos fearr mar aisling acu nó daoine atá beo i ndiostóipe ar an tsaol seo? Rachaidh an 

taighde seo i ngleic leis an éiginnteacht seo.  

 Cuirtear síos ar an útóipe mar áit idéalach, áit gan truailliú agus parthas de 

chineál éigin, dála Valparaiso sa dán thuas. Cad é a tharlaíonn nuair a bhrúitear 

idéalachas an duine ar phobal nó ar dhaoine eile, áfach, an dtiocfadh diostóipe a 

chruthú sa chás sin? Mar a léiríonn ceisteanna den chineál seo, is soiléir nach dtig 

téarmaíocht an útóipeachais a úsáid de dheoin nó d'ainneoin, caithfear teoiricí agus 

barúlacha scríbhneoirí an útóipeachais a úsáid mar threoir agus muid ag grinniú útóipe 

liteartha ar bith. Tá téama an útóipeachais le léamh i litríocht Bhéarla na hÉireann, dár 

ndóigh, leithéidí Gulliver’s Travels (1726) le Swift, Ulysses (1922) de chuid Joyce, 

agus The Bray House (1990) le Ní Dhuibhne. Go dtí seo, áfach, is beag plé criticiúil 

atá déanta ar litríocht na Gaeilge nua-aimseartha trí lionsa criticiúil léann an 

útóipeachais. Caithfidh gurb iad na saothair chriticiúla is tábhachtaí agus is déanaí ar 

litríocht na Gaeilge ná saothar Philip O'Leary (1994; 2004; 2010; 2011) ar stair na 

nualitríochta Gaeilge ó 1881-1951 agus Trén bhFearann Breac (2005) le Máirín Nic 

Eoin, leabhar taighde ar dhíláithriú cultúir agus ar an iar-choilíneachas. Níor bhain 

léann an útóipeachais le héirim argóna leabhair Nic Eoin agus O’Leary ach tá plé 

déanta ag Ríona Nic Congáil ag tús a beathaisnéise criticiúla ar Úna Nic Fhairchilligh 

(2010), agus ag Fionntán de Brún ina leabhar taighde féin Revivalism and Modern 

Irish Literature (2019). Is féidir a rá gurb é Utopian Studies (2007) de chuid an 

'Ralahine Centre for Utopian Studies' an t-aon leabhar taighde Éireannacha a tugadh 

suas d’ábhar na hÚtóipe ina iomláine go dtí seo. Maíonn Joachim Fischer sa leabhar, 

'research in Irish utopias is still in its infancy,' (2007: 345) agus áitíonn Tom Moylan 

(stiúrthóir an lárionaid Ralahine) sa leabhar céanna, ‘tracking the long trajectory of 
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the emergence of a Utopian tendency in Irish culture … must be the goal of a larger, 

ongoing project’ (2007:317).  Treisíonn a mbarúlacha go bhfuil bearna le mothú sa 

Ghaeilge maidir le léann agus teoiric an útóipeachais.    

 Díríonn ceisteanna taighde an tráchtais ar an bhearna sin a líonadh, agus is é is 

rún agam anois amharc ar na ceisteanna sin; aithnítear i léann an útóipeachais gur 

bunchlocha iad an útóipe agus an diostóipe. Is ar an dá chatagóir sin a bheas plé sa 

tráchtas seo, agus lena gcois siúd, an tríú cineál útóipe, an heitrea-útóipe, catagóir a 

d'fhorbair Michel Foucault.  Is grinniú ar na foirmeacha seo i dtaca le litríocht na 

Gaeilge a bheas i gceist sa tráchtas agus mé ag díriú isteach ar cheisteanna ar theoiric 

an útóipeachais. Baineann na ceisteanna taighde leis an dóigh ar fáisceadh litríocht na 

Gaeilge ó athbheochan Chonradh na Gaeilge ó 1893 ar aghaidh. Tá dlúthbhaint ag 

litríocht na Gaeilge leis an útóipeachas ó shin, tréimhse ina raibh daoine in ann 

athmheas a dhéanamh ar an teanga agus ar an chultúr a bhí bainteach léi: 

1. Cén dóigh a bpléitear an chuimhne, an áit agus an Útóipe i litríocht na Gaeilge? 

2. An bhfuil feidhm ar leith ag an bhrionglóidíocht shóisialta (Lymon Tower 

Sargent) i nualitríocht na Gaeilge? 

3. Cen cineál léargais a thugtar dúinn ó litríocht na Gaeilge a léamh trí lionsa an 

heitrea-útóipeachais? 

4. Cad é ról choincheapadh na todhchaí sa nualitríocht agus cad é an bhaint atá 

aige i dtaca le réanna is luaithe de litríocht na hÉireann?  

5. Cad iad na tréithe is mó nó is lárnaí atá ag coincheapadh na todhchaí sa 

nualitríocht - mar shampla, an bhfuil polaitíocht agus teangacha níos 

tábhachtaí ná an fhicsean-eolaíocht nó an teicneolaíocht thodhchaíoch? 
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6. An bhfuil nasc le haimsiú idir an Útóipe, an Diostóipe agus an Heitrea-útóipe 

maidir le fáinne sa teoiric? An bhfuil siad ar fad dosheachanta, nó an féidir 

bealach éalaithe a aimsiú, nó a chruthú?  

   

Baineann ceist a haon agus a dó leis an chéad chaibidil ina bpléitear  Útóipe an Choirp, 

ábhar a bhaineann go díreach leis an cheist ar spioradáltacht an duine agus na háite. Is 

útóipe an choirp iad na haoiseanna órga, na hoileáin agus an t-amharc siar. Tráchtann 

an chaibidil ar fháinne an útóipeachais agus nádúr an chine dhaonna i dtaca leis an 

útóipeachas; nach mbímid sásta leis an tsaol atá againn agus go mbíonn aislingí againn 

nuair a shamhlaítear saol níos fearr dúinn féin.  

Tá áit lárnach ag suímh na hútóipe agus na diostóipe i reiligiúin an domhain - 

parthas agus ifreann sa traidisiún Críostaíochta, mar shampla. Thairis sin, cruthaíonn 

scríbhneoirí agus an gnáthdhuine Útóipe ón am atá thart, nó ón todhchaí. Mar áit 

idéalach, baineann útóipe le cuimhne an duine ar áit ar leith nó le mianta an duine ar 

áit idéalach nach bhfuil cur amach acu uirthi go fóill, dála muintir Néal Maidine Tine 

Oíche (1964) nó na francaigh in Is Glas na Cnoic (1977). Léiríonn Máirtín Ó Direáin 

go bhfuil útóipeachas le haimsiú ar oileáin Árann ina chuimhne agus is tréith é an t-

amharc siar sin a luaitear go minic le litríocht na hÉireann, The Backward Look (1969) 

a thug Frank O'Connor air seo ina leabhar den teideal céanna agus ‘Fill Arís’ (1964) 

le Seán Ó Riordáin. Ar an taobh eile, is féidir a rá go mbíonn Útóipe ag dúil le ré úr 

fosta, mar is léir ó na Blascaodaí. Tá parthas na n-oileán in úsáid mar shiombail a 

sheasann do ré agus saol úr na poblachta, is é sin go bhfuil seanáit ag feidhmiú mar áit 

thodhchaíoch chomh maith.  
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Tarraingíonn an dara caibidil, agus ceist a trí ó na ceisteanna taighde, ar 

choincheap an heitrea-útóipeachais agus ar dhá spás ar leith, mar atá, an reilig in Cré 

na Cille (1949) agus an neachtlann in An Triail (1978) mar a phléitear sna saothair 

liteartha iad. Pléitear an diostóipe, scéalta todhchaíocha na Gaeilge agus ról an ama 

iontu sa chaibidil dheireanach. Is ábhartha an teoiric atá ag Michel Foucault ar an 

heitrea-útóipeachas ina alt 'Of Other Spaces' (1984), teoiric a mhíníonn go bhfuil cisil 

éagsúla ag 'an tsaol eile.' Dar le Foucault nach bhfuil muid beo ar thalamh amháin sa 

tsaol seo, go bhfuil áiteanna eile ann; áiteanna fisiceacha agus áiteanna na hintinne 

araon, atá ag feidhmiú mar áiteanna teagmhála fosta. Is samplaí ar an heitrea-útóipe 

iad an iarsmalann, an príosúin nó an reilig. Is áit heitrea-útóipeach í an reilig toisc go 

bhfuil sí suite ar imeall na sochaí agus scartha ón tsaol, ach go fóill féin, tá nasc ag an 

reilig leis an tsochaí toisc go bhfuil lucht gaoil na ndaoine istigh inti; tá saol amháin 

ar scáth an tsaoil eile. Is áit í an heitrea-útóipe a chaitheann solas ar shaol eile na 

hÉireann sa bhéaloideas nó ar an uaigh in Cré na Cille (1949). 

Cad iad na tréithe atá ag an útóipe liteartha sa Ghaeilge agus cad iad na saothair 

is mó clú sa Ghaeilge a thaispeánann na tréithe sin? Is suimiúil an rud é comparáid a 

dhéanamh idir úrscéal a samhlófaí seanaimsearthacht leis, leithéidí Is Glas na Cnoic 

(1977) agus Makaronik (2018)2; cad iad na teachtaireachtaí nó téamaí difriúla a bheas 

le léamh iontu (idir útóipeachas agus diostóipeachas), nó an bhfeidhmíonn téama an 

útóipeachais ar an dóigh chéanna, is cuma fán tréimhse ama lena mbaineann sé? I 

ndiaidh an phlé ar an útóipe agus an heitrea-útóipe, déantar anailís ar an diostóipe agus 

ról an ama sa litríocht.  Pléann caibidil a trí le ceist a ceathair agus a cúig de na 

ceisteanna taighde. Tugann teoiric Frederich Nietzsche ar ‘The Eternal Return’ léargas 

 
2 Foilsíodh Makaronik mar úrscéal in 2018, ach dráma a bhí ann a cuireadh ar an ardán den chéad 
uair in 2014. Beidh mé ag trácht ar an dráma agus ar an úrscéal araon le linn na hanailíse. Déantar 
anailís ar an dráma féin mar a cuireadh ar an ardán é, ach tagann na hathfhriotail ón leabhar (2018).  
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áirithe ar fháinne fí an tsaoil agus ról an ama sa tsaol seo, maíonn sé go dtéann an saol 

thart agus go dtosóidh sé ar ais ag an tús arís, rud a tharlaíonn in Makaronik, scéal a 

mbeidh plé air i gcaibidil a trí, agus a bhfuil baint aige le ceist a sé de na ceisteanna 

taighde: fáinne an útóipeachais agus an nasc idir an Útóipe, an heitrea-útóipe agus an 

diostóipe. Ritheann téama na sochaí tríd an dráma Makaronik i gcaibidil a trí: léiríonn 

sé an indibhid agus a ról sa diostóipe nó san útóipe ina bhfuil an tsochaí. Tá sochaí 

eile cruthaithe ag na scríbhneoirí seo inár féidir lena gcuid carachtar a n-útóipe féin a 

chruthú. Is é sin an rud a dtugann Lymon Tower Sargent brionglóidíocht shóisialta air. 

Toisc go bhfuil na carachtair sna scéalta seo suite sa todhchaí, tá an t-am féin ina 

théama láir sna saothair seo. Amharcfar, dá réir sin, ar ról an ama sa diostóipe liteartha 

agus déanfar an ceangal idir an todhchaí agus an diostóipe liteartha a mheas i 

gcomhthéacs litríocht na Gaeilge. 

 Mar atá luaite, beidh creatlach theoiriciúil in úsáid agam le comhthéacs a 

thabhairt don phlé. I measc na saothar ar a mbunófar an chreatlach sin, déanfar tagairt 

do shaothar Lymon Tower Sargent, Tom Moylan, Ruth Levitas, Michel Foucault agus 

Frederick Nietzsche. Díreofar ar chúig théacs le linn na gcaibidlí: , Cré na Cille (1949) 

le Máirtín Ó Cadhain, Néal Maidine Tine Oíche (1964) le Breandán Ó Doibhlin, Is 

Glas na Cnoic (1977) le Seán ‘Ac Fionnlaoich, An Triail (1978) Máiread Ní Ghráda 

agus Makaronik (2014), le Dave Duggan. Beidh téacsanna éagsúla idir lámha agam, 

idir fhilíocht, phrós agus drámaí a nochtann éagsúlacht ama agus stíle; go háirithe  

Deoraíocht (1910) le Pádraic Ó Conaire, Peig: A Scéal Féin (1936) le Peig Sayers, 

Duinneall (1938) le Seosamh Ó Torna, Mo Bhealach Féin (1940) le Seosamh Mac 

Grianna; An Béal Bocht (1941) le Myles na gCopaleen, Pax Dei (1985) le Micheál Ó 

Brolacháin, AD 2016 (1988) le Pádraig Standún, Coinneáil Orainn (2005) le Darach 

Ó Scolaí agus The Fifty Minute Mermaid (2007) le Nuala Ní Dhomhnaill. Roghnaíodh 
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na téacsanna seo toisc go bhfuil siad ábhartha do phlé an útóipeachais ó Peig, 

dírbheathaisnéis atá suite ar oileán, suíomh clasaiceach na hútóipe dála Atlantis agus 

Utopia,  go Makaronik, dráma ficsean-eolaíochta atá suite in 2584 agus a phléann an 

difear idir an diostóipe agus an útóipe agus ceist na teanga mar dhúshraith an scéil.  
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An tÚtóipeachas 

 

Anois teacht an Earraigh,  

beidh an lá dúl chun síneadh,  

Is tar eis na féil Bríde  

ardóidh mé mo sheol.  

Go Coillte Mach rachad  

ní stopfaidh mé choíche  

Go seasfaidh mé síos  

i lár Chontae Mhaigh Eo... 

Cill Aodáin an baile, 

a bhfásann gach ní ann,  

Tá sméara is subh craobh ann  

is meas ar gach sórt,  

Is dá mbéinnse i mo sheasamh  

i gceartlár mo dhaoine  

D'imeodh an aois díom  

is bheinn arís óg.  

- Antaine Raifeartaí, (1784-1835) 3 

 

Is iomaí sampla atá againn den litríocht útóipeach sa Ghaeilge. Roghnaíodh dhá théacs 

chun anailís a dhéanamh orthu le linn na caibidle seo: beidh plé ar Néal Maidine agus 

Tine Oíche (1964) le Breandan Ó Doibhlín agus agus Is Glas na Cnoic (1977), le Seán 

‘Ac Fhionnlaoich, sa mhéid gur dhá úrscéal iad a bhfuil fís útóipeach ina gcroílár. 

Baineann Néal Maidine Tine Oíche leis an turas eipiciúil a thugann pobal faoi stiúir 

treoraí fháidhiúil go cathair idéalach, agus pléann Is Glas na Cnoic le tréigeadh 

Ghabhla ach francaigh mar charachtair an scéil. Is éard atá romham sa roinn seo a 

leanas ná foirm, ábhar agus próiseas na hútóipe liteartha a ghrinniú agus a léiriú tríd 

anailís liteartha a dhéanamh ar Néal Maidine Tine Oíche agus Is Glas na Cnoic4.  

Déantar plé ar shaintréithe na teoirice a bheas curtha i bhfeidhm ar na téacsanna seo i 

dtús na caibidle, agus ansin déantar an anailís féin ar na saothair. 

 
3 Le fáil in Fitzmaurice (2004:34).  

4 NMTO agus IGNC as seo amach. Féach: Clár na Nod (vi). 
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Titeann an áit uilefhial seo ar a dtráchtann Raiftearaí ar thaobh amháin de 

speictream an útóipeachais 5: is é sin na haoiseanna órga agus mianta nó íota an duine 

ag croílár na hútóipe (Levitas, 2003: 2). Ar an taobh eile den speictream seo, feictear 

an fhrith-útóipe, ollsmachtachas agus fís duine amháin nó fís grúpa amháin curtha i 

bhfeidhm ar an chuid eile, mar shampla, in An Béal Bocht le Myles na gCopaleen 

(1941), is ag an scríbhneoir a bhíonn an chumhacht agus bíonn easpa smachta ag na 

carachtair.  

 Thiocfadh le dán Raiftearaí agus útóipeachas Chill Aodáin taobh amháin den 

speictream seo a léiriú dúinn, nuair is é an sásamh an duine bunchúspóir na hútóipe. 

Bunaíodh cuid mhaith de chineálacha stairiúla na hútóipe ar na haoiseanna órga agus 

tá gaol le haithint idir 'The Land of Cockaigne' agus Cill Aodáin sa chuntas a thugann 

siad ar an Útóipe: 

In Paradise what's to be seen 

But grass and flowers and branches green? 

Though paradisal joys are sweet, 

There's nothing there but fruit to eat… (Resor, 2019:60) 

Cé go bhfuil suthaireacht agus craos na ndaoine in uachtar san áit seo, tá an nóisean 

ann gurb é an nádúr soláthraí na háite, dála Elysium nó Arcadia na staire nó Gairdín 

Pharthais sa Bhíobla. Is áiteanna iad seo ina bhfuil daoine beo i sítheach grách agus 

áiteanna a bhfuil na daoine ag treabhadh leis an dúlra. Ba é Arcadia inspioráid sheanrá 

an tréadaigh, go háirithe in aimsir Athbheochan an Léinn. Sa chineál seo litríochta 

léirítear urraim iníseal don dúlra agus is é an saol simplithe, íonaithe, duaiseach an 

toradh a bhí aici. Is eiseamláir iontach ar útóipe Arcadia é an pictiúr 'The Arcadia / 

Pastoral State' (1834) de chuid Thomas Cole mar chuid dá shraith The Course of 

Empire (1933-86), sraith ina gcuirtear síos ar rath agus ar chliseadh na cathrach agus 

 
5 Féach: Speictream bunaithe ar mo chuid anailíse féin san aguisín (238).  
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nochtann 'Arcadia' áit ghlas ina bhfuil gach rud go barra bachall ann agus síocháin ann 

idir an cine daonna agus an dúlra, go díreach mar atá againn le Raiftearaí agus a útóipe, 

Cill Aodáin.  

 Le cois tuiscint a bheith againn ar speictream na hútóipe, is tábhachtach 

débhríocht an fhocail féin a phlé nó tá débhríocht i gceist leis an téarma 'útóipe' ó 

cuireadh i gcúrsaíocht é. Is tábhachtach a rá ag an phointe seo go bhfuil fréamhacha 

arsa ag litríocht na Gaeilge san útóipeachas, nó is cosúil gur spreag téacs Éireannach, 

an navigatio, More (1516) lena leithéid a scríobh (Utopian Studies, Moylan, 2003: 

312). Tuigtear go bhfuil imeartas focal déanta ag More ina leabhar Utopia (1516), 

chum sé an focal ón Ghréigis topos a chiallaíonn áit agus ou, a léiríonn gur áit í nach 

bhfuil ann. Tá sé seo iontach gar don fhocal Ghréigeach eu-topos, a chiallaíonn áit 

mhaith.6 Mar sin de, ag croílár an fhocail tá ceist láidir againn, an dtig an útóipe a 

bhaint amach? Tráchtann Vincent Geoghegan air seo, 'The simultaneously good and 

no place' (2007:73). Maíonn Geoghegan go dtiocfadh linn an dinimiceas seo a léamh 

ar dhá dhóigh:  thiocfadh leis an eu agus ou bheith ag déanamh tagartha d'áit mhaith 

nach bhfuil ann go fóill nó, d'fhéadfá a mhaíomh gur áit í an útóipe nach bhfeicfidh 

muid choíche nó níl sí réadúil (75). Deir Geoghegan gur chruthaigh an dinimic seo 

tóraíocht na hútóipe sa litríocht agus gur chuidigh sé i gcruthú an tséanra liteartha seo. 

Is tréith leanúnach í an tóraíocht seo ó New Atlantis (1627) agus The Isle of Pines 

(1668), go Néal Maidine agus Tine Oíche (1964) agus Is Glas na Cnoic (1977) san 

fhichiú haois. Fáisceadh cuid mhaith téarmaí eile amach as an útóipeachas de réir mar 

a d'fhorbair sé mar bhrainse litríochta: alotopia, diostóipe, frith-útóipe, an útóipe 

 
6 Oxford English Dictionary, 1996: 1150. 
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chriticiúil agus an diostóipe chriticiúil a d'fhorbair Moylan in Demand the Impossible 

(1986). 7  

 Pléitear teoiricí an útóipeachais agus iad curtha i bhfeidhm i réimsí éagsúla 

léinn; léann na staire, na litríochta, na polaitíochta, na síceolaíochta, na spioradáltachta 

agus go leor leor eile. Tá a dhála sin le haithint ar chomhdhálacha faoin útóipeachas 

ina mbíonn réimse leathan disciplíní- chluinfeá caint ar an útóipeachas i litríocht na 

Fraince le linn an chogaidh agus bheadh páipéar eile ag duine ar Park Hill, dúiche 

tithíochta i Sasana agus é mar ábhar dóchais do mhuintir na háite.8 Tá gach réim den 

phlé seo tábhachtach agus riachtanach, ach caithfear bheith cúramach nach mbaintear 

úsáid as an útóipeachas nó an útóipe dá ndeoin nó dá n-ainneoin: 

It is necessary to resist the urge to expand the concept so that it can encompass any 

form of hope, imaginative reconstruction, or counter-factual, to the point that in 

referring to everything it ends up referring to nothing at all.  (Geoghegan, 2007:76) 

Cé gur ar thréithe den útóipeachas i litríocht na Gaeilge a bheas an bhéim anseo, 

caithfear amharc ar shainmhíniú na téarmaíochta san útóipeachais fosta. Luann a 

bheag nó a mhór gach teoiric ar an útóipeachas tábhacht an tsainmhínithe agus is dócha 

nach mbeidh deireadh leis an obair seo go deo. Mura bhfuil sainmhíniú agus 

teorainneacha againn, beidh easpa feidhme i gceist le taighde an útóipeachais agus 

éireoidh an t-ábhar féin lag, seanchaite dá thairbhe sin. Sin ráite, caithfear bheith 

cúramach nach bhfuil na sainmhínithe céanna in úsáid ar dhóigh dhian dhúntach nach 

gceadaíonn forás ná forbairt. Dá dtarlódh sin, chaillfimis croílár na hútóipe: an dóchas 

fuascailteach.  

 Tá contúirt gan amhras i gcuimsitheacht an útóipeachais: 

 
7 Gluais téarmaíochta le fáil san aguisín (227).  
8 Féach: Bell (2016).  
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All utopias are depressing because they leave no room to chance, to difference, to 

those who are different. Everything has been ordered, order reigns. Behind every 

utopia lies a great taxonomic design: a place for everything. (Perec)9  

Is cinnte go bhfuil sainmhíniú don útóipeachas de dhíth, ach níor chóir go gcealódh sé 

forás ná forbairt chriticiúil de réir mar a tharlaíonn sé sin. Is é seo an cur chuige a 

bheas ann le linn an taighde, ar an dóigh sin, amharctar le tréithe an útóipeachais 

liteartha a ghrinniú de réir theoiric léann an Útóipeachais agus sin a phlé i gcomhthéacs 

phrós na Gaeilge. Beidh mé ag díriú isteach ar an obair atá déanta ag Ruth Levitas 

(2001, 2003, 2010, 2013), Lymon Tower Sargent (1994, 2000, 2006, 2010) agus Tom 

Moylan (1986, 2002, 2006, 2007) i dtaca leis na sainmhínithe seo. Treisíonn Tower 

Sargent an pointe atá i gceist agam, go gcaithfear meánaíocht a dhéanamh ar theoiricí 

an útóipeachais: 

It is necessary to recognise that definitions are intellectual constructions that attempt 

to deal with the bulk of a phenomenon - they are rarely useful in the extremes; 

boundaries are moveable and permeable. (Tower Sargent, 1994:5)  

Is cinnte gurb é More (1516) an bunúdar an fhocail ‘útóipe’ agus an duine a chuir 

crann ar an fhocal; nuafhocal a tháinig ar an tsaol le cur síos ar an fheiniméan a bhí 

ann. Ní hionann sin agus a rá gur chruthaigh nó gur chuir sé tús leis an útóipeachas, 

áfach. Tá an t-útóipeachas ag croí na daonnachta, ach is fiú éacht More a aithint nó 

chuir sé lipéad ar an dóigh a gcuirimid an mhian sin atá inár gcroí agus inár n-anam in 

iúl. Tógann Lymon Tower Sargent ar an obair a rinne More le teoiric an útóipeachais 

(Tower Sargent, 1994, 2010) agus is duine de na smaointeoirí is mó clú ar an ábhar é 

sa lá atá inniu ann. Maíonn Tower Sargent gur feiniméan daonna atá san útóipeachas; 

bímid go léir míshásta uaireanta agus ba mhaith linn é sin a athrú, 'At its root, 

utopianism is the result of the human propensity to dream while both asleep and 

 
9 Le fáil in Boltanski agus Eccher (1997:141).  
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awake' (1994:4). Is é seo an rud is 'social dreaming' ann, dar le Tower Sargent, 'I 

define the broad, general phenomenon of utopianism as social dreaming...' (1994:3). 

  Caithfear bheith cruinn ar an rud is útóipe liteartha ann.  Tá sainmhíniú dá 

chuid féin ag Tower Sargent ar Útóipe in A Very Short Introduction to Utopianism 

agus is é atá lárnach sa phlé ar an teoiric: 

A non-existent society described in considerable detail and normally located in time 

and space. In standard usage utopia is used both as defined here and as an equivalent 

for a eutopia or a non-existent society described in considerable detail and normally 

located in time and space that the author intended a contemporaneous reader to view 

as considerably better than the society in which the reader lived. (2010:6) 

Leis an sainiú seo, cuirtear croí na hÚtóipe inár láthair agus diminsin éagsúla léi. 

Caithfidh sí bheith maith nó olc, beo in aimsir agus áit agus na gnéithe seo soiléir don 

léitheoir. Is coincheap an-ghinearálta é seo atá luaite ag scríbhneoirí ó bhaithis go bonn 

na hÚtóipe, macasamhail Roland Schaer agus a alt ar 'Space, Time and History' 

(2010). Rinne Tower Sargent an t-ábhar seo a leathnú in The Three Faces of 

Utopianism Revisited (1994) agus éiríonn leis an coincheap a dhlúthú, 'we are 

discussing living traditions which are always in process, only fixable at a moment in 

time and space' (1994:3).  

 

Creatlach Theoiriciúil an Tráchtais  

Anois, déantar cur síos ar na teoiricí is mó a bheas in úsáid le linn an tráchtais agus 

léireofar na tréithe agus na sainchomharthaí útóipeacha a nochtann siad agus an dóigh 

a mbeidh na tréithe céanna curtha i bhfeidhm agus mé i mbun anailíse ar an 

phróslitríocht. Tosófar le próiseas an útóipeachais agus ábhar na hútóipe liteartha. Is 

próiseas í an útóipe, turas a bhfuil fís ag a croílár agus nach mbeidh deireadh léi go 

deo, más rud é go mbeidh an cine daonna i gcónaí sa tóir ar shaol níos fearr, is cothrom 
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a mhaíomh gur próiseas é an saol. Pléann Levitas (2003) an útóipe agus a bhfuil ann 

in éadan an phróisis. Is é sin feidhm agus teachtaireacht an téacs, más ceacht morálta 

é nó más eiseamláir é ar an dóigh ar chóir dúinn bheith dár n-iompar féin. Tráchtann 

Davis ar an phróiseas seo, nó labhraíonn sé ar an bhearna idir mianta na ndaoine agus 

sásamh - is é sin na rudaí ba mhaith linn agus an dóigh ar féidir linn iad a bhaint amach 

(1981: 27). Tugann sé trí shampla dúinn le taispeáint go bhfuil daoine ag croílár an 

phróisis. Sa scéal Cockaigne, tá sásamh agus mianta gan teorainn ann agus mar 

thoradh, feictear craos san áit. In Arcadia, tá teorainn ann toisc nach bhfuil san áit ach 

na rudaí atá de dhíth orainn agus in The Idea of The Perfect Commonwealth (Hume, 

1752), cruthaíodh sochaí níos fearr trí leasú na ndaoine nuair a bhí smacht acu orthu 

féin in áit smacht ar an cheantar. Bhí daonnacht agus gruaim ann a léiríonn gur féidir 

smacht bheith againn ar an útóipe más rud é go bhfuil smacht ag an tsochaí.  An trí 

ghníomhaíocht daoine sna téacsanna a bhaintear sásamh amach, nó an iad na daoine a 

stiúrann an próiseas lena bhféachtar le hútóipe a bhaint amach?  

D’fhonn an cheist sin a fhreagairt ní miste amharc ar an méid atá ráite ag Tower 

Sargent, is é sin go bhfuil dhá chineál Útóipe ann: Útóipe an Choirp agus Útóipe na 

Cathrach. Baineann an chéad útóipe leis na haoiseanna órga atá pléite cheana, 

'...achieved without human effort. They are a gift of nature or the Gods... utopias of 

sensual gratification or body utopias' (1994:10). Níor mhaith leis an chine daonna 

bheith ag brath ar na Déithe nó an nádúr, agus luann Tower Sargent go dtig linn smacht 

a bheith againn ar ár n-aislingí eang ar eang, is é sin go bhfuil muid ag bogadh i dtreo 

rud ar dtugann sé ‘Útóipe na cathrach’ agus ag imeacht, de réir a chéile, ó chuing na 

nDéithe agus an Nádúir. Dar leis gurb é céad chéim an smachta ná, ' when it becomes 

intellectually possible, identical imagery is put in the future and not after death,' 

(1994:10). Ar ndóigh, beidh an cine daonna i gcónaí ag teacht chun tosaigh, go fiú 
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agus iad den bharúil go bhfuil an bhunútóipe bainte amach acu. Tá cúiseanna áirithe 

leis seo: ar an chéad dul síos, athraíonn an saol agus tagann athrú ar mheon na ndaoine 

dá bharr, is den timpeallacht s'acu féin na daoine agus feidhmíonn siad dá réir sin. 

Tiocfaidh athrú intinne ar an rud is idéalachas ann de réir mar a athraíonn an saol. 

Chomh maith leis seo, mar is dual dúinn an díomá san áit ar shíl muid útóipe a aimsiú, 

caithfear áit idéalach eile a aimsiú agus tosaíonn an fáinne arís. Beidh an cine daonna 

ar lorg rud níos fearr i dtólamh, ní bheidh muid go hiomlán sásta mar gheall ar ár 

ndaonnacht, beidh feabhas de dhíth nó 'foirfeacht' le haimsiú. Ar an ábhar sin, is 

tábhachtach fáinne an útóipeachais a ghrinniú; déantar plé ar cé chomh hintreach agus 

atá an fáinne seo agus an dtig é a shárú nó an é go bhfuil sé dosheachanta? 

 

An tIdéalachas agus An Réalachas  

Tá an t-idéalachas ag croí an turais sin agus an cine daonna ar lorg rud níos fearr, ach 

is minic a chuirtear réalachas i gcoinne an útóipeachais. Deirtear nach ann don útóipe 

nó an fhís a théann léi toisc nach bhfuil siad réadúil. Cad é mar is féidir rud úr a bhaint 

amach, áfach, mura bhfuil fís neamhréadúil ann ag an tús? Maíonn Robert Unger gurb 

é sin an rud is aisling ann, 'we must be visionaries to become realists' (1998:74). 

Cuirtear an cheist mar sin, cad é an rud is réadúlacht ann? Déantar iarmhairtí an 

réalachais ar an útóipeachas a ghrinniú le linn na caibidle seo; an bhfuil dallach dubh 

ar dhaoine go dtig leo útóipeachas a bhaint amach gan bheith réadúil, nó an mbaineann 

daoine eile úsáid as réalachas mar leithscéal éigin más rud é go bhfuil siad in éadan 

athraigh?  

 Tá dlúthbhaint ag an réalachas le séanadh na 'foirfeachta' agus le seilg na 

foirfeachta; deirtear nach bhfuil an t-útóipeachas réadúil toisc nach féidir 'foirfeacht' a 
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bhaint amach, agus is doiligh a shéanadh gurb í sin an fhírinne.   Is minic a bhíonn an 

t-idéalachas curtha ar aon dul leis an fhoirfeacht, go háirithe nuair a chloistear an focail 

'útóipe.’ De ghnáth, is é 'an áit fhoirfe' an cur síos ar an Útóipe. Dá n-amharcfáí ar 

shainmhíniú na bhfocal, d'fheicfí go bhfuil difear soiléir eatarthu; ciallaíonn 

idéalachas, '1.The practice of forming or following after ideals, esp. unrealistically', 

'2. the imaginative treatment'. An cur síos atá le léamh ar an fhoirfeacht ná, '1.The act 

or process of making perfect, 2. the state of being perfect'.10 Is éaduairim é gurb ionann 

an dá théarma. Seachnaítear leaganacha an fhocail 'foirfe' sa tráchtas seo dá bharr. Ní 

hionann idéalachas agus foirfeacht. Bhí Tower Sargent den bharúil chéanna, 

'perfection is the exception, not the norm' (1994:9).  

 Baintear úsáid as alt Jason Lepojarvi (2011) leis an réalachas a ghrinniú chomh 

maith, pléann sé taobh an réalaí agus taobh an fhísí agus 'shades of perfection', is é 

sin, an dóigh is fearr leis an tsochaí is fearr a aithint. Mar sin de, beidh anailís na 

caibidle seo ag díriú isteach ar fheabhas na sochaí agus na ndaoine in Néal Maidine 

Tine Oíche (1964) agus in Is Glas na Cnoic (1977) agus iad ag dul i dtreo an tsaoil úir 

agus an dóigh a dtéann an réalachas i bhfeidhm ar dhul chun cinn an scéil.  

Tá plé agam ansin ar réasún agus paisean i dtaca leis an útóipeachas. Tráchtann 

Tower Sargent ar thábhacht an réasúin ina alt 'In Defense of Utopia' (2006), deir sé go 

gcuidíonn réasún agus muid ag iarraidh diostóipe a sheachaint. Tá dóchas agus mianta 

ag croí na daonnachta ach is féidir leo bheith athchumtha agus scriosta ag an idé-

eolaíocht, ag an pholaitíocht, ag an chumhacht srl. Tá paisean de dhíth leis an fhís a 

chruthú agus le go dtiocfadh linn dul i dtreo na hútóipe, ach gan réasún ar bith, thig 

leis an phaisean seo fís na hútóipe féin agus na daoine a scriosadh agus fásann 

 
10 Oxford English Dictionary (1996). 
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diostóipeachas amach as na fothracha. Bainfear úsáid as barúlacha Karl Mannheim 

(1935) agus 'the two forms of fictive activity': an dearcadh idé-eolaíoch agus an 

dearcadh útóipeach. Dar leis go mbaineann idé-eolaíocht leis an am atá thart, daoine 

atá ag iarraidh fadhbanna agus lochtanna a fholú, agus go mbaineann an t-útóipeachas 

leis an todhchaí agus fís an tsaoil níos fearr a chruthú.  

 Ní féidir plé a dhéanamh ar idé-eolaíocht agus cumhacht na hintinne gan tagairt 

do shaothar Ernst Bloch a úsáid. Tá Bloch ar dhuine de na teoiricithe is mó ó thaobh 

an útóipeachais de, mar atá léirithe aige in The Spirit of Utopia (1918) agus The 

Principle of Hope (1954).11 Creideann Bloch gur bhain an t-útóipeachas leis an 

daonnacht, gur daoine utopological muid. Cuireann Levitas síos ar an chur chuige a 

bhí ag Bloch: 

[Bloch] Enables us to trace changes in form, content and function, as well as the 

location of utopia in time and space, and to take a more cautious stand over 

(im)possibility and enables us to examine the existential core of utopian longing that 

underpins them all. (2003:3)  

Cuireann Bloch an-bhéim ar an dóchas, maítear nach bhfuil neart againn ar an dóigh 

a bhfuil muid, beidh an cine daonna i gcónaí ag iarraidh rud níos fearr. Is é an rud atá 

ag croílár an choincheapa ná 'Not-Yet' nó 'The Ontology of Not-Yet Being,' go bhfuil 

muid ag tógáil útóipe i dtólamh, "processus cum figures, figurae in processu" (1954) 

[Rinneadh an próiseas tríd na daoine a rinne an próiseas].  Bhí teoiric aige ar dhá 

chineál útóipe: útóipe theibí agus útóipe choincréiteach. Nochtann an útóipe theibí 

comhairle in aice le do thoil gan bheith tiomanta leis an saol a athrach. Cuireann an 

útóipe choincréiteach síos ar a mhalairt, oircheallach in áit cúiteach (Levitas, 1990:15), 

go bhfuil fonn i gceist chun an fhís a bhaint amach. Tiontaíonn Bloch nóisean na 

 
11 Is spéisiúil go bhfuil tagairtí ag Breandán Ó Buachalla do shaothar teoirice Bloch in Aisling Ghéar (Ó 
Buachalla, 1996: 588). 
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hútóipe bunoscionn agus léiríonn sé go bhfuil sochaí na hútóipe le fáil sa phróiseas 

féin, in áit útóipe mar telos a chaithfimid a bhaint amach.  

 Is é cumhacht na hiarghaoise an pointe deireanach a bheas sa chaibidil agus 

déantar trácht ar an amharc siar agus an ról atá ag an chuimhne i gcomhthéacs an 

útóipeachais. Mar shampla, an t-athchruthú a dhéanann an t-imirceach mar shamhail 

den fhoirfeacht, dála Máirtín Uí Dhireáin ina chuid dánta, útóipe na hóige nó scéalta 

ón am atá thart agus daoine ag caitheamh i ndiaidh an ama sin. Tá tábhacht leis an 

chuimhne agus le dul 'na bhaile, ach tá neamhréiteach le léamh sa téama céanna; an 

dtig linn filleadh ar an áit dúchais, agus an bhfuil dallach dubh orainn gur útóipe í? Ní 

ligtear dúinn an saol a choinneáil mar atá, bogann sé ar aghaidh agus tiocfaidh athrú 

air. Tá tábhacht mhór anseo leis an teoiric a d'fhorbair Jan agus Aleida Assmann darbh 

ainm 'cuimhne chomhchoiteann agus féiniúlacht chultúrtha.'12 Tráchtann a saothar 

siúd ar 'communicative memory' (1995:126), is é sin an chuimhne a bhíonn in úsáid ag 

daoine agus iad ag plé leis an tsochaí thart orthu agus leis an saol laethúil; is cuimhní 

agus taithí iad seo atá i gcoiteann ag daoine tríd an traidisiún béil agus ní mhaireann 

ach '80 to 100 years' (Assman, 2008:117). Tá an cuimhne seo pléite ag Ó Cadhain i 

gcomhthéacs an bhéaloidis, ‘b’as saol an bhéaloidis, saol nach raibh mórán athrú air 

le míle bliain anuas a fáisceadh mé’ (1969:7). Toisc go bhfuil an chuimhne seo 

idirghníomhach, tá ról lárnach ag mothúcháin na ndaoine; grá, fuath, náire agus a 

macasamhail. Mar a deir Ó Cadhain, ‘saol an tseanscéil, an tsean-amhráin, an tsean-

ghnáis, na pisreoige más áil leat, a múnlaíodh na céadta glúin Gael’ (1969:7). 

 
12 Ní hé gurb iad ceannródaithe na téarmaíochta seo; míníonn Jan Assmann ina halt 'Collective 

Memory and Cultural Identity', (1988) gur chuir Maurice Halbwachs agus Aby Warburg tús leis an 
teoiric ar 'social' agus 'collective memory.' 
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Múnlaíonn sean-nósanna an chéad ghlúin eile, agus cuireann na sean-nósanna seo leis 

an útóipeachas a bhíonn le mothú sna scéalta.  

 Ar an taobh eile tá cuimhne chultúrtha ann, agus is é an tréith is mó atá aici ná 

go bhfuil sí i bhfad ón rud laethúil, 'distance from the everyday (transcendence) marks 

its temporal horizon' (Assman, 2008: 129). Ní athraíonn léaslíne na gcuimhní seo, tá 

siad greannta inár n-intinn agus fanann siad beo sa chultúr atá thart orainn - tugann 

Assmann dealbha, aithriseoireacht agus téacsanna mar shamplaí (129). Tá ról na 

cuimhne lárnach i ndíospóireacht an útóipeachais, tá nasc idir an t-am atá thart, an t-

am i láthair agus an todhchaí, cé nach mairimid ach san am i láthair. Is íorónta seo nó 

níl ach ceann amháin acu linn: an t-am i láthair. Cad é mar a mhúnlaíonn an t-am atá 

thart muid? An dtagann féiniúlacht an duine ón chuimhne agus ó nósanna na sochaí? 

Mar a phléann Frank O Connor in A Backward Look (1967), tá tábhacht ar leith leis 

na ceisteanna seo i gcomhthéacs phróslitríocht na Gaeilge nó is minic a chuirtear síos 

do litríocht na Gaeilge gurb é an t-amharc siar a bhíonn aici, go bhfuil na haoiseanna 

órga imithe uainn go deo agus go bhfuil lucht na Gaeilge i gcónaí ag caitheamh i 

ndiaidh a ndúchais.  

 

1.1. Cineál na hÚtóipe : NMTO & IGNC   

Is cinnte nach bhfuil teimpléad nó múnla ar leith againn don Útóipe. Más fíor nach 

bhfuil aon sochaí ann nach raibh a leagan féin den Útóipe aici, is amhlaidh atá an 

iliomad leaganacha den Útóipe ann seachas aon leagan amháin. Ní hionann gach 

duine, gach sochaí, gach rialtas, agus gach tír ar domhan, gan trácht ar an chineál físe 

a bheadh acu chun Útóipe a bhaint amach.  
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Is iomaí réimse a bhaineann leis an útóipeachas, níl sa leagan liteartha ach 

réaladh amháin de. Caithfear amharc ar an fhocal 'utóipe' mar shíol a cuireadh agus a 

d'fhás; cuireann Tower Sargent síos ar fhoirmeacha éagsúla an útóipeachais ina 

thacsanomaíocht (1994:3), ar an chaoi chéanna le Fátima Vieria, a thráchtann ar na 

foirmeacha a tháinig amach as an bhunfhocal, 'eutopia, dystopia, anti-utopia, hyper-

utopia, ecotopia and alotopia...to name a few,' (Cambridge Companion to Utopian 

Literature, 2010:3). Tá tréithe éagsúla ag gach aon útóipe agus caithfear iad a rangú 

le go dtiocfadh téarma a bhaisteadh ar an útóipe liteartha. 

  Tá meascán stíle i gceist le NMTO. Ar an chéad dul síos, tá tréithe den eutopia 

le blaiseadh ann, 'if you behave thus and so, you will be rewarded with this' (Tower 

Sargent, 1994:8). Tchítear seo trí mheon an reacaire féin agus é buartha go bhfuil a 

mhuintir ar bhóthar a n-aimhleasa agus mura n-athraíonn siad a n-iompar féin, ní 

bhfaighidh siad a fhad leis an tearmann agus an 'réalt eolais' (22) is dual dóibh a aimsiú. 

Caithfidh gurb é an rud is mó faoin eutopia ná go bhfuil féidearthachtaí an athraigh 

ann, níor cailleadh leath dá ndeachaigh i gcontúirt agus tá an t-am ann athrú más maith 

leo an útóipe a bhaint amach. Ní déarfainn gur áit mhaith í NMTO, áfach, agus mar sin 

de ní eutopia iomlán í. D'fhéadfá a rá go bhfuil tréithe níos láidre den alotopia le mothú 

ann, nó útóipe an bháis, coincheap láidir de chuid na Críostaíochta agus luaite ag Ó 

Riordáin fosta in áiteanna éagsúla, mar shampla ‘An Cheist’ (1952). Is ionann útóipe 

an bháis agus ‘foirfeacht’ le haimsiú sa tsíoraíocht. Ciallaíonn seo go bhfuil an saol is 

fearr le haimsiú agus muid ar shlí na fírinne, agus dár ndóigh, is í an tsíoraíocht an 

téama is suntasaí sa scéal ar fad, ‘dóchas na beatha suthaine' (NMTO, 71), mar atá in 

Eacsadas féin. Is sampla eile den útóipe seo é deireadh an scéil in Ar an Trá Fholamh 

(1929) le Seosamh Mac Grianna, feictear faoiseamh leis an bhás ag an deireadh an 

scéil: 
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Tháinig faoileán geal thart ar eiteoga os a choinn...tháinig an ghrian amach...spréigh 

sé thart ar dhídean na gcorpán, ar pháirceanna prátaí gan tiontú, ar bhóithre a bhí 

uaigneach, ar thithe a raibh suaimhneas fá na ballaí acu. (Denvir agus Ní 

Dhonnchadha, 2000: 74) 
 

Tá an nóisean céanna ag an Phiarsach ina scéal Eoghainín na nÉan (1907).  Tá 

Eoghainín ag dúil leis an 'áit seo a mbíonn sé ina shamhradh i gcónaí' (Denvir agus Ní 

Dhonnchadha, 2000:21). Tá Eoghainín ina shuí ar mhullach na haille os cionn na 

farraige, aill ar tairseach í ar an tír eile agus cuireann sé síos ar an áit don sagart, 'nach 

aoibhinn an saol atá acu ar an oileánín uaigneach...' (28). Bhí a shamhlaíocht níos 

cumhachtaí ná an bás, bhí gliondar ar a chroí nuair a labhair sé faoin tsaol eile agus é 

dóchasach faoin tír a bhí amach roimhe, mar a deir Claeys, 'the believer's hoped-for 

final destination' (2011:29).   

Tá an bás lárnach i ngach cultúr fud fad na cruinne agus ceanglaíonn sé le 

chéile muid, mar a phléann Tester (2016) '...Humans live together towards death, 

whereby...human life is always premised on the fact that humans must die and thus 

direct and orient their lives according to the knowledge of this inevitability' (84). Mar 

sin de, ag croí Útóipe an bháis, tá mortlaíocht an duine ann agus an daonnacht féin, 

braitheann an reacaire uaidh na sinsir agus an chomhairle agus an cuidiú a bheadh acu, 

pléann Tom Osborne an nóisean seo go dtiocfadh leis an útóipe bheith ar shiúl leis na 

daoine atá ar shlí na fírinne: 

There is tragedy in so far as the utopian imagination is always tragic; not just because 

utopia always fails as content, because this or that social ideal never actually comes 

about, but because it must always fail as form - for utopian longing is not just longing 

for a better society but longing for an end to death...We cannot bring back the dead, 

it is utopian to desire such a thing; which is why we do it. (2003:8)13 

 
13 Le fáil in alt Levitas, 'The Elusive Idea of Utopia’ (2013).  
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Is sampla iontach ar thréithe útóipe an bháis é The City of God 14 de chuid Augustine, 

dar le Vieria, 'he projects his idea into the afterlife' (2010:6)15. Go spioradálta, tá 

carachtair NMTO ag dul i dtreo féiniúlachta agus chumhacht an náisiúin, ach tá an 

turas féin curtha i láthair mar a bheadh siad ag dul chuig na flaithis. In The City of 

God, pléitear diagacht ag deireadh an leabhair agus An Róimh ag fulaingt toisc gurb 

é sin toil Dé, dála NMTO agus iad ar lorg chiall na fulaingthe, 'nár bhocht, nó nár 

bharrúil; an scéal é nach raibh fágtha de shaothar an chine seo ar fad ach uaigh! Ba é 

a rith liom gur fás bheith ag iarraidh dúchas mo mhuintire do shábháil nuair is é seo is 

deireadh ar an uile ní' (NMTO, 71). Cuireann Augustine ceithre ghné chun tosaigh ina 

fhealsúnacht sa leabhar, The City of God: Eaglais, Stát, Cathair an Fhlaithis agus The 

Earthly City. Tá na cathracha sofheicthe bainte le cineáltas agus suairce síoraí na 

ndaoine agus an phobail, is é sin an stát agus an eaglais. I gcás NMTO, seasann sé seo 

don reacaire féin, ba mhaith leis dea-dhaoine a dhéanamh dá mhuintir agus é ag 

iarraidh maith a dhéanamh. Ar an taobh eile tá na cinn dofheicthe ann, na flaithis dóibh 

siúd a bhfuil an slánú i ndán dóibh, agus an domhan, do na damantaigh. In NMTO, is 

soiléir go gcaithfear éisteacht leis an chomhairle a thig ón reacaire, ón duine atá ag 

iarraidh iad a shábháil. Caithfear dul sa tóir ar chathair an fhlaithis in áit bheith ag rith 

i ndiaidh ár scáth, nó ciallaíonn sé sin go mbeidh síocháin againn: 

 

Bhreathnaigh muid na chéad réaltáin ó dhroim luascach ár n-each agus ghlaoigh mé 

ar gach réaltbhuíon ina hainm agus gairdeas tostach i mo chroí. Óir na réalta seo bhí 

siad ag lonrú anuas ar an chathair a ba bhuan dár n-aistear agus ar an scothbhuíon seo 

a thogh mé chun ár n-athartha d'athghnóthú. (NMTO, 166) 

 

  Tá IGNC dírithe ar a dtarlaíonn abhus, ar an tsaol seo. Is gné bhunúsach den 

útóipe an fhís a thugtar den todhchaí idéalach agus is é sin cineál na hútóipe atá 

 
14 Le fáil in City of God (Babcock, 2012). 

 
15 Le fáil in The Cambridge Companion to Utopian Literature (2010).  
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romhainn ar oileán Ghabhla na bhfrancach. Baineann sé le dúil chráite an ní saol níos 

fearr a chruthú nó a aimsiú agus an cinneadh ansin go gcaithfear dul áit éigin eile chun 

é a bhaint amach. Go bunúsach, téann IGNC i múnla na hútóipe mar is dual do a bheith, 

'a non-existent society described in considerable detail and normally located in time 

and space' (Tower Sargent, 1994:9). Tá tréithe den chineál útóipe a dtagraíonn Tom 

Moylan dó le mothú sa scéal chomh maith, is é sin an ‘critical utopia’: an útóipe 

chriticiúil. Chuir Moylan an téarma i gcúrsaíocht ina leabhar Demand the Impossible 

(1986): 

A central concern in the critical utopia is the awareness of the limitations of the 

utopian tradition, so that these texts reject utopia as a blueprint while preserving it 

as a dream. Furthermore, the novels dwell on the conflict between the originary world 

and the utopian society opposed to it so that the process of social change is more 

directly articulated. Finally, the novel focuses on the continuing presence of 

difference and imperfection within the utopian society itself and thus renders more 

recognizable and dynamic alternatives.  (10-11)16 

 

In saothar Mhic Fhionnlaoich, glacann na francaigh leis an saol mar atá ag an deireadh 

agus athruithe beaga déanta acu; tá siad eolach ar theorannú an tsaoil, ‘le cead an 

Ceann Comhairle molaim go nglacfar gnó an lae inniu mar a leanas, leasú a 

dhéanamh…ar chuid de na hAitheanta sa Bhunreacht’ (IGNC, 213). Cuireadh 

deireadh le miotas na tíre móire agus draíocht a n-oileán beag féin in uachtar, 'bhí an 

t-oileán go hálainn anois, é faoi fhéar ghlas ó cheann go ceann, cead spaisteoireachta 

ag cách, na tránna acu dóibh féin agus gan duine ná deoraí, cat ná madadh le cur isteach 

orthu' (IGNC, 242). 

‘Utopias that present a good place with problems and that reflect critically on 

the utopian genre itself' (Tower Sargent, 1994:8). Is é sin an rud atá le léamh in IGNC, 

 
16 Is tábhachtach a lua go bhfuil Tower Sargent den bharúil nach bhfuil gá leis an téarma anois nó níl 

an seanrá chomh tábhachtach agus a bhí le linn do Moylan a bheith ag scríobh (1994:8). Scríobhadh 
IGNC i bhfad sular thug Moylan téarma dúinn don fheiniméan atá curtha os ár gcomhair amach.  
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úóipe a nochtann áit mhaith ach fadhbanna aici. Níl fadhb le Gabhla féin, tá fadhb leis 

na fórsaí seachtracha a nochtann ag an deireadh nach ann don áit 'fhoirfe' ar chor ar 

bith.  

  

1.1.1 Foirm an Fháthscéil: Néal Maidine Tine Oíche 

Anois agus plé déanta ar chinéal na hútóipe, pléitear an fhoirm atá roghnaithe ag an 

údar chun an Útóipe sin a chur inár láthair. 'Fáthscéal' a thugann Ó Doibhlin ar NMTO 

sa díonbhrollach, maíonn Mícheál Mac Craith 'gurb é an rud atá an t-údar a chur i 

bhfeidhm orainn ná tábhacht an traidisiúin agus an dúchais, go bhfuil an ceart 

oidhreachta seo ar na nithe saibhre dá bhfuil againn agus nár chóir é a dhíol ná a ligint 

uainn ar insint níos ginearálta' (1971:62). Admhaíonn an t-údar gur úsáid sé '...téama 

an ecsodais, nó miotas an ecsodais mar a deirtear i mbéarlagar an lae inniu' (Ó 

Doibhlin in aiste Mhic Craith, 1971:73). Cé go bhfuil siombalachas Eacsadas lárnach 

agus go bhfuil cultúr agus muintir na hÉireann curtha i gcomparáid leis na Giúdaigh 

'ag fánaíocht san fhásach ag lorg fearann na fáistine a gearradh é ' (Titley, 1991:389), 

agus cé gur cinnte go gcaithfear greim a choinneáil ar a dtarlaíonn in Eacsadas féin, is 

tábhachtaí arís cuimhne a bheith ag an léitheoir gur scéal fáthchiallach atá os ár 

gcomhair amach in NMTO, agus mar is eol dúinn, is rud é an fáthscéal ná scéal gairid 

ina léirítear ceacht morálta, fírinne nó réaltacht de chineál éigin dúinn agus is é an 

modh teagaisc a bhíonn ag an scéal ná comparáid.  

   Bíonn ciall litriúil agus ciall níos doimhne ag an fháthscéal agus bíonn na 

siombailí fite fuaite lena chéile; mar a tharlaíonn in NMTO nó seasann turas na 

nGiúdach do thuras mhuintir na hÉireann; daoine agus a gcuid aislingí fán chultúr 

agus fán fhéiniúlacht a bhí, atá, nó a bheas acu. Is dá bharr sin atá an ceart ag Titley 

nuair a deir sé gurb í 'an fhadhb is mó atá léitheoir na linne seo ag dul i ngleic le NMTO 
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ná í a léamh go fáthchiallach' (1991:390), is é seo allegoresis. Bíonn claonadh ag 

intinn an duine an chiall litriúil a lorg ar dtús, in áit siombail agus meafair a ghrinniú 

mar is ceart.  

  Thiocfadh ciall an fhocail 'fáthscéal' a imscrúdú ar bhonn ginearálta, ach is 

cothrom a mhaíomh gur tábhachtach arís é feidhm an fhocail, cad é a dhéanann an 

fáthscéal? Cad é a chruthaíonn an seanrá féin sa scéal áirithe seo nó cad é feidhm na 

stíle? Pléann Howard Horwitz an t-ábhar céanna, 'Allegory, like any literary or 

rhetorical mode, is a pattern of figuration deployed to various ends,' (1996: 256 - 257). 

Léitear an fáthscéal ar dhá dhóigh, go litriúil nó mar ráiteas polaitiúil nó cultúrtha de 

chuid an údair. Is fáthscéal é Eacsadas féin, agus caithfear a cheistiú cad chuige ar 

roghnaigh An Doibhlineach stíl fháthchiallach lena scéal a insint i múnla an 

bhunfháthscéil féin? Ní amháin go gcaithfear bheith i mbun allegoresis, ach caithfear 

intinn oscailte bheith againn roimh an léamh céanna chomh maith, 'we must abandon 

our prejudice that allegory is spurious exegesis...allegory lies at the very heart of a 

truly Christian hermeneutic, and so it was from the beginning.’ 17 

  Tugann Rosenthal 'An allegorical portrait of the human mind' ar Eacsadas ina 

leabhar ar an ábhar (2012) agus deir sé go léiríonn Faró agus Maois dhá thaobh de 

speictream na hintinne i dtaca le caidreamh an duine leis an Spiorad. Seasann Faró 

don taobh sin a shíleann go bhfuil sé iomlán scartha ó Dhia agus ó Spiorad, 'the limited 

ego mind,' ach seasann Maois don taobh sin atá agus a bheas go deo ceangailte le Dia 

agus le Spiorad, 'the Moses-mind.' 18 Tá an bheirt acu istigh ionainn go léir, de réir 

Rosenthal. Is linne na plánna agus an t-anró agus téann siad i bhfeidhm orainn nuair a 

 
17 Le fáil ar www.ancienthopes.com.   
 
18 Le fáil ar www.tikkun.org.   

 

http://www.ancienthopes.com/
http://www.tikkun.org/
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ghlacaimid le taobh Faró na hintinne agus an féinspéis. Maíonn Rosenthal ansin gur 

linne míorúiltí Mhaois chomh maith, agus tarlaíonn siad nuair a bheartaímid gur 

mhaith linn bheith saor ón 'ego' agus ceangailte leis an Spiorad. Is féidir seo a chur i 

gcomparáid le NMTO nó tá Maois ina mhúnla do reacaire an scéil agus tá Eabhraigh 

Eacsadas á mbocáil idir an dá thaobh seo: Faró agus Maois. Bhí siad curtha i ndaoirse, 

diúltaíonn siad cuidiú ó Mhaois agus sa deireadh, bíonn Maois ina cheannaire orthu 

agus téann siad go Sinai. In NMTO, tchímid an reacaire mar a bheadh tréadaí ann ag 

caint faoina chúram, faoin dualgas atá air na daoine seo a thabhairt chun solais (i dtreo 

na físe agus na hútóipe) agus a chaidreamh leo, 'Óir má tá dóchas ag an slua seo thíos 

asamsa, is de thairbhe a n-éadóchais atá. Tá deireadh dúile bainte acu dá n-acmhainn 

féin agus dá bharr sin chuir siad a muinín ionamsa agus ins an réalt eolais is dual dom 

a aimsiú' (22). Deir sé fosta nach bhfuil meas ag na daoine ar a chomhairle agus a 

mhian chun labhairt leo agus é seo uilig ag cur imní air, 'labhróinn leo agus d'éistfeadh 

siad liom go foighneach...' (18) Sa deireadh, éiríonn leis a mhuintir a chur ar bhóthar 

a leasa agus é ina cheannaire acu, go díreach mar a tharlaíonn in Eacsadas féin.  

  Tá cisil an fháthscéil san Útóipe liteartha seo níos doimhne arís nó is léir go 

bhfuil na daoine in NMTO ar thaobh Fharó san intinn nuair a dhéanann siad neamhaird 

de chomhairle an reacaire, a n-oide spioradálta. Tá díomá an reacaire ar aon dul le 

mothúcháin Mhaoise féin sa Bhíobla, bhí féiniúlacht dhúbailte ag Maoise sa mhéid is 

go raibh só saibhris aige ach go raibh dúchas a chroí istigh sna hIosraeilítigh: 

 

Bhí sé ag tarraingt ar an daichead nuair a bhuail an smaoineamh é dul ag fiosrú a 

mhuintire féin, clann Iosrael. Nuair a chonaic sé éagóir á dhéanamh ar dhuine acu, 

chuaigh sé á chosaint, threascair sé an tÉigipteach agus bhain díoltas amach don té a 

ndearnadh éagóir air. Mheas sé go dtuigfeadh a mhuintir gur á bhfuascailt a chuir Dia 

chucu é, ach níor thuig. (Gníomhartha 7:23-25) 
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Léiríonn 'dhá' thaobh na hintinne sin Rosenthal daoine in adharc gabhair go 

spioradálta. Cad é an taobh is cumhachtaí? An bhfuil guth níos láidre ag taobh amháin 

i gcomparáid leis an taobh eile? Is Eabhraigh gach duine againn, in NMTO, bunleagan 

Eacsadas agus sa tsaol mór, mar sin de, is cothrom a rá gur ábhartha an scéal útóipeach 

seo sa lá atá inniu ann. Is próiseas é an saol agus tá gach duine againn i mbun turais. 

Ar an dóigh sin, caitheann léamh Rosenthal ar Eacsadas solas ar bhunchiall NMTO; 

cé go bhfuil scéal An Doibhlinigh siombalach ó thús deireadh, caithfidh gurb é an 

tsiombail is mó ná an turas féin. Léirítear pasáiste na saoirse ó bhraighdeanas intinne 

dúinn sa scéal agus dar liom féin go bhfuil an turas seo fite fuaite leis na ceisteanna a 

chuireann an t-údar sa díonbhrollach: 

Cad é an ceangal idir teanga agus cultúr? An bhfuil cultúr Éireannach ann? Cén fiúntas 

atá ann? Cén dualgas atá ar dhuine i dtaobh na gceisteanna seo? Cad is bun do na 

dualgais seo, má tá siad ann? (NMTO, 12) 

 

Admhaíonn Ó Doibhlin nach dtabharfaidh sé freagraí dúinn le linn an scéil, caithfear 

dul i mbun léitheoireachta cruthaithí chun na ceisteanna seo a fhuascailt. Tugann An 

Doibhlineach dóigh leis na freagraí a aimsiú, is é sin an turas spioradálta agus an turas 

anama seo a tharlaíonn lena linn chun saoirse a bhaint amach. Is ionann an tsaoirse 

agus an Útóipe. Is féidir leis an léamh fáthchiallach an stair a shárú, is é sin go 

dtarchéimníonn an scéal teorainneacha ama agus cultúrtha. Roghnaigh Ó Doibhlin 

múnla na heipice seo d'aon turas; chun léiriú léarscáil bhóithre a thabhairt dúinn, 

bealach s'againne go sacráir, bealach mhuintir NMTO go hútóipe, 'to reach inner 

sanctum must be the prime goal of every teacher or preacher...everything depends on 

this’ (De Lubac, 1998:226). Tuigtear ó chritic an útóipeachais go bhfuil tábhacht leis 

an turas, ‘the utopian journey is not so much a search for an ideal place as a return to 

an imagined “motherland,” a lost place of origin where one truly belongs’ (Foster, 

2013:334). 
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Siombalachas an tSléibhe: ‘Odyssey of a People’   

 

Is follas gurb é an sliabh an tsiombail fháthchiallach is mó sa scéal ar fad nó léiríonn 

sé an turas. Is é atá go mór chun tosaigh mar shiombail láidir sa Bhíobla fosta nó is 

iomaí sampla atá sa Bhíobla leis na daoine ag teitheadh chuig na sléibhte, (Hóisé 10:8, 

Lúcás 21:21, 23:20, Taispeáint 6:15-16, Geineasas 14:10, 19:17, 19:30,  Leabhar na 

Salm 11:1, Na hEabhraigh 11:38, Iósua 2:16,  Maitiú 24:16). Tháinig na deich n-aithne 

thíos ó Shliabh Sinai le Maoise,  agus déantar tagairt dá leithéid in NMTO 'Rinne mé 

faire na ndaichead oíche ar shliabh an reachta' (78-79). Cé nár nocht Dia nó tuar ar 

bith mar a tharlaíonn sa Bhíobla, bhí an sliabh ina fhoinse inspioráide agus ba 

thearmann é do. Is leor an taoiseach é féin, nó tháinig sé anuas le, 'run i mo chroí a 

shaorfas mo mhuintir go deo' (79). Is siombail é an sliabh ar an tsíoraíocht, tá sé 

cumhachtach, seasta. In Pilgrim's Progress (1678), le John Bunyan, tá Sliabh Zion ina 

cheann scríbe ag deireadh thuras spioradálta Christian; tá a spiorad á shníomh agus á 

chrá, tagann anamchara darbh ainm Evangelist chuige a mholann dó dul i dtreo an 

tsléibhe, an 'Celestial City.' Is slán an chomparáid idir sléibhte an Bhíobla agus sliabh 

NMTO, nó insíonn sliabh mhuintir na hÉireann sa scéal seo faoina dturas spioradálta 

i dtreo féiniúlachta agus Eipeafáine cultúrtha na hútóipe, 'bhí siad lán lúcháire agus 

áthais nuair a thuig siad gur ar na sléibhte a bheadh ár dtriall' (63). Tá sliabh nó cnoc 

ag Ó Riordáin sa chineál céanna comhthéacs agus fealsúnacht fisiciúil faoi chaibidil 

aige, dála, ’Ualach na Beatha’ agus ‘Éist le Fuaim na hAbhann' (1952). Is dréimire é 

a léiríonn dul chun cinn an anama sa tóir ar an útóipeachas, má léitear an scéal seo go 

fáthchiallach, tuigtear go nochtann an sliabh taoiseacht agus an caidreamh idir pobal 

agus ceannaire, ag dreapadóireacht agus iad ag lorg chomhlíonadh an anama. Mar is 
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eol dúinn, tá íomhá agus gealltanas na hútóipe fite fuaite leis an tsíoraíocht agus an 

turas i dtreo Eipeafáine cultúrtha.  

 Is féidir a rá go bhfuil reacaire an scéil in NMTO idir dhá shaol, agus treisíonn 

an sliabh, a airde mhillteanach agus a shiombalachas bíobalta an ról (an staid idir dhá 

shaol) sin. Mar gheall air seo, d'fhéadfá a cheistiú an bhfuil leibhéal níos airde ó thaobh 

na spioradáltachta de ag an reacaire toisc stáitse seo an tsléibhe a bheith aige? 

Thiocfadh an gaol gairid idir NMTO agus an dán Piers Plowman 19(1370-90) le 

William Langland a ghrinniú anseo.  Léitear an bharúil in Piers Plowman go raibh trí 

shraith ag an cheathairchruinne: seasaimid ar shliabh san am i láthair agus muid beo, 

ar a dtugtar 'middle earth,' is meánionad é idir muidne agus an saol eile, nuair a théimid 

ar shlí na fírinne (útóipe an bháis). Tá greim ag reacaire NMTO ar eolas na sinsear 

agus eolas Dé, ach teagmháil aige lena mhuintir féin fosta. An domhan ina bhfuil na 

soilse ag lonrú thíos agus an domhan eile thuas leis na réalta ag lonrú ar an dóigh 

chéanna, ach ní ball iomlán é de cheachtar acu, ‘ag coimhéad mullach ceomhar na 

mbeann...ag súil le cabhair nó trócaire do léamh ar a n-éadan gágach' (34).  

Maidir leis an chineál spáis a shamhlaítear leis an tsíoraíocht, an t-oileán 

seachas an sliabh atá in uachtar sa traidisiún Gaelach, rud is léir ón traidisiún a dtugtar 

na hImmrama air go dtí litríocht na mBlascaod. Tá na himmrama sáite i dtraidisiún an 

útóipeachais, nó is scéalta iad a bhaineann le agus atá bunaithe ar dhaoine thar bóchna 

ar lorg útóipe. Téann na daoine seo thart ar na hoileáin ag foghlaim fúthu féin agus 

faoi dhaoine nó nósanna na n-oileán, téann siad sa tóir ar a gcinniúint féin nó cuireann 

siad cor ina gcinniúint féin. Tá blas spioradálta agus na fantaisíochta ar an turas, mar 

shampla, nuair a chloistear faoin oileán draíochtach seo: 

 
19 Le fáil in Vaughan (2011).  
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Fil inis i n-eterchéin,  

immataitnet gabra réin,  

rith find fris’tóibgel tondat… 

 

Addfét íarsin Bran 

a imtheachta uli ó thossuch  

cotici sin do lucht ind airechtais,  

ocus scríbais inna rundu so tré ogum.  

Ocus celebrais dóib íarsin, 

 ocus ní fessa a imtheachta ónd úair sin. (Meyer, 1895 :5, 35)20 

 

Caithfidh go bhfuil Imram Brain mac Febail, Immram Curaig Maelduin agus turas 

Naomh Breandán 21 ar na samplaí is fearr dá bhfuil againn sa Ghaeilge ar an traidisiún 

seo agus is eiseamláir iontach ar an útóipe é an Navigatio 22 chomh maith; chuaigh 

Breandán ar a thuras spioradálta, 'the voyage with its wondrous islands... the process 

of salvation,' (Moylan, 2007:303) agus chreid sé gur tháinig sé ar an útóipe agus an 

saol eile ina raibh parthas le haimsiú ach níor fhan sé ansin, tháinig sé ar ais nó chreid 

sé gurb é sin cuspóir a shaoil; teachtaireacht a thabhairt dá mhuintir agus bás a fháil le 

go dtiocfadh leis bheith sna flaithis le Dia.   

San Odaisé (8 RC) agus san Aeniad (29-19 RC) feictear turas spioradálta tríd 

áiteanna éagsúla agus trí thréimhsí difriúla sa stair a sheasann do thuras an charachtair 

féin. Is féidir a rá gurb é NMTO eipic na Gaeilge san úrscéalaíocht; insíonn sé scéal 

mhuintir na hÉireann, an náisiún ar lorg dúchais, tugann De Fréine 'odyssey of a 

people' (1965:582) air. Bhí tionchar nach beag ag litríocht na Fraincise ar An 

Doibhlineach, agus tá tréithe den avant-garde nó an nouveau roman le mothú in 

NMTO. Is é sin le rá go bhfuil éiginnteacht, athbhrí, idircheart agus athléamh le mothú 

sa scéal. Tacaíonn sé féin leis an bharúil seo leis an chuireadh a thugann sé don 

 
20 ‘There is a distant isle, around which sea horses glisten: A fair course against the white-swelling 
surge… Thereupon, to the people of the gathering Bran told all his wanderings from the beginning until 
that time. And he wrote these quatrains in Ogam, and then bade them farewell. And from that hour 
his wanderings are not known’ (Meyer, 1895: 6, 34).  
21 Le fáil in The Voyage to the Otherworld Island in Early Irish Literature (1983:17-18). 
22 Le fáil in O’Meara (2002). 
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léitheoir 'léitheoireacht chruthaitheach' a dhéanamh. Is glé go raibh tionchar ag eipicí 

móra na Fraince ar Ó Doibhlin, ina bpléann Titley an dúil a bhí ag Ó Doibhlin sna 

húrscéalta seo agus sna scríbhneoirí agus an dóigh a ndeachaigh siad i bhfeidhm ar a 

chuid scríbhneoireachta féin: 

 Ní hamháin go bhfuarthas lorg an tSeanTiomna, eipicí na Gréige agus scéalaíocht na 

Gaeilge moiche air ach luaigh an t-údar féin go raibh sé faoi chomaoin ag Rousseau, 

Chateaubriand, Hugo, Flaubert, Peguy agus scata eile de scríbhneoirí Francacha. 

(1991: 53) 

 

Thiocfadh a mhaíomh go bhfuil blaiseadh den úrscéal Éimle, ou De l’éuducation 

(1762) de chuid Rosseau le mothú in NMTO; scríobhann Rosseau faoi Emile, agus an 

dóigh a bhforbraíonn sé le cumhacht an oideachais. I gcás Emile, tá córas cruthaithe 

ag an údar tríd an oideachas seo a chothaíonn an fear idéalach, fear nach bhfuil 

truaillithe ag sochaí chomhaimseartha agus tugann Rousseau an córas seo dúinn sa 

scéal. Tá gaol le haithint idir seo agus NMTO nuair a amharcaimid ar an reacaire féin. 

Tá sé de chúram aige anam an náisiúin a chothú agus a spreagadh i dtreo na 

féiniúlachta, tugann Ó Doibhlín an múnla sin dúinn ina úrscéal trína 

phríomhcharachtar agus é ag dul i dtreo an phobail idéalaigh le go dtiocfadh linn an 

rud céanna a dhéanamh, 'Dáilim ar mo phobal an stór a fuair mé anallód, á múineadh, 

á múnlú, á gcomhghabháil - ag ligean súgáin, sugán an dúchais' (200).  

Tá cosúlachtaí idir An Branar Gan Cur (1979) de chuid an Doibhlinigh agus 

saothar Michel Butor. Admhaíonn Ó Doibhlin bá áirithe a bheith aige leis an nouveau 

roman in La Modification (1957)23 le Butor, ach maíonn sé nárbh iad an múnla a bhí 

aige (Ó Doibhlin, 2019). 24 

 
23 Féach Mac Éinrí (1994:12-17).  
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Tá siad beirt scríofa sa dara pearsa, ag cruthú spás oibiachtúlachta don 

léitheoir. Tá Leon in La Modification agus Fearghus in An Branar Gan Cur beirt idir 

dhá thine Bhealtaine faoin chinniúint agus faoin tsaol atá agus a bheas acu, agus tagann 

athrú ar a saol a thagann aniar aduaidh orthu beirt le linn a dturais; idir chúrsaí an chroí 

agus chúrsaí fostaíochta araon. Tá stíl statach ann agus muid lonnaithe in intinn an 

duine agus iad ar thraein. Tá Leon leathbhealaigh idir beirt bhan agus tá Fergus idir 

dhá chomhairle faoi Bhaile Átha Cliath agus an Tuaisceart, faoina bhean féin agus 

faoin tsagartacht. Thiocfadh an aincheist seo a chur i gcomparáid le NMTO agus an 

reacaire idir an diagacht agus an daonnacht. Tá sé ag iarraidh a mhuintir thíos a threorú 

ar a dturas chun na utóipe, agus a chaidreamh leis na sinsir a mheas le linn an scéil. 

 Is cinnte go bhfuil foirm an fháthscéil eipiciúil roghnaithe ag an Doibhlineach 

ar mhaithe lena thuairim ar staid mhuintir na hÉireann a chur inár láthair, idéalachas 

na haimsire a chuaigh thart agus an dóigh ar féidir linn an Útóipe sin a chruthú san am 

i láthair. Mar a deir Titley, pléann Ó Doibhlin le '...gairdín Éidin sin na n-úll milis, 

agus le hidéil na haimsire atá romhainn amach, an Utopia sin nach dtógfar riamh ach 

i leabhar an chroí. Is faoi thuairim ár seandúchais, faoi thuairim an idé sin is Éire ann 

atá an saothar scríofa' (1991:389-390). 

 

1.1.2 Foirm an Fhabhalscéil: Is Glas na Cnoic 

  

 Fabhalscéal a insítear dúinn in IGNC, ina nochtann nithe nó ainmhithe neamhbheo 

ceacht morálta ar le leas an chine dhaonna é. Cuimsíonn IGNC níos mó ná stíl amháin 

ar dhóigh nach ndéantar in NMTO nó tá tréithe den aoir le léamh ag 'Ag Fhionnlaoich: 

 Aoir éadrom ghreannmhar gan choir gan dochar atá sa leabhar seo. Aoir a scríobh sé 

ar shaol an lae inniu agus ar an athrú millteanach ar an oileán agus ar tír mór. Sa 
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bhliain 1967 d’fhág na teaghlaigh dheireanacha Gabhla agus is léir óna leabhar nár 

aontaigh Seán féin leis seo. (Nic Géadaigh)25 

 

Is léir go bhfuil croí 'Ac Fhionnlaoich ina áit dhúchais. Ba de bhunadh Ghabhla é agus 

nochtann sé doimhneacht a ghrá don áit ina chéad leabhar Ó Rabharta go Mallmhuir 

(1975). Scríobh sé IGNC ar imeacht na ndaoine ó oileán Ghabhla agus pléitear eachtraí 

an scéil trí úsáid na bhfrancach agus na luchóg. Cuireann rialtas an oileáin coimisiúin 

le chéile le dul go tír mór agus é mar aidhm acu dul i dtaithí ar shaol na bhfrancach 

thall, agus sa deireadh, glacann francaigh an oileáin le cuid de na nósanna a chonaic 

siad ar thír mór ach roghnaíonn siad fanacht ar a n-oileán beag féin. Tugann Tower 

Sargent 'Gulliveriana' (1994:12) ar scéalta ainmhithe agus maíonn sé nach bhfuil 

teorainn i gceist lena leithéid d'útóipe toisc go bhfuil scéalta den chineál seo le léamh 

fud fad na litríochta (1994:13), is é sin scéalta ina bhfuil ainmhithe in úsáid mar 

charachtair an scéil, tréithe shaothar Aesop a léitear in leithéidí Animal Farm (1989), 

Watership Down (1972)  nó The Animals of Farthing Wood (1979).  

 Nuair a smaoinítear ar na fabhalscéalaithe is mó a bhfuil clú orthu ó thaobh na 

scríbhneoireachta de, tagann leithéidí Aesop féin agus Jean de La Fontaine chun 

intinne. Tá an fabhal féin iontach gairid ar fad agus is cinnte nach bhfuil níos mó ná 

tríocha líne nó mar sin i saothar Aesop agus thart faoi 125 líne i saothar ar bith de 

chuid La Fontaine (Needler, 1991:428). Ní hamhlaidh an cás le 'Ac Fhionnlaoich, 

d'éirigh leis úrscéal cumasach cumhachtach a scríobh agus é i bhfoirm na faibhle. Cé 

go bhfuil i bhfad níos mó ná fabhal i gceist le IGNC, is éifeachtach an modh é chun 

teachtaireacht an scéil a chur inár láthair. Maíonn Needler gur féidir leis an fhabhal 

 
25 Le fáil in alt faoi ainm ‘Ac Fhionnlaoich ar www.ainm.ie.  
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bheith gann ó thaobh na carachtrachta, an scéil agus an inspreagtha de (1991:428), rud 

nach dtiocfadh a mhaíomh agus IGNC faoi chaibidil; chuaigh ag 'Ac Fhionnlaoich 

plota, cúlra na bhfrancach agus an oileáin, mian agus inspreagadh na gcarachtar agus 

carachtracht a thabhairt chun solais ó thus go deireadh an scéil. Tá íomhánna láidre 

cruthaithe aige agus pearsantacht dá gcuid féin ag gach francach, pearsantacht atá 

treisithe ag a n-ainmneacha: 

'Níor labhair Scéalaí ar feadh tamaill ach é ina shuí ar a ghogaidí, a shúile druidte agus 

cuma air nach raibh sé ag éisteacht leo. Faoi dheireadh thiar thall rinne sé casachtach, 

ghlan a sceadamán agus arsa seisean...' (IGNC, 8) 

Mar is iondúil leis an ghnáthútóipe, tá mian ag croílár struchtúr am fhabhalscéil agus 

tá Berel Lang (1990) ar aon intinn leis an bharúil seo, 'the typical structure of fable 

begins with desire, which is countered by resistance or opposing desire.' Is é atá fíor 

i gcás na bhfrancach ar an oileán in IGNC, feictear dúinn go dtosaíonn na francaigh 

ag ceistiú a saoil sa chéad chaibidil idir Lúidín agus Dúidín ag plé na scoile agus na 

todhchaí: 

'- Cuirfidh sé thart an geimhreadh dúinn agus beidh broc beag léinn againn, rud a 

bheidh iontach úsáideach againn má fhágaimid Gabhla choíche.' 

'- Agus cinnte, níl tú ag brath Gabhla a fhágáil,' arsa Dúidín agus crith ina ghlór, 'sin 

rud nár mhaith liomsa a dhéanamh.’ (IGNC, 13) 

 

Tchítear cuid acu ag iarraidh imeacht agus cuid acu ar siúl cheana, amhail Beadaí, 

Cleasaí agus Drabhlás. Tá francaigh eile ag iarraidh fanacht agus saol an oileáin a 

chosaint mar atá, agus tosaítear rotha an athraigh ag an phointe seo.  

Ar ndóigh, bíonn údar ag fabhalscéal agus cé nach dtig linn bheith cinnte faoi 

intinn an údair, is léir go dtig eolas faoin údar a chur san áireamh agus muid ag iarraidh 

ciall a bhaint as an fhabhalscéal. Dar ndóigh, tá gné stairiúil le IGNC fosta nó bhí ‘Ac 

Fhionnlaoich ag scríobh i ndiaidh bhánú Ghabhla agus pléitear tréigean, éiginnteacht 

dá bharr, 'bhí an t-ádh ar fhrancaigh Ghabhla...' (15). Is é an difear is suntasaí idir stíl 
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NMTO agus IGNC ná an dóigh a dtéitear i mbun léitheoireachta chun an teachtaireacht 

a bhaint amach. Mar a luadh thuas, is é an deacracht is mó a bhaineann le NMTO ná é 

a léamh go fáthchiallach. Ní gá bheith buartha faoi mheon an léitheora le IGNC, bímid 

comhfhiosach d'acht is d'áirithe le linn na léitheoireachta gur fabhalscéal atá os ár 

gcomhair amach. Pléann John Lyons seo:  

'In many fables the author clearly attempts to create a specifically literary 

consciousness of the fable's existence as language and as form, to keep the reader in 

a state of constant awareness of the text as a text, and even to make the act and 

moment of creation of the work the true focus of the reader's attention' (1975: 59). 

 

Tá rud ar leith faoin fhabhalscéal a nochtann teachtaireacht dúinn sula gcuirimid tús 

leis an léitheoireacht féin, tuigtear go bhfuil ceacht san fhabhalscéal agus bímid á 

ghrinniú ar an dóigh sin lena linn. Ní féidir a shéanadh ansin go bhfuil coibhneas nó 

dáimh idir údar agus léitheoir na faibhle nach bhfuil i gceist le gach stíl liteartha.  

Pléann Lyons seo fosta agus é ag caint faoi scéalta La Fontaine: 

Readers...notice upon their first contact with the Fables the special relationship which 

is established between author and audience, a kind of rapport which makes the work 

both irresistible and yet exceptionally difficult to analyze. One explanation of this 

phenomenon is that the fabulist has so succeeded in seizing the flow of everyday 

speech in his verses and in dissimulating the artificiality of his form that we forget we 

are reading an unusual kind of language, or indeed, any language at all. (1975:59) 

 

Dála La Fontaine, tá 'Ac Fhionnlaoich i gcónaí ag cur i gcuimhne dúinn gur francaigh 

iad na carachtair agus déanann sé sin a athtreisiú le nósanna na bhfrancach féin, mar 

shampla, na crúba, ‘níl sé sna crúba agamsa mar atá sé agaibhse' (157). Tá feidhm 

aithriseach ag na francaigh sa scéal atá i gcodarsnacht leis an tsaol nádúrtha. Tá sé mar 

a bheadh 'Ac Fhionnlaoich ag seasamh idir an léitheoir agus an saol nádúrtha, tchímid 

íomhánna shúil a intinne agus tá na francaigh beo mar gheall air.  

 

  Má bhíonn feidhm ar leith le húsáid an fháthscéil in NMTO, is amhlaidh atá in 

IGNC. Ach cad é an fheidhm sin? Is iad na francaigh agus na luchóga croí an scéil 

agus ní de thaisme a roghnaigh an t-údar iad. Luann Titley an deacracht a bhíonn 
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againn go léir ag cur tús le fabhalscéal, '...deacair fios a bheith agat an bhfuil na 

luchóga 'ina luchóga dáiríre nó an amhlaidh gur daoine iad faoi fhionnadh' (Titley, 

1991:245). Roghnaíodh an toirtís agus an míol buí i bhfabhal Aesop ar mhaithe le 

ceacht an luais a chur os comhair an léitheora, rud a léiríonn tábhacht na foighne, 

roghnaíodh an sionnach agus an préachán i scéal eile dá chuid le taispeáint nach féidir 

muinín bheith againn sna bladairí. Is cothrom a fhiafraí mar sin, cad é an tábhacht a 

bhaineann leis na francaigh agus leis na luchóga sa scéal Útóipeach seo? 

  Baineadh úsáid as an fhrancach ar chuid mhaith dóigheanna le linn na staire, ó 

íomhá dhéistineach ar chumhacht an nádúir go carachtair sna scéalta. Bhain an 

francach le daorsmacht le linn thréimhse na Naitsithe agus a gcuid bolscaireachta in 

éadan na nGiúdach, Craoladh 'clár faisnéise' de chuid na Naitsithe in 1940 dar teideal 

'The Eternal Jew' ina raibh frith-Ghiúdachas in uachtar toisc na daoine féin bheith 

léirithe mar fhrancaigh. Caitheadh leo mar a bheadh míolra ann sa tsaol mór agus sa 

scannán seo. Úsáideadh na francaigh mar mhodh dídhaonnaithe chun teachtaireacht 

na Naitsithe a chur abhaile.  

  Bhí francaigh ag croílár na faibhle riamh anall, áfach, má smaoinímid ar 

'Belling the Cat',26 de chuid Aesop. Bhí cruinniú ag na luchóga ar an dóigh is fearr 

chun iad féin a chosaint ón chat. Mhol luchóg acu gur chóir cloigín a chur ar an chat 

le go mbeadh siad in ann é a chluinstin. Deir luchóg eile gur maith an smaoineamh é, 

ach cé a dhéanfas é? An ceacht atá i gceist ná 'it is easy to propose impossible remedies' 

(Dorothy Sayers, 2006:203), is féidir le duine ar bith plean dodhéanta a chumadh! Tá 

francaigh agus luchóga IGNC ag dul don rud céanna. Bíonn cruinnithe acu chun iad 

féin a chosaint ón tréigean, ó ghanntanas bia agus ó thruailliú na tíre móire. Is é an 

plean atá ag duine acu ná go rachaidh siad thart ar na hoileáin go léir ag foghlaim cé 

 
26 Le fáil in Belling the Cat: A Retelling of Aesop’s Fable, Blair (2013).  



37 
 

go bhfuil an obair 'contúirteach, nó níl sé folláin ag francaigh bheith ródhána fá na 

tithe go háirithe nuair atá a fhios againn go bhfuil na madaí agus na cait iontach 

líonmhar faoi láthair...'(48). Tá Aesop ag caint faoin straitéis mhór, is é sin straitéis 

chultúrtha, eacnamaíochta, socheolaíochta agus phearsanta a bheith againn agus is é 

sin an rud atá ag croí na bhfrancach in IGNC, an t-oileán a shábháil nó a fhágáil - 

Útóipe a dhéanamh den oileán atá acu nó áit Útóipeach a aimsiú.  Ar chóir dúinn bheith 

níos réadúla faoi na haislingí atá againn in áit bheith ag baint na gcnoc, nó ar chóir dul 

sa tseans mar a dhéanann na francaigh? D'éirigh leo go pointe. Chuir siad clog ar an 

chat. Shábháil siad an teanga, an cultúr, an traidisiún agus a gcuid nósanna féin, cé go 

raibh ar chuid acu comhghéilleadh a dhéanamh anseo nó ansiúd. An bhfuil 'Ac 

Fhionnlaoich ag rá gur chóir go ndéanfadh muintir Ghabhla rud éigin chun iad a 

shábháil, chun an t-oileán a chaomhnú? An raibh sé ag caint leis na léitheoirí nuair a 

tháinig seo amach, gur chóir dóibh tús a chur leis an chaomhnú? An bhfeidhmíonn sé 

mar rabhadh ar na féidearthachtaí nuair a théann tú i bhfiontar le rud? 

 

  Ní amháin go bhfuil íomhá an fhrancaigh le léamh ar fud na litríochta, tá 

francaigh agus luchóga féin iontach tábhachtach in IGNC mar rogha toisc cosúlachtaí 

idir an t-ainmhí agus an cine daonna. Tá an rath céanna éabhlóideach againn beirt, 

úsáidtear francaigh/luchóga le taighde an leighis nó tá na baill chéanna againn agus an 

tsíceolaíocht chéanna go pointe: seachnaímid pian, ithimid na rudaí céanna agus tá 

cónaí orthu sna háiteanna céanna linne. Tá francaigh IGNC beo ar na daoine, ag brath 

ar a gcuid bia nuair atá a gcuid áiseanna féin acu. Athraíonn sin le linn an scéil nó 

roghnaíonn siad dul ar thuras an neamhspleáchais agus fís Útóipeach acu. Deir siad 

nach bhfuil bia na ndaoine 'folláin,' i gcomparáid le bia farraige. An ionann a mbia 

agus na teangacha nó na nósanna atá ag na luchóga? Tá argóint láidir go seasann an 

difear seo do chultúir éagsúla agus an dóigh le glacadh leo, 'Tá saibhreas agus folláine 
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éigin i mbia farraige nach bhfuil i mbia talaimh' (50). Tá na domhain scartha le feiceáil 

go soiléir anseo, tá traidisiúin agus nósanna difriúla ar an oileán nach bhfuil le fáil ar 

thír mór, thiocfadh a rá go bhfuil 'Ac Fhionnlaoich ag cur in iúl dúinn go bhfuil an t-

oileán i mbaol ag cathrú na míntíre. Nascann siombail an bhia na francaigh ón mhórthír 

le francaigh an oileáin. Deir Burhcam Whitt go mbaineann an bia le cultúr, 'Food 

connects humans, and perhaps all living things, by a common need for it that all share' 

(2011:3). Is íomhá é an t-ollmhargadh ar an chathrú seo nó faigheann francaigh ón 

mhórthír a mbia ansin, tá siad ag brath ar na daoine agus feicimid go mothaíonn Cliste 

go bhfuil muintir an oileáin in ann níos mó a dhéanamh leis an méid a bhí acu (90) 

agus deir Dóighiúil 'ní bhfaighfeá bia mar é sna hostáin atá ins na ríochtaí atá thart 

orainn' (121). Léiríonn deighilt an chultúir cineálacha éagsúla saoil.   

  An francaigh iad? Nó an daoine iad i bhfeisteas ainmhí? D'fheadfá a rá go 

bhfuil na hainmhithe ag taispeáint ár dtréithe féin dúinn, tréithe mhuintir an oileáin go 

háirithe, mar a deir Needle:  

Man becomes an animal by virtue of naming it, by imitating its call or cry, by wearing 

its skin, by eating it. None of these points of identity has a true converse, however: an 

animal becomes a man, not by eating him, but because humans agree that the animal 

exhibits a trait, or traits, recognizably their own. Therefore, the identification of 

humans with animals is a reflexive operation of humans seeking to view themselves 

by "holding the mirror up to nature," as it were- albeit to a nature manipulated by 

human agency. (1991:426) 

 

 Nascann seo go díreach le barúil Anderson gur íomhá scáthánach í fís na hútóipe aran 

tsochaí atá againn faoi láthair, ‘In holding a mirror to society, utopianism reveals that 

there are better ways to organize our affairs than the way things are now’ (Anderson, 

2019).27 

 

 

 

 
27 Le fáil ar shuíomh International Journal of World Peace ar www.ijwp.org.  

http://www.ijwp.org/
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Ceacht Morálta an Scéil IGNC 

Tá scéal mhuintir na Gaeltachta curtha os ár gcomhair amach ar dhóigh iomlán difriúil 

in IGNC, osclaíonn sé leis an íomhá idéalach rómánsach útóipeach sin ar 

sainchomhartha de chuid litríocht na Gaeltachta é (Titley, 1991:231), ó Nuair a Bhí 

Mé Óg (1942) go An Druma Mór (1969). Scríobhann 'Ac Fhionnlaoich, 'Lá deas san 

fhómhar a bhí ann, samhradh Thír Chonaill ann mar déarfá, gan néal sa spéir, é níos 

teo ná i lár an tsamhraidh mhóir agus an sáile bog té' (IGNC, 7). Cé go bhfuil 'Ac 

Fhionnlaoich tiomanta i dtreo na gcúiseanna céanna is a bhí cuid mhaith de 

scríbhneoirí na Gaeltachta: an teanga, easpa tacaíochta ón rialtas, meath an traidisiúin, 

cailliúint srl.,  tiontaíonn sé an seanrá seo bunoscionn agus struchtúr 

eipistéimeolaíochta úr curtha i bhfeidhm, leis na hainmhithe seo atá ag feidhmiú mar 

a bheadh muintir an oileáin ann agus tinneas an tsaoil orthu, na mianta céanna acu is 

atá ag na daoine. An difear is mó atá ann ná nach bhfuil na francaigh ag cur béime nó 

an lochta ar fad ar chúis amháin, níl siad chomh buartha faoi na truaillitheoirí is atá 

siad faoin truailliú féin, téann siad chuig croí na faidhbe agus téann siad i ngleic leo 

féin: a saol féin, a gcreideamh agus a meon, a bhféiniúlacht agus a náisiún.  Tá ról ag 

na fórsaí seachtracha cinnte - na francaigh ar thír mór, an teilifís, gruaig fhada, 

frithghiniúint agus cearta na mban - ach níl siad chomh lárnach is atá na francaigh 

féin: 

Fable has nothing to say of the morally well-ordered world in its own right, or of the 

corrupted order of tyrants and exploiters in its own right; it finds its proper interests 

in the manifold and endlessly varied intersections of these two. For this reason fable 

is an unusually marginal form, even among the forms of literature, the most marginal 

product of the human mind; it lies in wait for its animal characters between field and 

hedgerow, river and bank, and its essence resides in the capture of a scene at a critical 

juncture, where its two faces are both clearly visible (Needle, 1994:437).  

 

 Dála NMTO, tá ceacht i gceist le IGNC nach bhfuil ar eolas ag an léitheoir. Tá ceacht 

morálta istigh san fhabhalscéal, tá rud éigin ar eolas ag na hainmhithe faoin chine 

daonna nach bhfuil ar eolas ag na daoine féin agus baineann an teachtaireacht lenár 
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gcroithe, anamacha agus mianta. Dár ndóigh, is follas ón tús go mbeidh ceacht an scéil 

seo i bhfolach sa teideal féin, Is Glas na Cnoic nó tá an scéal bunaithe ar shantú an 

tsaoil atá in áit eile agus na rudaí atá san áit sin nach bhfuil againn féin, na rudaí ba 

mhaith linn, 'Chuala mise Beadaí agus Cleasaí ag caint ar an tír mhór (14),' 'Nach 

bhfuil eagla ar an rialtas go nglacfaidh francaigh ó na hoileáin eile atá thart orainn 

seilbh ar an Tór Bhán agus ar Thor na gColpach?' (41). Tá sé de nós ag daoine, mar 

atá ag francaigh an scéil, bheith ag fiach i ndiaidh an idéalachais, ar lorg saol níos 

fearr, agus na mianta seo go léir ag eascairt ón éadmhaireacht agus ón chomparáid, 

ach ní théann samhail i bhfad. Tá ceacht IGNC faoi cheilt, mar atá in NMTO, go dtí an 

deireadh, toisc nach bhfuil deireadh na habairte tugtha, 'ach más glas, ní féarach.' 'Saol 

Úr ar an Oileán' a thugtar ar chaibidil dheireanach an scéil, agus sa chaibidil seo, 

feicimid na francaigh ar ais san áit ar thosaigh siad:  

'Tháinig athruithe móra ar shaol na bhfrancach ar an oileán. Bhí saol úr ar fad acu 

anois agus bhí lúcháir ar an aos óg agus ar na mná. Bhí na seanfhrancaigh fear ina 

dtost, ní chreidfeadh siad go n-athródh rudaí chomh tobann sin. Leoga, bhí cuid acu 

anuas go mór ar an rialtas, mheas siad gur tugadh barraíocht saoirse agus nach raibh 

ann ach an tús' (IGNC, 231).  

 

Chun an fhírinne a dhéanamh, níl an saol acu an-difriúil go fisiciúil, tá siad san áit 

chéanna, ach tá siadsan difriúil nó tá athrú intinne le mothú, agus is é sin an ceacht. 

Níl an saol foirfe acu agus ní bheidh go deo, glacann siad le rotha mór an tsaoil ar 

dhóigh nár ghlac ag tús an turais. Ní féidir dul sa tóir ar an útóipe go síoraí, nuair a 

ghlactar leis an tsaol mar atá, gach seans go n-aithnítear nach bhfuil a dhath cearr leis 

na cnoic atá inár n-aice ach an oiread. Is de phróiseas an útóipeachais an méid sin.  

 

1.1.3 Speictream an Chomhlíonta 

Nuair a chum Tower Sargent tacsanomaíocht ar fhoirm na hÚtóipe (1994:11), mhaígh 

sé go raibh trí chineál ag feiniméan na hútóipe: an Útóipe liteartha, cleachtadh na 

hÚtóipe agus teoiric shóisialta na hÚtóipe. Dár ndóigh, is leis an chéad aghaidh a 
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bhaineann fócas an phlé seo; an Útóipe liteartha. Taobh istigh den Útóipe liteartha, 

míníonn Tower Sargent ‘go bhfuil dhá bhunthraidisiún ann, 'body utopias or utopias 

of sensual gratification and city utopias or utopias of human contrivance' (1994:4).  

 Ag barr na tacsanomaíochta, tá na hoileáin ádhúla agus na haoiseanna órga 

ann, nó Body Utopias, is é sin le rá go bhfuil achan rud go barra bachall sna háiteanna 

seo, 'these eutopias are achieved without human effort. They are a gift of nature or the 

Gods... utopias of sensual gratification or body utopias' (1994:10). Cuirtear parthas 

nó Eden de chineál éigin os ár gcomhair tríd útóipe an choirp, agus is sampla iontach 

ar an pharthas seo é an dóigh a gcuirtear síos ar oileán ag tús an scéil in Immram Bran: 

Taitnet líga cech datho 

Trésna maige móithgretho, 

is gnáth sube, sreth inmm chéul, 

isin maig tess Arggatnéul. 

 

Ní gnáth écóiniud na mrath 

hi mruig dénta etargnath, 

ní bí nach gargg fri crúais,  

acht mad céul m-bind frismben cluais. (1895:7)28 

Agus muid ag grinniú útóipe an choirp, caithfear a fháil amach cad é mar a 

chomhlíontar an bhearna idir mianta agus sásamh na gcarachtar, cad é mar a chuidíonn 

Útóipe an choirp leis an bhearna sin a líonadh agus cad é mar a théann sé sin i bhfeidhm 

ar fheidhm an téacs féin. In NMTO agus IGNC araon tá siad ar lorg am a chuaigh thart 

go pointe, ag brath ar mhiotas agus ar rudaí nach bhfuil coincréiteach nó inbhraite; an 

fhís féin. Pléann Davis seo in Utopia and the Ideal Society (1981), áit a n-díríonn sé 

 
28 ‘Splendours of every colour glisten, throughout the gentle-voiced plains. Joy is known, ranked around 
music, in Southern Mag Argatnél. Unknown is wailing or treachery, in the familiar cultivated land, 
there is nothing rough or harsh, but sweet music striking on the ear’ (Meyer, 1895: 6). 
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ar an bhearna seo idir mianta na ndaoine agus sásamh san útóipe. Caithfear an cheist 

a chur, cad iad na rudaí a ba mhaith linn agus cad é mar is féidir linn iad a bhaint 

amach?  

 Tugtar trí shampla dúinn le speictream an chomhlíonta a léiriú: 

1.  Is é Cockaygne an chéad cheann, áit ina bhfuil sásamh agus mianta na 

ndaoine ann gan teorainn, tá gach uile rud acu agus níl bearna ann, tá 

gach rud mar a d'iarrfadh do bhéal é a bheith, dála Magh Meall.  

2. Is é Arcadia an dara sampla. Tá teorainn san áit seo, nó níl ann ach na 

rudaí ata de dhíth orainn, seachnaítear an bharraíocht.  

3. Is é ‘The Perfect Moral Commonwealth’ an sampla deireanach a 

thugann Davis (1981) dúinn agus léiríonn sé glan mhalairt Cockaygne 

nó táimid ag dul i dtreo an réalachais agus an phobail sa 

Commonwealth. Baintear an tsochaí is fearr amach ann trí leasú na 

ndaoine, daonnacht agus gruaim. Tá na daoine ag croílár na hútóipe seo 

agus is féidir smacht a bheith againn ar an útóipe más rud é go bhfuil 

smacht ag sochaí na hútóipe sin orthu féin. Is réiteach sóisialta é in áit 

útóipe eile a chruthú achan iarraidh a theipeann ar ghné amháin den 

tsaol (1981:27). 

Cén taobh den speictream ar a dtiteann NMTO agus IGNC, mar sin? Is é cuspóir 

NMTO go mbainfear síoraíocht agus saoirse amach, 'A phobail liom, is áil liom sibh 

bheith dílis agus buan agus saor. Ach is é tús na dílseachta bheith dílis díbh féin. Cén 

fáth ar éirigh sibh tuirseach den tír a tugadh díbh?' (60). Tá díomá air, tuigeann sé go 

bhfuil sé iontu bheith dílis dó, agus tá an Commonwealth dírithe ar an duine, agus ar 

fhadhb ‘in which the collective problem is solved not by increasing the satisfactions 
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available, but by the citizen’s willingness to limit his own appetites’ (Ferguson, 

1982:447). Ó tharla go bhfuil gné an phobail agus na daonnachta lárnach, tá idé an 

Commonwealth ag croílár na hútóipe, is é sin le rá go bhfuil fís na hútóipe bunaithe ar 

leasú na sochaí.  

 Déantar trácht ar idé Cockagyne agus ról na nDéithe le hútóipe an choirp, is é 

sin áit ina bhfuil achan rud go fairsing inti. Bronnadh tobar uisce oraibh nach dtráfadh 

choíche agus chuaigh sibh a bhrionglóideach faoi fhuarain úra. Baineadh an fearann 

sin díbh agus chaill sibh cuid éigin díbh féin ina theannta, ach feictear díbh gur leor 

seilbh d'fháil arís air agus go mbeidh an saol mór ina cheart' (60). Cuireann reacaire 

NMTO Éidín inár láthair anseo, ach tá an t-am sin thart, rinne a phobal talamh slán den 

tsaol a bhí acu agus tá meon an Commonwealth de dhíobháil orthu anois agus ní mór 

dóibh glacadh lena bhfuil acu agus útóipe a chruthú bunaithe air.  

 Mar atá mínithe, cuireann na haoiseanna órga síos ar áiteanna idéalacha a 

shamhlófá leis na sean-Ghréagaigh nó le saothar Hesiod. Mar shampla, in Works and 

Days29, tá na daoine agus an nádúr beo i bhfreagairt a chéile, tá maoithneachas le 

mothú sna scéalta seo a nochtann saol an tréadaigh idéalaigh. Is eiseamláir iontach é 

saothar Alvan Fisher, The Pastoral Landscape (1854). Is sampla ar dóigh é ar an 

traidisiún nó léiríonn sé an tréadaí, a mhadadh agus ainmhithe thart orthu, iad cuachta 

i scáth an tsléibhe mhaorga, ní chuireann a dhath ar bith isteach ar an chiúnas nó an 

suaimhneas. Is é an rud is seanrá an tréadaigh ann ná fritéis na healaíne agus an nádúir 

nó 'that mode of viewing common experience through the medium of the rural world' 

(Lynen, 1960:9), mar a dhéanann an reacaire agus é ar imeall na ndaoine ar shliabh an 

reachtaire.  

 
29 Le fáil ar www.sacred-texts.com/cla/hesiod/works.htm  

http://www.sacred-texts.com/cla/hesiod/works.htm
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 Ní scéal cumhach amháin é, suite faoin tuath agus duine ag cronú na n-

aoiseanna órga, is modh inste é. Is duine é an tréadaí féin a bhfuil croí umhal aige agus 

léiríonn sé taithí an chine dhaonna agus thig leis an léitheoir réiteach leis dá bharr. Tá 

reacaire NMTO ina thréadaí ar a mhuintir thíos, agus tá gaol gairid idir a dhualgas féin 

agus focail Shoiscéal Eoin sa Bhíobla:  

Mise an sáraoire, Tugann an sáraoire a bheatha ar son a chaorach. An fostúch, nach 

bhfuil ina aoire, agus nach leis féin na caoirigh, feiceann sé an mac tíre ag teacht, agus 

fágann na caoirigh agus teitheann, agus fuadaíonn an mac tíre iad agus scaipeann. 

[Teitheann sé] de bhrí gur fostúch é, agus gur cuma leis mar gheall ar na caoirigh. Ach 

is mise an sáraoire, agus aithním mo chuid féin, agus aithníonn mo chuid féin mé, faoi 

mar a aithníonn an tAthair mé, agus mar a aithnímse an tAthair. Agus tugaim mo 

bheatha ar son mo chaorach.  Tá caoirigh eile agam chomh maith, nach den chró seo 

iad. Ní foláir dom iad sin a thabhairt chomh maith, agus éistfidh siad le mo ghlór, agus 

beidh aon tréad amháin ann, agus aon aoire amháin. Mar gheall air seo atá grá ag an 

Athair dom mar go bhfuilim ag tabhairt mo bheatha uaim, chun go nglacfainn chugam 

arís í. Níl aon duine á tógáil uaim; is uaim féin a thugaim uaim í, agus tá sé ar mo 

chumas í a thabhairt uaim agus tá sé ar mo chumas í a ghabháil chugam arís. Sin í an 

aithne a fuair mé ó m’Athair. (10:11-18) 

Tá grá reacaire NMTO dá mhuintir lárnach sa scéal, tá siad mar a bheadh caora ann 

agus ag brath air dá sábháil. Coinníonn sé súil ghéar orthu agus é amuigh leis féin, 

uaigneach, scartha. Tá foighne aige, 'ar feadh na n-aoiseanna, tá mé a gcoimhéad’ (20). 

Chuirfeadh a stáitse pictiúr de chuid Caspar Friedrich i gcuimhne duit, ‘The Wanderer 

Above the Sea of Fog’ (1818). Tá fear ina sheasamh ar aill agus a chúl leis an phictiúr, 

léirítear féinmhachnamh agus é ag breathnú amach air a bhfuil roimhe, ach tá pointe 

suimiúil déanta ag Dembo agus Freeman (2001), a mhaíonn go seasann an ceo don 

todhchaí neamhchinnte. Dár ndóigh, tá todhchaí ar bith ar thuras agus i bpróiseas an 

útóipeachais neamhchinnte, níl a fhios ag duine ar bith in NMTO cad é a tharlóidh san 

útóipe seo, óir níl acu ach fís, 'tháinig muid amach go tobann ar ardán creagach mar a 

raibh an tír ar fad spréite amach faoinár súile' (30).  

  

 Tá siad ag brath ar thuar agus cuidiú ó na 'sinsir' agus ó Dhia féin, 'ag brath a 

mhuintir a thabhairt leis go tír tairingre' (NMTO, 23), agus is útóipe an choirp sin, 'all 
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these eutopias have certain features in common...immortality or an easy death, unity 

with God or the gods...' (Tower Sargent, 1994:10). Is cinnte nach eutopia an chuid is 

mó den scéal seo nó níl sé i gcónaí dearfach ó thaobh an bhlátha agus na haontachta, 

tá sé ag plé le deacrachtaí anama agus saoil, 'rinneadh sclábhaithe dínn' (NMTO, 27). 

Is léir go bhfuil tréithe de stíl d’utóipe an choirp le léamh in NMTO agus seanrá an 

tréadaigh curtha inár láthair chomh maith, caithfear an cheist a chur; an le taobh 

Cockaygne den speictream a chlaonann NMTO, nó taobh an Commonwealth? 

D’fhéadfaí a mhaíomh gur bhain muintir NMTO triail as Cockaygne san am a chuaigh 

thart, ach gur tháinig meath ar an tsaol sin, agus an reacaire anois ag iarraidh orthu dul 

bealach an Commonwealth.  

Ar oileán Ghabhla ag tús IGNC, feictear nach bhfuil iomlán na bhfrancach ar 

aon intinn faoin chineál útóipe atá acu, dár ndóigh tá cuid acu den bharúil gur Arcadia 

atá ann, is é sin go bhfuil gach rud a bheadh de dhíth orthu acu ar an oileán féin. Is é 

seo an áit a dtosaíonn an t-easaontú, agus is é sin dúshraith an scéil ar fad. Measann 

francaigh eile go mbeidh siad fágtha gan bia mura ndéanann siad rud éigin chun 

útóipeachas a bhaint amach ar thír mór, 'Tá eagla ar fhrancaigh an bhaile, tá imní 

orainn uilig fá imeacht na ndaoine go dtí an tír mhór sin os ár gcomhair amach...' (65) 

Luadh cheana go seasann an bia don chultúr, don teanga agus go bhfuil cumhacht na 

tíre móire ag mealladh daoine chuici, dá bharr seo is léir go gcaithfidh francaigh IGNC 

dul ar an turas céanna le daoine NMTO, caithfidh siad dul i dtreo an Commonwealth.  

  Is cothrom a mhaíomh gur ag gníomhú astú féin a bhíonn francaigh an oileáin, 

rud nach mbíonn le mothú le muintir NMTO. Má sheasann carachtair NMTO do na 

Gaeil agus ár dturas chun eipeafáine i dtaca le náisiún agus cultúr, d'fheadfá a 

mhaíomh gur chóir dúinn bheith ar aon dul leis na francaigh, ag iarraidh smacht bheith 

againn ar ár saol féin agus ar ár gcultúr féin. 'rachaimidinne thart an cladach...tá cuma 
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air go bhfuil neart bia ann, ach cuardaigí na haicíochta go maith, bheadh sé deas dá 

mbeadh portáin nó crúbóga le fáil againn' (IGNC, 77). Sin ráite, is cuma cad é a 

d'aimsigh na francaigh ar na hoileáin agus ar thír mór, 'b'fhéidir nach bhfuil an rathúnas 

bia nó an saol chomh sócúlach ar an tír sin amuigh agus a mheasann Bullaí é a bheith...' 

(80). Mura bhfuil tú in ann útóipe nó an áit idéalach a aimsiú gach áit a dtéann tú, tá 

an fhadhb níos doimhne ná an tíreolaíocht, baineann an easpa leat féin, tá sé ionat. 

Arís eile, nochtar tábhacht leasú na ndaoine féin, an Commonwealth, agus is é sin an 

útóipe atá i ndán do IGNC agus NMTO araon. Tá Smailc ag caint ar Ghabhla ag 

deireadh an scéil in IGNC, 'Bhí sé riamh deas ach sílim féin go bhfuil sé fiche uair 

níos deise anois' (242). Tá an tseintimint chéanna in NMTO ag an reacaire, 'óir níorbh 

iad na nithe a bhí in easnamh orthu ach ciall do na nithe a bhí acu,' (95). Ba chóir go 

mbeadh an bheirt buíoch de na rudaí atá acu, in áit bheith ag imeacht sna cosa in airde 

i ndiaidh an idéalachais seo. Ní féidir idéalachas a aimsiú san áit nó sna rudaí nach 

bhfuil acu. Nuair a bhíonn siad faoi shuaimhneas, is iad a bheas ar an neamheaspa.  

 

1.2 Fáinne an Útóipeachais  

 

Is é an straitéis féin bunsmaoineamh an útóipeachais; an dóigh a dtéitear i ngleic le 

ceisteanna faoi réaltacht an ama i láthair agus muid ag cruthú réaltacht úr dúinn féin, 

réaltacht ina mbeidh sásamh buan againn. Ar an dóigh sin, is próiseas é an t-

útóipeachas fosta, nó clár an athraigh atá i gceist leis. Maíonn Vieria go ndiúltaíonn 

an próiseas seo do neamhfhéidearthacht na haislinge, 'Taking mainly the shape of a 

process, refusing the label of an 'impossible dream', utopia is a programme for change 

and for a gradual betterment of the present...' (Vieria 2010:23). 30 

 
30 Le fáil in Cambridge Companion to Utopian Literature, Claeys (2010).  
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  Feidhmíonn próiseas an útóipeachais ar leibhéil éagsúla, mar shampla, téimid 

i dtreo ath-threoshuímh pholaitiúil, eacnamaíochta agus mhorálta. Ar a bharr sin, is 

geall le straitéis chruthaitheach; an tÚtóipeachas. Mar sin de, is próiseas é sa dóigh is 

gur mar chuid d'athchumadh laethúil na sochaí é, agus is próiseas é gach rud is athrach 

ann, idir an indibhid agus an cine daonna féin, ón tsaol seo go dtí an saol atá le teacht, 

'utopia no longer aspires to change the world at a macro-level and is focused now on 

operating at a micro-level' (Vieria, 2010: 22).  

Nuair a theipeann ar athrú i dtreo na hÚtóipe, deir M.I. Finley, 'voices are 

raised...against the possibility of human progress, against man's potentiality for good' 

(1967:19) Cuireann Tower Sargent síos ar an phróiseas seo mar fháinne, 'This cycle of 

hope, failure, despair, and the rejection of hope altogether, followed by the renewal 

of hope seems to be the basic pattern of attitudes to social change' (1994:28). Léirítear 

fáinne an útóipeachais in NMTO agus IGNC ar thrí dhóigh: cuir chuige an scéil féin, 

na pobail intinneacha agus úsáid an tseacht. Déantar na tréithe seo a ghrinniú thíos.  

  

Cuir Chuige an Scéil 

Tá an fáinne soiléir in NMTO. Sa deireadh, baineann siad an sanctóir amach agus a 

gcroíthe lán, ach go fóill féin, bhí a fhios ag an reacaire go bhfillfeadh siad ar a 

seannósanna, 'ba bheag orm, áfach, a n-óráidí buíochas...mar bhí a fhios agam go 

dtiocfadh an iomaíocht agus an t-éad ina n-am féin' (87). Tá gliondar ar a gcroíthe, ach 

tá a fhios aige nach mairfidh sin. Go fiú an reacaire féin, ní fhaigheann sé sos ón 

bhuairt aigne, bíonn pointe dearfach ina shaol agus ansin, filleann sé ar an dualgas atá 

ag déanamh buartha dó, anam na ndaoine, 'ar an bhás inmheánach a chaithfinn an 

pobal seo do shábháil feasta' (87). Níos faide anonn i Sanctóir, léitear go bhfuil na 
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hógánaigh ag dul i dtreo an chogaidh arís agus sa tóir ar an ghaiscíocht, cé gur chuir a 

leithéid tús leis an trioblóid ar an chéad dul síos, 'iad ag súil i gcónaí go raibh acu faoi 

dheireadh an rud a shásódh iad' (99). 

  Is léir go mbriseann an nós seo croí an reacaire, is é an dualgas atá air ná an 

fáinne a bhriseadh agus deireadh a chur leis, ach ní féidir, 'theastaigh uathu na sean 

árthaí do chóiriú arís' (37). Deir Morin:  

So what is it that is intolerable? The intolerable is that which constantly is intolerably 

tolerated. What does that mean? That means that it is not sufficient just to repeat that 

something is intolerable. We know that. The important thing is not to accept the fait 

accompli. It is not enough just to stigmatize something, we must also not forget, and 

continue to go in the desired direction. In politics one is not always a victor: one is in 

fact more frequently among the vanquished. (2006:139) 

  Tá tréithe an fháinne féin le mothú le sliabh an scéil nó téann sé ar ais arís agus arís 

eile ar mhaithe le faoiseamh, 'Ba é sin an fáth gur dhreapaigh mé le coim na hoíche an 

aill dhubh ós ar gcoinn agus gur bhreathnaigh mé sondaí dorcha an champa, gríosach 

na dtinte...agus ar feadh na hoíche seo go léir choimhéad mé mo lucht leanuna...'  (49) 

Achan uair a théann sé ann, tá muid ar ais ag tús an scéil agus é ag iarraidh cuidiú 

éigin, lán éadóchais agus ag dúil leis an chinniúint atá le teacht gan smacht aige uirthi. 

Ní bheidh muid choíche sásta lena bhfuil againn. Bhí an útóipe ag muintir NMTO agus 

ina dhiaidh dóibh í a scriosadh, is é cuspóir an turais féin ná í a bhaint amach arís. Go 

fiú nuair atá an reacaire ag cur comhairle orthu, ní éisteann siad leis, 'ach bhris siad 

isteach ar mo chuid cainte agus d'agair orm go práinneach iad do threorú ionsair 

shliabh a slánaithe' ( , 54). Tá siadsan ag cinntiú go mairfidh an fáinne go deo agus 

eisean ag iarraidh deireadh a chur leis. Is íomhá ar a saol í an taoide a luann An 

Doibhlineach agus é ag caint ar an chogadh agus naimhde mhuintir NMTO, 'Bhí ár 

naimhde ag dul i dtreise agus i méid. Le fada an lá bhí ina chomhrac idir ár dhá 

mhuintir agus ba chosúil sinn le dhá thaoide ag éirí agus ag titim' (47), níl rud ar bith 
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níos síoraí ná an taoide, beidh sé ag titim agus ag éirí go deor na ndeor, mar a bheas 

daonnacht NMTO agus nós an chine dhaonna dul sa tóir ar idéalachas. Buailimid le 

muintir NMTO ag deireadh rotha an phobail, 'Cornaíodh iad go fadálach i gcoim an 

dorchadais agus dhruid siad leo go righin brúite ó láthair na tubaiste...' (55). Tá an saol 

in NMTO, go fiú agus iad 'ag dreapadh as an dorchadas' (63), leochaileach. Déarfá go 

raibh féidearthacht ann go bhfaigheadh an pobal bás ag pointe ar bith, murach 

láidreacht a gceannaire. 

 Tchímid an rud céanna in IGNC, nó Léimid faoi stair an oileáin, 'eolas ar bhur 

sinsir a fhad siar agus is féidir liomsa agus le mo mhacasamhail an t-eolas sin a 

thabhairt díbh' (IGNC, 8), agus faoin dóigh ar éirigh le sinsir an oileáin pobal a chruthú 

bunaithe ar an tsaol a bhí ina gcroíthe. Ansin, tosaíonn an scéal leis an easaontú idir 

francaigh san am i láthair, agus, sa deireadh, cruthaíonn siad a bpobal arís ar Ghabhla, 

'bhí an t-oileán go hálainn anois' (IGNC, 242). Déarfainn go dtiocfaidh an an uair a 

bheas orthu machnamh a dhéanamh ar an tsaol atá acu, mar a tharlaíonn in NMTO.  

 Tá fáinne an útóipeachais le léamh le linn IGNC agus athrá foclach ann 

ag tús agus ag deireadh an scéil, 'Maidin dheas amháin san fhómhar bhí Smailc, Snag 

agus Goll Mór ina suí os ceann Pholl na hEornan' (IGNC, 233). Caitear solas ar athrú 

agus leanúnachas an phlota araon, tá siad san áit chéanna ach tá athrú tagtha ar shaol 

na n-oileánach. Tá an chéad líne athráite ar an leathanach deireanach fosta, 'Lá deas 

amháin i ndeireadh an tsamhraidh bhí smailc agus a chara Garach á ngrianú féin' 

(IGNC, 242). Cuireann na francaigh leis an tsaol nua seo, an féidir a rá gur 

teachtaireacht é seo ón údar go sáróidh agus go mairfidh spiorad na n-oileánach go 

deo na ndeor, fiú má athraíonn an saol? Thóg siad útóipe dá gcuid féin ar an oileán, 

rud nár tharlaigh do mhuintir Ghabhla féin sa stair.  
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Pobail Intinneacha  

 

Any discussion of intentional communities must be aware that every community has 

its own life cycles beginning with visions and pre-planning to birth, growth, 

maturation and, often, death, with death possible at any point in a community's life'. 

(Tower Sargent 2010:7) 

In IGNC, bogann an saol agus na francaigh ar aghaidh (189), in ainneoin thorthaí an 

choimisiúin. Léitear ag an chruinniú ag deireadh an scéil go bhfuil na francaigh ar ais 

ag an tús, san áit a raibh siad ag an chéad chruinniú; ag plé na rudaí céanna, ach ab é 

go bhfuil rudaí áirithe athraithe acu (213-230).  

Cruthaíonn carachtair agus údair NMTO agus IGNC saoirse ar leith le linn na 

scéalta: saoirse ó bhraighdeanas, ó sclábhaíocht, ó thruailliú cultúrtha, ón am a chuaigh 

thart. Cad é mar a dhéantar seo? Freagraítear an cheist sin trí chuspóir na hútóipe: cad 

é ba mhaith leo ón útóipe? In IGNC, tchítear gur mhaith leo bheith saor ón chine 

dhaonna, ón truailliú atá ag teacht ó thír mór agus ó iallach shaol na n-oileán.  Ba 

mhaith le muintir NMTO bheith saor óna stair, óna bpeacaí agus ba mhaith leis an údar 

saoirse intinne a léiriú tríd an reacaire go háirithe. 

 Pléann Tower Sargent trí aghaidh na hútóipe (1994, 2010): An Útóipe 

Liteartha, Cleachtadh na hÚtóipe agus Teoiric Shóisialta na hÚtóipe. Taobh istigh den 

'dara haghaidh': cleachtadh na hútóipe, tá na pobail intinneacha ann. Ní miste a fhiafraí 

an pobail intinneacha atá curtha os ár gcomhair in IGNC agus NMTO? Is gá seo a phlé, 

nó mas pobail intinneacha iad, tá impleachtaí ann do cheist na roghanna agus na 

saorthola sa dá úrscéal. 

  Is feiniméan de chuid na hÚtóipe iad na pobail intinneacha, go díreach mar atá 

pobal intinneach cruthaithe ag More in Utopia (1516). Cháin More eacnamaíocht agus 

timpeallacht na sochaí agus é go mór in éadan an éilíteachais agus an chliarthathais 

san eaglais. Thug sé Utopia ar an tsochaí úr a chruthaigh sé, bunaithe ar ghrádú 
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tábhachtach comhpháirteach de luachanna, agus ar luachanna pearsanta na ndaoine. Is 

cinnte go mbíonn deacrachtaí ann pobal intinneach a aithint: 

 Each commune is different. There are communes that live on brown rice, and 

communes that have big gardens…. with no schedule whatsoever…this diversity 

raises questions. A piece of land that’s simply thrown open to anyone who wants to 

live there, or a place where each family lives entirely in its own house but the land is 

owned jointly; shall we call these places communes or not? Communes differ greatly. 

(Sundancer,1973:29) 

 

Is fíor go bhfuil deacracht sa sainmhíniú, ach tá cur síos úsáideach leagtha amach ag 

Tower Sargent: 

'An intentional community is a group of five or more adults and their children, if any, 

who come from more than one nuclear family and who have chosen to live together 

to enhance their shared values or for some other mutually agreed upon purpose. 

(1994:15) 

 

Mar is fíor fá theoiric an útóipeachais féin, clúdaíonn ‘pobail intinneacha’ cuid mhaith 

áiteanna sa litríocht agus sa saol. Cad é mar is féidir teorainneacha an téarma a oibriú 

amach? An ionann áit ar bith agus Pobal Intinneach? Freagraíonn Miller na ceisteanna 

seo agus é ag plé le seacht dtréith de chuid na bpobal seo: 

A sense of common purpose and of separation from the dominant society; (2) some 

form and level of self-denial, of voluntary suppression of individual choice for the 

good of the group; (3) geographic proximity; (4) personal interaction; (5) economic 

sharing; (6) real existence; and (7) critical mass. (Miller, 1998: xxii-xxiii) 

 

Caitheann cuir síos Miller solas ar cé acu atá tréithe den phobal intinneach le léamh in 

NMTO agus IGNC nó nach bhfuil. Is mór an díol spéise é gur féidir leo gach ceann de 

na tréithe a chomhlíonadh: 

1.  A sense of common purpose and of separation from the dominant society: Is é 

comhchuspóir NMTO ná go rachaidh an tsochaí seo, muintir na Gaeilge, ar 

turas chuig a n-útóipe, chun áit níos fearr a bhaint amach, i gcomhar lena 

gceannaire, an reacaire. Feictear don léitheoir go mbíonn siad gan dóchas 

uaireanta, ach gur grúpa iad go fóill, ag obair le chéile:  

 
Ag amharc ar ár lucht iomartha, cuid acu ag tarraingt go spadánta mar go 

mb'fhearr leo tabhairt suas don aisling amaidí agus a gcónaí do dhéanamh sa 
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chéad chaladh a chasfaí linn, cuid eile agus lámh liobarnach acu ar an chéasla 

agus buillí tútacha á dtarraingt amhail mar nach dtuigfeadh a thuilleadh 

rabhcham na céaslóireachta ná orduithe a gcaptaen. (NMTO, 32-33) 

 

 

Tá scoilt ar leith le mothú in IGNC nuair nach bhfuil gach francach ar aon 

intinn faoin todhchaí is fearr, bunaíodh coimisiúin ó tharla nach bhfuil siad go 

léir ar aon intinn faoin áit is fearr – tír mór, Gabhla féin, na hoileáin thart orthu. 

Deir Miller, ‘…some dissatisfaction with the way things are going is 

fundamental fuel for communitarianism’ (xxiii).  

2. Some form and level of self-denial, of voluntary suppression of individual 

choice for the good of the group: Is léir in NMTO go mbíonn an reacaire ag 

streachailt leis an ról ata aige, agus leis na dualgais atá air an grúpa a thiomáint 

i dtreo ré úr. Beartaíonn an ceannaire agus na daoine gur mhaith leo bheith 

páirteach sa tsaol úr seo, 'rinne fáistine dúinn' (NMTO, 25) agus téann siad sa 

tóir ar an tsaol sin le chéile 'an t-oileán séin' (NMTO, 37).  D’fhéadfaimis an 

comhghéilleadh ag deireadh IGNC a lua don phointe seo fosta, cruthaítear 

sochaí san áit a raibh siad ag tús an scéil, Gabhla, ach amháin go nglacann siad 

le cuid de na nósanna a bhí aimsithe in áiteanna eile, ar tír mór, mar shampla, 

cé nach n-aontaíonn gach uile fhrancach sa ghrúpa leis na nósanna sin, ‘Bhí na 

seanfhrancaigh fear ina dtost, ní chreidfeadh go n-athródh rudaí chomh tobann 

sin’ (IGNC, 231).  

3. Geographic proximity: Tá an pointe simplí seo ábhartha in NMTO agus IGNC 

araon. Deir Miller go bhfuil ‘geographic closeness’ (xxiii) de dhíth sa phobal 

intinneach. Bíodh suanlios nó tithe i gceist. In NMTO, tá na daoine go léir le 

chéile san áit úr seo agus iad ag tús na hÚtóipe úrnua: ‘ag coirnéal sráide, 

d’fheicinn chugam bean de mhuintir na n-iascairí… (NMTO, 173). In IGNC, 
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tá siad ar ais sna tithe ar Ghabhla, ‘bhí mórán acu ina gcónaí sna tithe’ (IGNC, 

241),  

4.  Personal interaction: Tá Miller ag caint ar na caidrimh a bhíonn idir na daoine 

sa phobal intinneach. Tá an pobal ag brath ar a chéile. Ní leor daoine a fheiceáil 

mar a bheadh sráid sa chathair ann, caithfear cairdeas, agus idirghníomhú 

sóisialta a bheith ann. In NMTO, níl acu ach a chéile, tugann siad tacaíocht dá 

chéile ar an turas, agus beidh gach duine sa phobal de dhíth chun sochaí úr a 

chruthú san áit a bhaintear amach ag deireadh an scéil agus iad ‘ag tógáil áras 

Dé’ le chéile’ (NMTO, 200). Cuirtear deireadh le IGNC agus saol na 

bhfrancach mar phobal, mar ghrúpa, agus mar chomún os comhair an léitheora, 

‘thug siad cuairt ar thithe na ndaoine’ (IGNC, 240).  

5. Economic sharing: Míníonn Miller go bhfuil cuid mhaith féidearthachtaí anseo 

maidir le cúrsaí airgid sa phobal intinneach, ach, gur pobal intinneach atá ann 

fhad is go bhfuil ‘some mingling of finances or of property ownership’ (xxiii). 

In NMTO, níl má gáinne fágtha ag na daoine ach a bhfuil leo ar an turas. Beidh 

orthu gach uile rud a roinnt agus iad beo le chéile, ‘gort na bprátaí’ (NMTO, 

198). In IGNC, tá tithe dá gcuid féin ag na francaigh, agus maoin phearsanta 

ag gach duine acu. Mar a deir Miller, fhad is go bhfuil fianaise ann gur ag 

roinnt ar dhóigh éigin atá siad, is pobal intinneach atá ann, ‘an bia farraige atá 

chomh fairsing sin thart orainn’ (IGNC, 242).  

6. Real existence: Is é atá i gceist anseo ná na pobail ar éirigh leo an fhís, nó an 

plean a bhí acu a chur i gcrích.  Ní leor an bunaitheoir dréimeach, caithfidh 

siad cuspóir a shroicheadh ar dhóigh amháin ná ar dhóigh eile, deir Miller 

‘…those that managed to get off the drawing board and into real 

existence…even if their populations were small, their lifespans short, or both’ 
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(xxiii). Ta an chuma ar an scéal in NMTO nach bhfuil an dara suí acu agus go 

gcaithfidh siad bogadh, ach ar a laghad, téann si ad agus b’ann dóibh ag an 

deireadh, ‘tá feicthe agam…meitheal fear ag déanamh an fhómhair’ (NMTO, 

200). In IGNC, ní leor coimisiún agus plean na hÚtóipe a phlé, caithfear dul 

amach agus rud a bhaint amach, mar a dhéantar, ‘Mheas mé féin fosta nach 

mbeadh an dara suí sa bhuaile againn…ach múineann gan seift agus bhí an 

sracadh ionainne le sin a dhéanamh’ (IGNC, 242). 

7. Critical mass: Aontaíonn Miller gur chóir go mbeadh cúigear páirteach chun 

go mbeadh pobal intinneach bainte amach. Níl amhras ach go bhfuil sin léirithe 

in NMTO agus IGNC, tchítear an reacaire agus pobal ar fad thíos ag bun an 

tsléibhe in NMTO, an máistir scoile in IGNC agus francaigh an cheantair.  

 

Léiríonn na critéir seo gur pobail intinneacha atá in IGNC agus NMTO araon agus go 

gcuireann na francaigh in IGNC agus an reacaire in NMTO luach ar an tsaoirse.  

 

Úsáid an tSeacht 

Treisítear fáinne an útóipeachais le húsáid an tseacht in NMTO agus IGNC. Is é atá 

lárnach in NMTO, 'a seacht ghrádha' (19), nó 'seacht mbliana a mhair mé i suaimhneas 

a n-aireagal' (19), is iomaí sampla atá ann, agus ó tharla gur leabhar é seo a mhúnlaíodh 

ó Eacsadas, caithfear siombalachas an Bhíobla a ghrinniú.  Baintear úsáid as uimhir a 

seacht sa Bhíobla den chéad uair in Geiniseas (1), caitheann Dia sé lá ag cruthú an 

domhain agus bíonn scíth i gceist leis an seachtú lá.  Tá seacht gcos ar sheastán lampa 

an tsanctóra in Eacsadas (25:37). Caithfidh gurb é an tsiombail is láidre ar úsáid an 

tseacht in NMTO ná an tréadach féin nó in Soiscéal Naomh Eoin tá na seacht 'Is mé' 

de chuid Íosa ann (6:35-15:1), agus is é 'Mise doras na gcaorach' (10:6) an ceathrú 
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ceann. Is é an fócas atá ag na seacht ndearbhú seo ná cad é a tharlaíonn i ndiaidh dúinn 

glacadh le Dia agus muid inár gcreidmhigh. Má ghlacann pobal NMTO leis an reacaire, 

bainfidh siad an tsíoraíocht amach, má ghlacaimid le cultúr na nGael, linn féin mar 

dhuine, beidh saoirse againne fosta, 'Is é bunghairm don duine é féin do chur i gcrích' 

(87). Tá baint ag an uimhir seo le haontacht agus le comhláine, agus is é sin 

bunchuspóir na ndaoine féin in NMTO, deir Hastings (1951): 

'The number is an image of God, and is im-pressed on the universe, as well as on the 

bodily constitution of man . . . among the numbers up to ten 7 alone neither produces 

nor is produced, not being formed from any other number by multiplication.' (406) 

Tá 'na seacht ríocht' le léamh ar fud IGNC. Luann na francaigh na ríochtaí seo ar thír 

mór, ach an bhfuil siombalachas ar leith san uimhir? Is uimhir í seo atá le léamh fud 

fad scéalta na n-oileán, tuigimid go raibh Odysseus fágtha ar Ogygia le Calypso ar 

feadh seacht mbliana agus ritheann an téama sin tríd scéalta miotaseolaíochta na 

hÉireann fosta. Dúradh go mbíonn Uí Bhreasail le feiceáil achan seacht mbliana nuair 

a imíonn an ceo31 agus labhraíodh faoin téama seo sna scéalta atá bailithe i gCoimisiún 

Bhéaloideas Éireann. De réir scéal 'Na Trí Mic Ó gCorra', tá 'stags' (stácáin) amuigh 

ar an fharraige ar longa iad uair den tsaol go dtí gur tháinig siad faoi dhraíocht ar a 

mbealach go oileán Thóraí ach, achan seacht mbliana, imíonn an draíocht agus bogann 

siad arís (CRBÉ, 1238: 200-6). Cumadh amhrán ar Chuil Stuifín sa bhéaloideas fosta: 

 And each seven years to prove to men, 

 That Harold's sons were there, 

 Appears Cuil Stuifín o'er those waves, 

 Which hide it from one's gaze. (CRBÉ, 861: 756-760) 

 
31 Le fáil in The Irish Otherworld Voyage in Early Irish Literature (2000). 
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Is cinnte go bhfuil siombalachas láidir le húsáid an tseacht, bhí 'seacht ríocht' ar an tír 

mór agus nascann seo ar dhóigh le 'The Seven Ages of Man' de chuid Shakespeare, 

íomhá a luaigh sé in As You Like It: 

 All the world's a stage 

 And all the men and women merely players... 

 And one man in his time plays many parts, 

 His acts being seven stages...  (II. iv. 140-166) 

Is suimiúil an rud é seo a chur i gcomhréim leis na seacht ríocht nó tá ceangal idir an 

uimhir, atarlú agus an t-útóipeachas, go mbeidh na francaigh ar lorg rud úr i dtólamh. 

Tá ról acu sa scéal; caitheann siad a saol ar lorg útóipeachais ach tosóidh siad arís leis 

an chéad ghlúin eile, ag urthosach na haislinge. Treisíonn an íomhá 'ó chúl na gcnoc’ 

an teoiric seo nó deir Goll, 'tá seacht ríocht ar an taobh seo díobh...Deirtear go bhfuil 

na céadta díobh ar an taobh eile de na cnoic chéanna' (123). Cruthaítear mistéir agus 

draíocht leis an abairt seo, cad é atá ar an taobh eile? An bhfuil saol níos fearr le 

haimsiú arís? Seasann na cnoic seo don fháinne féin, ní bheidh deireadh ann nó tá rud 

éigin eile amuigh ansin cheana féin; is é sin ciseal eile an útóipeachais.  

 

1.3 Tionchar an Réalachais: Feabhsú agus Idéalachas 

 

Mar a luadh cheanna, caithfear an réalachas a ghrinniú agus leis sin a dhéanamh, is 

léir go bhfuil orainn bheith cruinn fán rud is réadúil ann. Tá cuma iontach simplí ar an 

cheist sin, ach, mura féidir linn an réalachas a aithint, ní féidir a hiarmhairtí agus a 

tréithe ar an litríocht a imscrúdú.  

  Pléann Morin (2006) an dóigh a n-amharcaimid ar 'the real' agus cad é mar a 

théann sé i bhfeidhm ar an tsaol. Déantar an cheist seo a chriathrú trí fhéidearthachtaí 
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na linne. Tá an réalachas simplí ar dhóigh iontach cealgach agus casta ar dhóigh nach 

bhfuil insint scéil air, 'The problem of the real is that we think we understand it very 

well, whereas in fact it is not very well understood at all' (Morin, 2006:135). Tá dóigh 

níos simplí chun é sin a mhíniú: Is ionann an réalachas agus daonnacht; grá, fulaingt, 

ár mothúcháin agus castacht an chine dhaonna. Más féidir é a mhothú, is ann dó.  

  Tá a fhios againn go gcaithfidh fís neamhréadúil bheith mar bhunchloch an 

útóipeachais, nó is rud í an útóipe nach bhfuil beo i réaltacht na linne sin. Cé go bhfuil 

an aisling ina híomhá shamhalta ar leibhéal áirithe, tá sé chomh fíor sin go gcaithfidh 

sí bheith bunaithe ar an réalachas fosta nó tá fís na hÚtóipe nó útóipeachas an duine 

bunaithe ar íomhá nó leagan den réalachas, de réir an scéil acu sin, 'kind of an inverted 

image [of reality]' (Vieria, 2010:8). Tugann Morin sampla dúinn ina alt faoi na 

Sóivéadaigh:  

As concerns the Soviet Union, and from the utopian point of view, it must be said 

that this barrack-room socialist utopia, this entity which in fact did not exist, was 

founded on a doctrine which saw itself as the reflection of reality. (2006:135) 

Dála an Naitseachais nó aon ghluaiseacht atá antoisctheach, poláitiúil, sóisialta nó 

reiligiúnach, bíonn an deachtóireacht ag brath ar thuiscint lucht na deachtóireachta ar 

an rud is réalachas ann.  Aithníonn Morin go bhfuil an dá chrann ar do bhos agat leis 

an réalachas: Útóipe a shíleann go bhfuil sí réadúil ach a bhfuil dallach dubh ar an fhís, 

dáiríre. An dara rogha ná an útóipe a thuigeann gur útóipe atá inti toisc gur cruthaíodh 

taobh amuigh de réimse an réalachais í (ibid). Is fada óna chéile iad an dá rogha seo 

nó tá difríocht mhór eatarthu.  Déantar an t-idirdhealú seo le cumhacht an eolais; 

maíonn Morin go bhfuil an réalachas bunaithe ar ár gcuid eolais; cad é atá foghlamtha 

againn, cad é atá feic the againn, ach go fóill féin níl san eolas ach 'a translation and 

a reconstruction...no knowledge is a photographic reflection of what is real' (138). 

Déantar an t-eolas a athchumadh nó bíonn eolas iomraill i gceist nuair a athinsítear 
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scéalta trí shúile an duine. Tá an cine daonna inearráide, bíonn ár réaltacht féin ag 

síorathrú agus bunaíodh stair an domhain ar na hearráidí seo: bíonn dallach dubh 

orainn maidir lenár gcuid éachtaí agus cuirimid ár gcrot féin ar an domhan thart orainn. 

Bímid ag síorcheistiú ár n-oidhreachta, ár bhféiniúlachta, agus déantar dearmad ar 

fhírinne an tsaoil uaireanta. 

  Is téama lárnach san útóipe liteartha í an réaltacht, 'one of the main features of 

utopia as a literary genre is its relationship with reality' (Vieria, 2010:8), ach cad é 

mar a aistrítear na prionsabail thuasluaite ón teoiric go litríocht na Gaeilge? Thiocfadh 

a mhaíomh gurb é an rud is litríocht an réalachais ann ná an saothar litríochta a bheith 

ina tranche de vie. Is cinnte nach sásódh IGNC nó NMTO an t-éileamh sin áfach, nó 

níl gnáthréalachas i gceist le ceachtar acu. Tá IGNC bunaithe ar scéal na n-ainmhithe, 

agus tá NMTO bunaithe ar mhúnla Eacsadas agus mar a deir clúdach an athchló, tá 

leabhar ann 'gan scéal ceart, gan charachtair, gan suíomh cruinn ó thaobh áite ná 

aimsire.' Tchítear dúinn ann aistear agus fealsúnacht cine mar a fheictear dá thaoiseach 

é trí staideanna éagsúla.  

  Rinne Ó Doibhlin agallamh (Mag Shamhráin, 1985) inár labhair sé fán 

réalachas sa litríocht agus is é atá ábhartha agus muid ag iarraidh ról an réalachais sna 

téacsanna seo a thuiscint. Míníonn Ó Doibhlin go raibh an saol ábhartha lárnach sa 

rómánsachas a tháinig chun cinn i dtús na naoú haoise déag, agus gur 'céim chun 

tosaigh' (1985:26) a bhí sa tranche de vie. Baineann seo le mionsonraí shaol na 

ndaoine; a gcuid éadaí, a dtithe agus eile agus 'de réir a chéile, rinneadh system as sin 

ar ar tugadh an réalachas’ (1985:26). Feicimid seo in IGNC le cuspóirí an Choimisiúin 

agus francaigh an oileáin ag iarraidh tranche de vie na bhfrancach thall a bhlaiseadh, 

'...aithne a chur ar fhrancaigh éigin, gach eolas fána saol a chruinniú, fá na tithe a bhí 

acu, fán bhia a d'ith siad...' (107). Is carachtair ghníomhacha iad na francaigh seo in 
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IGNC áfach, ní hé go mbaineann imeachtaí an scéil dóibh. Is iad atá páirteach agus 

gníomhach ina scéal féin. Beartaíonn siad ar an turas seo agus cuirtear an fhís os 

comhair an léitheora, roghnaíonn siad a mbealach agus is féidir a rá go bhfuil níos mó 

smachta acu ar an réaltacht a fheiceann siad nó an réaltacht ba mhaith leo ná mar atá 

ag pearsana NMTO. Ní hé amháin gurb é seo an réalachas atá le léamh in NMTO, is 

amhlaidh atá sé in IGNC chomh maith, 'Thug an triúr eile faoi deara go raibh an péire 

ag brionglóidí, go raibh an dainséar ann go ndéanfadh siad dearmad de na gnóthaí eile' 

(IGNC, 198), agus léitear fá Chliste agus aisling aici ar a todhchaí le Dearcadh, 

briseann an aisling sin nuair a chuireann an réaltacht isteach uirthi le cnag ar an doras 

(IGNC, 102).  

  Is follas nach féidir an tranche de vie seo nó 'slisne' den tsaol a léiriú ar 

pháipéar, áfach, 'déanann an scríbhneoir réalach roghnú ar amhábhar an tsaoil...gur 

rud ann féin an saol agus nach bhfuil ins an duine ach breathnóir céasta' (Ó Doibhlin, 

1985: 26). Feictear peirspictíocht an duine ar an réalachas anseo, ó thaobh an 

scríbhneora de agus na gcarachtar agus aontaíonn Ó Doibhlin go gcuireann an duine 

'a chrot féin ar gach rud a bhraitheann sé', go díreach mar a mhaíonn Morgin thuas, tá 

ár bpeirspictíocht féin againn ar an réaltacht. Mar sin de, shocraigh Ó Doibhlin ar 

réaltacht dá chuid féin a chruthú sa litríocht, tá tranche de vie intérieure cruthaithe 

aige, is é sin saol inmheánach. Is é seo an réalachas atá le léamh in NMTO, tugann Ó 

Doibhlin a chúl leis an rómánsachas agus nochtar tinnis an tsaoil agus cruacht an turais 

ag dul i bhfeidhm ar an taoiseach agus ar a mhuintir; léitear snáithe smaointe an 

taoisigh agus é ag streachailt leis an dualgas, 'freagracht lenar luchtaíodh mé...níl aon 

slí don éadóchas in anam an té ar leagadh an freagracht air...' (22), níl cead aige bheith 

buartha nó báite san éadóchas seo, níl an rogha sin aige. Is soiléir an saol inmheánach 
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anseo, intinn an taoisigh curtha os ár gcomhair agus léargas faighte againn ar thuras a 

mhuintire.  

 Is feasach dúinn anois foirm an réalachais sna téacsanna seo a ghrinniú, agus 

an dóigh a n-amharcaimid air agus a n-aithnímid ár réaltacht féin. Más féidir sin a 

thuiscint, beidh faill againn anailís a dhéanamh ar cad é a thiomáineann fís an duine i 

dtreo an útóipeachais. Is bunchloch de chuid shaothar Freud é an reality principle nó 

prionsabal an réalachais agus dar leis go gcuireann an duine a shásamh féin ar an 

mhéar fhada nuair a bhuaileann sé le constaicí an réalachais: 

 The Ego learns that it must go without immediate satisfaction, learns to endure a 

degree of pain, and altogether renounce certain sources of pleasure ... It is no longer 

controlled by the Pleasure-principle, but follows the Reality-principle. 32 

 

 Is malairt ar fad ar an réalachas é prionsabal an tsásaimh, baineann sé le pléisiúr go 

práinneach, mar sin de, bíonn mian an duine agus an réaltacht buailte le chéile. Os a 

choinne sin, san aois ina bhfuilimid is deacair an réaltacht a shainiú, nó mar a deir 

Morin 'reality is no longer as consistent and as certain as it could still be considered 

to be at the time of Freud' (2006:139). Dar leis go gcaithfear bheith ag smaoineamh 

go criticiúil agus éiginnteacht a chur in áit méine ag croílár ár réalachais féin. Ní 

hionann sin agus a rá go bhfuil muid éadóchasach fán tsaol nó go bhfuil eagla orainn 

fán réaltacht ina bhfuil muid, ach gurbh fhearrde ár dtuiscint ar an réalachas ach muid 

glacadh le héiginnteacht an tsaoil, 'we must never forget the ambient uncertainty that 

surrounds us' (2006:139). 

  Caithfear an cheist a chur ag an phointe seo: cén cineál réalachais atá le léamh 

sa dá úrscéal Gaeilge seo, an bhfuil mian nó éiginnteacht ag croí réalachas charachtair 

na scéalta? Ní féidir a shéanadh gurb é mian na bhfrancach croílár réaltacht IGNC, tá 

 
32 Le fáil in Introductory Lectures on Psycho-Analysis (Freud, 1915-16). Luaite ag Levine ina alt 

'Reasons and Morals' (1924:209).  
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éad ar chuid mhaith acu agus ba mhian leo saol na tíre móire agus na háiseanna atá ag 

na francaigh thall ansin a bhlaiseadh. Is é seo prionsabal an réalachais mar a thugann 

Freud air, tá na francaigh tiomanta ag na rudaí ba mhaith leo go dtí go nochtann 

constaicí - ganntanas bia ar na hoileáin nó nósanna aisteacha na bhfrancach ar thír 

mór. Sin ráite, tá gné de réalachas Morin (is é sin nuair a ghlacaimid leis an 

éiginnteacht ag croí an réalachais) le léamh ann chomh maith nó níl saol an oileáin 

cinntithe, tá meath pobail ann ar an oileán nó tá na teaghlaigh ag imeacht, bhí francaigh 

amuigh cheana ar thír mór agus tháinig siad ar ais le scéalta a mheall francaigh eile. 

Feicimid go mbíonn an 'Dáil' ag smaoineamh go criticiúil fá staid na tíre agus sampla 

é an dóigh a bpléitear fadhb an bhia, 'thugamar faoi deara é ach níl feidhm dúinn a 

bheith imníoch faoi láthair...má imíonn tuilleadh teaghlaigh beidh orainn an cheist a 

bhreathnú arís' (41).  Tuigeann siad go bhfuil an saol ag athrú agus nach bhfuil 

todhchaí ná an t-am i láthair ar an oileán slán nó cinntithe.   

  Is cothrom a mhaíomh go bhfuil barúlacha Morin ar an réalachas ag teacht leis 

an méid a léimid in NMTO, áfach. Glacann siad leis an éiginnteacht, i bhfios nó i ngan 

fhios dóibh féin. Tá na daoine ag brath ar thuartha agus ar theachtaireachtaí ó Dhia, 

rudaí nach nochtann cuid mhaith den am; ní aithníonn siad an fhís a bhí acu nuair atá 

siad ag streachailt i rith an turais, cailleann siad dóchas agus níl an saol atá i ndán 

dóibh nó an réaltacht thart orthu soiléir dóibh, 'ar an dream nár aithin idir smaointe 

marbha agus réaltacht bheo' (91). Tá a dturas scriosta ag an éiginnteacht, tubaiste ar 

mhuin tubaiste - stoirm, tuile agus ocras ina measc. Is é seo cur chuige Morin i dtaca 

le 'the real'; níl an saol cinntithe agus ní hé amháin go bhfuil ár dtodhchaí éideimhin, 

ach tá an réaltacht agus an saol mar atá anois ar an dóigh chéanna: 

We are living in a sort of cyclonic low-pressure zone. We get the feeling that the storm 

is about to burst at any moment, but then no, it doesn’t, it seems to move  away. And 
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then, wait on, it hasn’t really moved away at all. We don’t really know what is going 

to happen. (Morin, 2006: 136) 

Caithfear bheith réidh don athrú saoil, tá an smacht seo de dhíth orainn ar an réaltacht 

nó ciallaíonn sé seo go mbeidh muid in inmhe an t-idéalachas a aithint. Is glé go 

mbíonn an réalachas agus an t-idéal ag breith bairr ar a chéile agus ag dul i bhfeidhm 

ar a chéile. Thiocfadh leis an idéalachas an réalachas a chlaonadh agus, ar an lámh 

eile, is féidir leis an réalachas féidearthachtaí an idéalachais a scriosadh. Is tábhachtach 

an chothromaíocht seo a oibriú amach nó cruthaítear ciniceas as bheith ró-réadúil agus 

thiocfadh bheith caillte dá mbeifeá faoi gheasa an útóipeachais agus an idéalachais. 

Mar a deir Wright, 'the temptation is to be a cheerleader, uncritically extolling the 

virtues of promising experiments. The danger is to be a cynic, seeing the flaws as the 

only reality and the potential as an illusion' (2011:38). 

 

1.3.1 Feabhsú in áit Foirfeachta  

 

Míníodh cheana go seachnófar leaganacha den fhocail 'foirfe' sa tráchtas seo. Is fíor 

go bhfuil fáth trom i bhfabhar na foirfeachta agus an fáth a mbogann ár gcroíthe chuici; 

nuair a smaoinítear ar útóipe nó ar an útóipeachas, is áiteanna eipiciúla a thagann chun 

intinne, dála Pharthais. Cé nach bhfuil sé sin réadúil ar chor ar bith, tá rud maith fá 

bheith ag imeacht sna cosa in airde i ndiaidh na foirfeachta, nó is féidir saol níos fearr 

a chruthú le linn an turais, níl a fhios cad é is féidir linn baint amach, níor mhaith linn 

an draíocht ar fad a bhaineann leis an idéalachas a scriosadh, mar a mhaíonn 

Geoghegan: 

The danger with this approach is that utopias may become unattenuated and lose that 

element of uncompromising marvellous otherness that is at the heart of genuine 

transcendence. (2007: 77)33 

 

 
33 Le fáil in Utopia Method Vision, Moylan (2007).  
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A chontrárthacht sin, is deimhin gur chóir dúinn bheith in amhras faoin fhoirfeacht 

agus cuirim chun tosaigh gur chóir dúinn seilg na foirfeachta a sheachaint agus bheith 

dírithe ar fheabhsú ina háit. Is léir go dtiocfadh leis an idéalachas an fhadhb a réiteach 

agus meánionad a chruthú dúinn. Cuireann Eaker síos ar fhéidearthachtaí an 

idéalachais, 'nor does idealism, as is commonly supposed, deny the reality of the 

objective world...' (1941:456). 

  Cad é mar is féidir linn daoine agus an tsochaí a fheabhsú?  Cé acu atá nó nach 

bhfuil ceart: an réalaí nach gcreideann nó an t-idéalaí a chreideann? Tá an ceart ag an 

bheirt acu. Tá an tsochaí idéalach féideartha agus dodhéanta araon. Cuireann Lepojarvi 

(2011) síos ar 'Two Levels of Perfection in Society', 1. Is seachmall í an útóipe: sochaí 

gan duáilce, gan réalachas an pheaca. Bheadh an ceart ag an réalaí anseo, ní thiocfadh 

leis bheith fíor. 2. Ní seachmall í an útóipe: Teipeann ar an ghréasán sóisialta agus 

ar achan fhoirgneamh ach, tá an t-ábhar céanna iontu go léir i ndeireadh na dála: is é 

sin na daoine. 'Certain structures support the cultivation of virtue better than others', 

(Lepojarvi, 2011:176) tá sé níos fusa bheith deas nó olc in áiteanna aithnidiúla, bímid 

ag cur leis an saol ina dtimpeall (ibid).  Mar sin de, aithníonn Lepojarvi nach féidir 

sochaí 'fhoirfe' a bhaint amach, ach gur féidir linn sochaí chomh maith agus is féidir 

linn a chruthú nó clúdaíonn a theoiric teorainneacha an nádúir dhaonna. Mar sin de, 

dá bhfaighimid faill na feannóige ar shochaí idéalach mar seo, ba chóir dúinn an deis 

a thapú. Beidh ainimhe agus fadhbanna sa tsochaí, sin an rud is feabhsú ann.  

Cuireann Lepojarvi chun tosaigh gur míreanna mearaí atá sa tsochaí agus is é 

sin an dóigh is fearr le hamharc ar ábhar na sochaí agus le héifeacht na dtréithe éagsúla 

a oibriú amach, caithfear plé na sochaí a bhunú in ,'the concrete elements that together 

make up a society' (177). Tá na rudaí céanna ag croílár gach sochaí: oideachas, 

creideamh / ról na heaglaise agus an stáit agus polasaithe an phobail. Tá NMTO agus 
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IGNC ar thuras Útóipeach agus muid ag léamh cé acu an féidir leo an tsochaí is fearr 

a bhaint amach agus iad ar an turas céanna. Más tríd na míreanna mearaí seo a dhéantar 

a fheabhsaítear an tsochaí (oideachas agus polasaithe), cá seasann na míreanna mearaí 

seo sna húrscéalta atá faoi chaibidil?  

  Tá sochaí lán lochtanna le feiceáil in IGNC: francaigh atá ró-thugtha don ól , 

'níl iontu ach slúistí cáidheacha atá ró-thugtha don ól' (42),  fadhb an bhia 'mífholláin' 

de chuid na ndaoine, 'Tá saibhreas agus folláine éigin i mbia farraige nach bhfuil i 

mbia talaimh' (50), agus tá scoilt sa tsochaí le cuid de na francaigh ag iarraidh fanacht 

ar an oileán mar atá, agus cuid acu ag iarraidh imeacht. Ní seachmall í an útóipe seo 

ar chor ar bith; tá cur chuige praiticiúil ag na francaigh, tá córas acu leis na coimisiúin 

le dul ar turas thart ar na hoileáin sula mbíonn siad sásta cinneadh a dhéanamh ar cé 

acu is fearr dóibh. Roghnaíonn siad daoine atá fóirsteanach don phost, Cócaire i 

gceannas ar bhia farraige agus an dóigh ar féidir leo úsáid a bhaint as nuair a imíonn 

na daoine, ach go fóill féin, teipeann ar an ghréasán shóisialta agus déantar brus de na 

gnéithe seo. Ní oireann saol na tíre móire, níl gach rud ba mhaith leo le fáil ar na 

hoileáin eile, ach maireann na francaigh agus Gabhla ag an deireadh - iadsan 

bunchloch na sochaí. Feabhsaíonn an tsochaí nó roghnaíonn siad na rudaí a raibh dúil 

acu ann ar an turas agus filleann siad ar a n-oileán féin. Is sampla ar an fheabhsú seo í 

an teilifís, nó ceadaíonn rialtas an oileáin sa deireadh í, 'cuirfimid bosca i ngach baile 

fearainn' (IGNC, 211). Láidríonn na 'concrete elements' a luann Lepojarvi cumhacht 

na sochaí: polasaithe na Dála agus rialtas an oileáin agus ról an oideachais (IGNC, 8).  

  Ní hé nach bhfuil lear ná locht ar scéal NMTO nó aithníonn an reacaire 

lochtanna na ndaoine thíos go mion minic. Glacann sé leis nach bhfuil siad 'foirfe' ar 

chor ar bith agus nach mbeidh go deo, ach is air atá dualgas a bhfeabhsaithe agus is é 
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seo croílár fheabhsú na sochaí seo: na daoine. Feictear an taoiseach ag caint leo mar a 

bheadh Maoise ag caint leis na hIosraeilítigh agus díomá air fána n-iompar: 

Ach tháinig an pobal thart orm agus d'iarr orm iad do threorú chun an tsléibhe 

bheannaithe mar a raibh cónaí, dar leo, ar an athair ar a ndearna siad feall air. 

-A phobail liom, is áil liom sibh bheith dílis agus buan agus saor. Ach is é tús na 

dílseachta bheith dílis díbh féin. Cén fáth ar éirigh sibh tuirseach den tír a tugadh 

daoibh? (NMTO, 60) 

Níl duine dá chríonnacht nach dtéann beart ina aghaidh, tá a lear féin ar gach aon duine 

agus tá sé beartaithe ag a dtaoiseach go mbeidh sé ina cheannaire orthu, cuideoidh sé 

leo agus iad sa tóir ar an tsaol idéalach. Ní sochaí sa ghnáthchiall atá againn in NMTO, 

ach daoine ag iarraidh sochaí a thógáil, ní seachmall í ach an oiread nó tá réalachas an 

pheaca go mór chun tosaigh sa scéal. Maidir leis na 'concrete elements' a chuidíonn 

leis an áit a thógáil, tá béim curtha ar an chreideamh nó is é atá go mór in uachtar i 

scéal an Eacsadas féin, 'cheangail siad m'uiseanna le filéad na fáistine ionas go mbeadh 

cumhacht na bhfáithe faoi gheimhle agam...' (19) Chreid a mhuintir go smior ann agus 

bhí siad ag brath air go mbeadh na freagraí aige. Tchítear dúinn go gcailltear 

creideamh sa scéal, mothaíonn an taoiseach nach ann dó ag an phointe sin ach 

'...f[h]riotal daonna ar a dtnúthán inmheánach,' fanann sé sa phost nó is é is rún aige 

creideamh a thabhairt dá mhuintir arís, 'is mé guth an dúchais don chine barbarach 

seo’ (19).  

  Cad é an dúshraith nó bonn is fearr don tsochaí mar sin? Is ábhair thógála iad 

creideamh, oideachas, polasaithe nó na dlíthe atá curtha i bhfeidhm sa tsochaí, agus tá 

ról ar leith acu i sochaí na dtéacsanna seo fosta; foghlaimíonn na francaigh ceacht in 

IGNC le linn an turais, gur fearr leo bheith san áit ar thosaigh siad agus tógtar náisiún 

i ndiaidh an chatha in NMTO. Caithfimid muid féin agus ár sochaí a fheabhsú, is ar an 

dóigh sin a gcruthaímid dul chun cinn nó is é sin an rud is idéalachas nó is rud é an t-

idéalachas a bhfuil sroicheadh air.   
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Turas chun na Físe 

Leis an útóipeachas agus an réalachas sna téacsanna seo a ghrinniú, caithfear fís na 

dtéacsanna seo a nochtadh, ach cad é an rud is fís ann? Is é an saol nó an tsochaí is 

fearr ábhar na haislinge againn de ghnáth, is dóigh é leis an duine is fearr nó an tsochaí 

is fearr a chruthú. Tugann an fhís deis dúinn seo a shamhlú, 'the human being riding 

the whirlwind of invention...' (Sokolov, 1985:118). 

 Tá fís na bhfrancach in IGNC bunaithe ar an áit a bhfuil siad: ar na hoileáin nó 

ar thír mór, nó ar Ghabhla do na francaigh a bhfuil dúil bhocht acu san áit go fóill. Tá 

dearcadh ag na francaigh go léir ar an tsaol mar atá nó an dóigh a bhfuil siad féin ag 

tús an scéil, sula dtéann siad ar turas, is léir seo óna n-amhrán: 

Seo dhíbh rann na bhfrancach teann, 

ceol binn ard na laoch 

uasal, uaibhreach, tarraingteach, 

A chum na baird 's na saoi, 

Nuair a bhíomar briste, brúite, lag, 

Faoi chois an namhad 'nár luí, 

'Sé spreag arais chun comhraic sinn, 

'Sé chuir dóchas inár gcroí. 

Ó chríocha Fáil, ó thír thar tonn, 

Riabhach, dubh, agus donn, 

Mo bhrón is mo náir' ar pháirc an áir, 

Thugamar dúshlán a chéile le fonn, 

Ach inniu táimid láidir, aontaithe, 

Ag seasamh gualainn ar ghualainn, 

Ag tógáil macalla ag gach sean-bhallóg ársa, 

I dteanga bhinn, mhilis na hÉireann. (IGNC, 39)  

 

 

Is íorónta an rud é gur seo an íomhá a bhí acu dóibh féin, nó is léir gur treoirlínte de 

chineál éigin atá iontu ag an am céanna; níl siad 'láidir, aontaithe', nó tá scoilt sa tsochaí 

maidir leis an todhchaí a bheas acu, cá háit a bhfuil fís na hútóipe le haimsiú? Cá 

rachaidh sí? Tá siad den bharúil gur léiriú é an t-amhrán seo ar shochaí an ama sin, 

ach is fís é ar an tsochaí ba mhaith leo.  
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  Is ar tír mór a bhíonn a gcuid aislingí, 'tá saol níos deise ag na francaigh ansin, 

bíonn oícheanta ólacháin agus damhsa acu. Tá carranna ag óg agus ag aosta agus níl 

suí ar a dtóin samhradh nó geimhreadh' (14), nó nuair a bunaíodh an coimisiún, bhí 

fuath ag teacht ar na francaigh maidir leis an oileán, bhí siad buartha agus bhí an 

mothúchán sin ina 'sórt d'aicíd a spréigh ó fhrancach go francach.' Mar sin de, 'bhí an 

tír á mealladh, bhí sé meallacach, tarraingteach, thógfadh siad a seolta lá ar bith agus 

d'imeodh siad' (71). Mar a dúradh cheana, bhí a gcuid físeanna ag dul in aghaidh a 

chéile, deir Snag 'is glas na cnoic i bhfad uainn, ach más glas ní féarach,' níl sí cinnte 

go bhfuil an fhís chomh hálainn agus a shílfeá, 'b'fhéidir nach bhfuil an rathúnas bia 

nó an saol chomh sócúlach ar an tír sin amuigh agus a mheasann Bullaí é a bheith...' 

(80) Níl Bullaí ar aon intinn leis agus nochtar an dá thaobh den fhís seo dúinn, 'Chan 

sin an scéal a chuala mise...tá saol an mhadaidh bháin acu...carranna...tithe ósta agus 

leanna chun a sáith le hithe agus le hól...bingo...teilifís...' (81).  

  Tá an turas chun na físe nó an útóipeachais ag croílár IGNC agus NMTO araon, 

turas spioradálta na ndaoine agus na bhfrancach, dála mar a rinne Pádraig Mac Piaras 

in Fornocht do Chonac Thú (1912), ‘’s ar an ród so romham/m’aghaidh mo thugas’34, 

agus mar a rinne Seosamh Mac Grianna ina dhírbheathaisnéis Mo Bhealach Féin 

(1940). Cuirtear féachaint fealsúnachta os comhair an léitheora: 

Is óg i mo shaol a chonaic mé uaim é, an ród sin a bhí le mo mhian, an bealach cas 

geal a raibh sleasa cnoc ar gach taobh de a ba deise ná aon chnoc dá bhfuil i gceol; 

agus anál aeir os a chionn a bhéarfadh bua ar aer an tsaoil... (5) 

Tá NMTO dírithe ar 'thír tairngire', agus iad ag dréim le 'fáistine' (NMTO, 18), agus le 

'réim nua shaoil' (NMTO, 19). Braitheann siad ar thuar agus ar shéan nó is iad a 

thugann dóchas dóibh go dtiocfaidh an tairngreacht isteach, 'agus dóchas na tíre a 

tairngríodh mar adhmaint i mo chroí' (NMTO, 32). Tá ceann scríbe an turais, nó an 

 
34 Le fáil in Field Day Anthology of Irish Writing (2002:291). 



68 
 

baile a bheas ag deireadh na físe, ceangailte sa scéal, 'Ár dtarraingt i gcónaí ag tnúthán 

an bhaile' (NMTO, 25); is baile é seo nach bhfuil feicthe acu go dtí seo ach a bhí á 

dtarraingt ina threo. Tá an turas crua orthu agus bhí siad i mbearta crua cuid mhaith 

den am (cath na saoirse agus oíche áir in Turnamh, cruaiteachán talún nó nuair a bhuail 

tart agus ocras iad in Turas) le linn a n-aistir. 'Chum siad domhan samhlaíochta dóibh 

féin agus chuaigh a chónaí ann go sásta ar a gcaomhnú ón saol mór' (NMTO, 41), bhí 

cumhacht ag an fhís, choinnigh sí slán ó thruailliú an tsaoil iad. Tá taoiseach an scéil 

tiomanta i dtreo na físe, ba chúng fiacail leis nó a mhuintir a shábháil leis an fhís a 

thabhairt daoibh: 

  Ní stadfaí feasta; ní rachfaí ar ais. Dá mba aill a choscfaidh an bealach againn, rachfaí 

timpeall air; dá mba bhoglach, gheofaí cosán tríd, ba chuma chomh casta leis. Dá 

rachadh an beathach in abar, tharraingeofaí as é; dá dtitfeadh, luchtófaí droim na 

bhfear... (NMTO, 64) 

 

 

 

1.3.2 An tUisce agus an tOileán mar Shamhail den Idéalachas  

 

Tá baint ag fís Útóipeach NMTO agus IGNC leis an oileán agus leis an uisce. Is 

seanmhóitif é sa litríocht go dtéann oilithrigh ar thuras ar an fharraige ar mhaithe le 

saol níos fearr a aimsiú, leithéidí Naomh Breandán nó The Book of Margery Kempe 

(1985). Cuireann Fátima Vieria síos ar thuras mara mar shaintréith de chuid na hútóipe 

liteartha:  

...it normally pictures the journey of a man or woman to an unknown place; once there 

the utopian traveller is usually offered a guided tour of the society...typically implies 

the return of the utopian traveller to his or her own country, in order to be able to 

take back the message that there are alternative and better ways of organising society. 

(2010:7) 

 

Bhí deacrachtaí ag Odysseus nuair a bhí air teacht 'na bhaile thar bóchna, ní raibh ach 

fadhbanna aige ar a thuras mara. Insíonn Teiresias dó go dtabharfaidh sé ruathar 
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isteach faoin tír le deireadh a shaoil a chaitheamh, chomh fada sin sa dóigh nach n-

aithneodh duine ar bith bata rámha go fiú. Is iomaí fadhb a chruthaíonn an fharraige 

dó:  

We are Achaeans coming from Troy, beaten off our true course by winds from every 

direction across the great gulf of the open sea, making for home, by the wrong way, 

on the wrong courses. So we have come. So it has pleased Zeus to arrange it. (Od. 

9.259-262) 

Is léir go bhfuil bearna ollmhór idir na Déithe agus na Fir ó thaobh na cumhachta de, 

agus is siombail í an fharraige air sin.  

  Is siombail dhomhanda í an fharraige agus í lárnach in IGNC, léitear go 

'meallann an fharraige agus na tránna' (IGNC, 168) na francaigh a bhíonn ar tír mór le 

linn an tsamhraidh. Is amhlaidh an cás le francaigh an oileáin nó léimid go mbíonn 

siad faoi dhraíocht ag radhairc na farraige, 'an fharraige mhór thart orthu daite le 

hoileáin' (IGNC, 73). Léitear thuas go mbíonn na carachtair san Odaisé faoi thionchar 

an tsí gaoithe agus contúirt na mara agus tarlaíonn an rud céanna in IGNC nó tá na 

francaigh ag imeacht ón bhaile ar mhaithe le baile úr a bhaint amach. Seasann uisce 

agus an fharraige don athrú, go háirithe ag pointí áirithe sa scéal; ag an tús, tá an 

fharraige ina siombail ar dhóchas an tsaoil ar thír mór, ach a mhalairt ar fad atá fíor ag 

an deireadh, 'Bhí an t-ádh ina rith orthu anois go raibh míle farraige eatarthu féin agus 

an tír mhór,' (IGNC, 181) cruthaíonn an fharraige bearna a choinníonn slán ón 

mhórthír iad. Insíonn an t-uisce scéal bheatha na ndaoine sna téacsanna seo ar fad. Is 

cuid lárnach de thuras na bhfrancach é nó caithfidh siad é a aimsiú agus iad ar turas 

thart ar na hoileáin nó is é a bheas riachtanach, 'tháinig siad ar chúpla sruthán thíos i 

measc na gcarraigeacha, scoth an uisce iontu, é breá fairsing agus furasta go leor tobar 

nó beirt a dhéanamh' (82). 

  In NMTO, léitear go bhfuil an fharraige thart orthusan ag tús an scéil chomh 

maith, 'ar oileán i gcéin, crioslaithe ag an aigéan fiáin a chlagas gan sos ailltreacha a 
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chuid cladach gágach...' (19). Thiocfadh comparáid a dhéanamh idir seo agus cur síos 

idéalach Mhic Grianna ag oscailt an leabhair An Druma Mór (1969) ar Rois Cuain, 

'eadar sliabh agus cladach, ó Iorras go Málainn Mhóir, atá Gaeltacht Thír Chonaill, 

mar bheadh sí ag caismirt le fiántas na Farraige Móire' (1). Cuireann an fharraige go 

mór le draíocht agus leis an idéalachas sna scéalta seo, bíonn an t-aigéan á dtarraingt 

in NMTO, 'go raibh muid riamh faoi gheasa ag an bhóchna...mhothaigh muid riamh 

ionainn an ghairm chun imeacht thar an aigéan síoraí' (25). Dála mar a léiríonn 'Ac 

Fhionnlaoch in IGNC, tá taobh diúltach ag an fharraige in NMTO nó is minic a 

tharlaíonn sé go mbíonn na daoine i mbaol ar an aigéan agus iad sa tóir ar shaol níos 

fearr. Is poll guairneáin atá san uisce in Turnamh, súnn an chuilithe isteach síos ina lár 

iad nuair a mhúscail sé mar a bheadh ocras air, 'chuir an fharraige aon bhuirthe 

amháin...' (NMTO, 36).  

  Is cothrom a mhaíomh go seasann an fharraige don tsaol féin sna téacsanna 

seo. Insíonn sí scéal go fáthchiallach; tá an saol lán fulaingthe agus léitear sin nuair a 

fheicimid gur mór an siar orthu í. Ar an lámh eile, is féidir léi rudaí maithe a thabhairt 

chomh maith - na hoileáin a d'aimsigh na francaigh in IGNC agus in NMTO araon. 

Insíonn an fharraige scéal a dturais chuig an chinniúint atá i ndán dóibh. 

   Toisc go bhfuil aistear na ndaoine in NMTO bunaithe ar scéal Eacsadas, tá an 

t-uisce ina íomhá lárnach ar dhóigh níos doimhne ná mar atá in IGNC. Tosaíonn an 

saol le hinneachadh Dé in Geiniseas agus an tuile, insíonn sé scéal an chruthaithe agus 

an athchruthaithe, go díreach mar a léimid in NMTO ag deireadh Turnamh nó tá tuile 

ann a scriosann an áit ar a dtugtar 'oích áir' (54-55), 'd'fhill an slua isteach ar a chéile 

ar gach taobh i bhfaiteadh na súl agus thosaigh an rith mar bheadh sruth na habhann á 

shaoradh ar uair na cascairte.' Ní amháin seo, ach tá béim ar leith ar an fhirmimint in 

NMTO, rud atá cosúil le híomhá na firmiminte sa Bhíobla: 
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Dúirt Dia: “Bíodh firmimint i lár na n-uiscí agus scaradh sí na huiscí óna chéile.” 

Rinne Dia an fhirmimint agus scar sé na huiscí a bhí faoin bhfirmimint ó na huiscí a 

bhí os a cionn. Agus bhí sin amhlaidh. Thug Dia “neamh” ar an bhfirmimint. Ba shin 

an dara lá, an nóin agus an mhaidin. (Geineasas 1:6-8) 

Chreid an pobal Eabhrach gur chnoc a bhí sa domhan: 

figured like a hemisphere, swimming on water. Over this is arched the solid vault of 

heaven. To this vault are fastened the lights, the stars. So slight is this elevation that 

birds may rise to it and fly along its expanse. (Kauffman)35 

 

Mar sin de, is féidir a mhaíomh gur sheas an t-uisce ag croílár an scéil in NMTO nó 

caitheann an taoiseach a shúile suas i dtreo na firmiminte nuair ba mhaith leis 

comhairle nó tuar, '...agus ní clos ach glór na cuimhne i gcuas folamh na firmiminte' 

(17) agus téann a sinsir i dtreo na farraige agus iad ag dul ar turas ag tús an scéil. Is 

leis an uisce a chruthaítear domhan NMTO agus tá na daoine ina lár go beacht. Mar a 

luadh cheana, is cinnte go bhfeadfá reacaire NMTO a chur i gcomparáid le Maoise, 

agus ní miste a rá go raibh baint lárnach ag uisce le scéal Mhaoise féin ó tháinig sé ar 

an tsaol,  'agus d’fhás an leanbh agus thug sí chun iníon Fhorainn é, agus bhí sé amhail 

mac aici, agus thug sí Maois air, “mar,” ar sí, “gur tharraing mé as an uisce é.” 

(Eacsadas 2:10). Ba é fosta, ar ndóigh, a scar an Mhuir Rua: 

 Shín Maois a lámh os cionn na farraige agus thiomáin an Tiarna an fharraige ar ais le 

gaoth láidir anoir a shéid ar feadh na hoíche, agus rinneadh talamh tirim den fharraige. 

Dheighil na huiscí óna chéile, agus chuaigh clann Iosrael isteach i lár na farraige ar 

thalamh tirim agus na huiscí ina mballaí ar dheis agus ar chlé acu. (Eacsadas 4:21) 

 

Más minic a bhíonn tábhacht leis an fharraige i dtéacsanna clasaiceacha útóipeacha, is 

geall le peann é an bád, peann a úsáidtear le scéalta na mara a scríobh, dála na loinge 

a tháinig ó 'Valparaiso', mar a luadh ag oscailt na caibidle seo (Féach: 1): 

Ghluais an long thar linntibh mara,  

Fad ó shin is a crann mar ór, 

 
35 Le fáil faoin alt ‘Cosmogony’ ar shuíomh an Jewish Encyclopaedia: www.jewishencyclopaedia.com. 

http://www.jewishencyclopaedia.com/
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Scríobh a scéal ar phár na hoíche, 

Ard i rian na réaltean mór.36 

Tosaíonn scéal IGNC le stair an oileáin atá bunaithe ar an 'long Spáinneach' a cailleadh 

amuigh i gCúl an Toir Ghlais (8), mheasc na francaigh seo le muintir an oileáin i 

ndiaidh iad an t-oileán a bhaint amach agus is mar sin a chruthaigh na clanna éagsúla 

atá acu faoi láthair ar Ghabhla, is siombail an bád ar mheascán póir anseo. Is follas ó 

ról an bháid in IGNC go raibh tuairimí iontach láidir ag 'Ac Fhionnlaoich fá staid 

Ghabhla a bhí sé ag scríobh. Nuair a luaitear an bád den chéad uair: 

Bíonn báid fá Thrá na mBláthán go minic, téann siad i bhfolach iontu nuair a 

fhaigheann siad an chaoi, agus nuair a bhuaileann an bád port ar an tír mór baineann 

siad na bonnaí as. Tig siad arais mar an gcéanna. (IGNC, 14) 

Téann cuid acu ar turas go tír mór faoi choim thóin an bháid. Tá sé seo siombalach go 

maith; tá na francaigh ag brath ar na daoine ar an oileán maidir leis an bhia agus modh 

taistil chun na tíre móire. Tá na daoine céanna anois ag fágáil ar mhaithe le saol a 

chruthú dóibh féin ar thír mór. Beidh ar na francaigh bheith ábalta bheith beo ina n-

aonar agus as a stuaim féin, agus seasann an bád don turas spioradálta seo chuig 

féinchomhlíonadh na bhfrancach. Tagairt é seo do Ghabhla na linne sin, bhí 'Ac 

Fhionnlaoich den bharúil gur chóir go mbeadh muintir Ghabhla ag brath orthu féin 

agus in ann an t-oileán a athchruthú agus é a choinneáil slán ó thruailliú na tíre móire. 

Tráchtann Snag agus Smailc ar an dóigh is fearr leis an churach a thógáil, 'is furasta 

dóibh aithris a dhéanamh ar churaí na ndaoine, tá go leor acu i dTrá na mBláthán' 

(IGNC, 110). Éiríonn leo an fhís a bhaint amach le cumhacht an bháid mar shiombail 

agus mar mhodh taistil, agus tuigtear dóibh ag an deireadh go raibh an t-idéalachas le 

haimsiú san áit a raibh siad ar fad, Gabhla.  

 

36 Aistrithe ón Bhéarla ag De Brún in 1918, de réir an ailt 'Valparaiso: Translation and Irish Poetry' in 

Translation Studies (2011). 
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 Tá fréamhacha shochaí NMTO bunaithe san fharraige agus trí shiombail an 

bháid. Insíonn an taoiseach dúinn fán 'athair ba thuismitheoir dóibh,' a nocht chuige 

'as an loinnir órga a shoilsíos ár n-aois linbh, ar theacht i dtír dó tar éis na 

loingseoireachta fada' (24). Ag tús NMTO, bíonn díomá ar an taoiseach fá staid na tíre 

agus fá mheon a mhuintire. Téann sé siar chuig íomhá an bháid, 'níor léir daoibh a 

thuilleadh ach na soilsí mar bheadh cabhlach long fá chuan, gach ceann acu agus a 

lasta den bheatha dhaonna ar bord, ag foirneadh go fadálach thar suaitheadh na gcnoc,' 

(NMTO, 21) agus is léir go dtugann sé solas dó. Thosaigh a n-aistear ar árthaí, 'chuir 

muid ár n-árthaí ar snámh' (NMTO, 26), i ndiaidh dóibh tamall fada a chaitheamh ag 

ullmhú, thug an loingeas seo deis dóibh i dtreo na físe, 'nuair a ligeadh chun na long 

sinn chun an bhreolong do chomóradh go cuí...' is éalú a bhí sa bhád dóibh as an 

éadóchas agus éiginnteacht an tsaoil a bhí, 'chroch muid uile seolta agus d'imigh i gceo 

na maidine mar nach mbeimis riamh ann...ba luaithede rith ár mbád i dtreo na fairsinge' 

(NMTO, 29). 

 

An tOileán Mar Theimpléad Liteartha an Útóipeachais   

I bhfad sular cheap Thomas More an t-oileán ar thug sé Utopia air in 1516, bhí 

traidisiún fada ann inar samhlaíodh áit idéalach le hoileáin. Mar shampla, tá an t-

oileáin in úsáid ag Dara Ó Conaola mar theimpléad liteartha in Misiún ar Muir (1992) 

agus an saol curtha inár láthair mar a bheadh turas mara ann. Foghlaimíonn Brian sa 

scéal seo go bhfuil an turas féin níos tábhachtaí ná an ceann scríbe. Ní bhaineann cultúr 

na n-oileán le teanga nó traidisiún amháin, léitear íomhá na hinse ar fud na litríochta 

agus í mar rud diúltach agus dearfach araon, mar a bhíonn le híomhá na farraige, mar 

shampla in The Tempest, 'Be not afeard. The isle is full of noises, Sounds and sweet 
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airs that give delight and hurt not' (III.iii.145-146). Tá uamhan agus coimhthíos ag 

baint leo, áfach. Thug Ruaidhrí Ó Flaithbheartaigh 'Ogygia' ar Éirinn ina leabhar staire 

Ogygia: seu Rerum Hibernicarum Chronologia & etc., (1685) agus feictear Odysseus 

agus é gaistithe ar oileán Ogygia ag Calypso ar feadh seacht mbliana, de réir Homer. 

Tá an t-oileán ag feidhmiú mar phríosún sa chás seo agus cuireann Roberto Calasso 

síos air mar seo: 

No one was ever lonelier than Calypso...Divine hostess, time denied her any guests... 

Calypso's distance from the world wasn't only to be measured across the huge expanse 

of the waters but first and foremost across time ... Calypso lived at a point of cosmic 

intersection: Ogygia was a primordial island. (1994: 368, 369) 

Bíonn áilleacht i gceist le ríocht atá scartha ó thír mór agus tá scéalta na n-oileán fite 

fuaite leis an stair dhoilfe seo, leithéidí Atlantis de chuid Plato, luaite in Timaeus and 

Critaeus (scríofa thart ar 360 RC), agus Arcadia de chuid na Gréige, áiteanna atá beo 

ar leathanaigh leabhar amháin sa lá atá inniu ann, ach a bhfuil, go fóill féin, cumhacht 

acu nó tá daoine meallta chucu. Tá dlúthbhaint ag cultúr na n-oileán le stair, miotais 

agus litríocht na hÉireann chomh maith le hoileán Naomh Breandán, Tír na nÓg, Uí 

Bhreasáil, Cill Stuifín, na Blascaodaí, Gabhla agus eile. Deirtear go bhfuil idéalachas 

le haimsiú ar na hoileáin seo ach ní raibh aon mhaolú ar an traidisiún fada sin lenár 

linn féin mar is léir ón tsamhail útóipeach a cuireadh síos do na Blascaodaí agus 

d'Árainn, mar shampla. Cruthaíodh na mílte dán agus scéal ar oileáin na hÉireann agus 

fáisceadh cuid den fhilíocht agus den litríocht is luachmhaire atá againn ó na 

Blascaodaí, ó Árainn agus ó Ghabhla, litríocht atá mar léiriú ar chultúr na scéalaíochta 

agus traidisiúin béil na linne sin.  

 Is iomaí scéal atá againn ar idéalachas na n-oileán sin, in Machnamh Seana-

Mhná (1939), scéal beatha Pheig Sayers, deir sí, 'táim-se im chómhnaidhe ann le breis 

agus dachad bliadhan, agus ní fheaca beirt de sna cómhursan ag troid ann fós' (267). 
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Is cothrom a rá nach bhfuil sí ag insint na fírinne anseo nó ní thiocfadh le duine a saol 

a chaitheamh gan fonn troda bheith orthu; níl daoine foirfe nó an tsochaí fhoirfe le fáil 

ar an tsaol seo, nó mar  deir Alan Titley, 'she presented us with a package that people 

wanted to get.'37 Tá an tréith chéanna ag Ó Criomhthain in An tOileánach, '...agus na 

comharsain a bhí suas le mo linn agus an méid atá fós beo acu, gan focal searbh idir 

mé féin agus iad riamh' (256). Is cinnte go raibh tréithe útóipeacha le simplíocht an 

tsaoil, an t-idéalachas iargúlta a bhí le mothú amuigh i lár na farraige móire ag an am 

sin. Deir Tower Sargent, 'we are discussing living traditions which are always in 

process, only fixable at a moment in time and space' (1994:3), ach ní hé go raibh saol 

útóipeach agus idéalach amach is amach le mothú ag muintir na n-oileán nó bhí saol 

crua acu mar gheall ar a bheith iargúlta. Bhain sé seo le ‘agenda’ idé-eolaíoch na 

hathbheochana agus eagarthóirí na saothar liteartha céanna38. Bhí daoine ag imeacht 

go dtí an mhíntír ar mhaithe le saol úr a bhlaiseadh agus níos faide anonn, cuireann 

Eamon Maher síos ar chruacht shaol na n-oileánach in alt dá chuid: 

 There was therefore a romantic and idealised notion of island culture that often 

occluded the harsh reality of those trying to eke out an existence on these outposts 

from the limited resources at their disposal. (2008:264) 

 Mar sin de, léitear go bhfuil cruacht taobh thiar de rómánsachas chultúr na n-

oileán agus mar gheall ar na deacrachtaí seo agus an easpa teagmhála le tír mór, bhí 

daoine ag tabhairt a gcúl leis na hoileáin, óige na n-oileán go háirithe, go díreach mar 

a léimid in IGNC, téama a léiríonn barúil 'Mhic Fhionnaloich ar mhuintir Ghabhla ag 

fágáil an oileáin. Síleann cuid acu nach dtiocfadh an t-oileán a shárú, leithéidí Mhuiglí, 

'tá rud éigin neamhshaolta fán oileán bheag seo, tá sé meallacach, tá ciúnas ann a 

fhaigheann greim ar an cholainn, agus táim féin cinnte go bhfuil an t-iomlán dearg 

 
37 Le fáil ar dhlúthdhiosca ó Chlár Faisnéise RTÉ (2003).   
38 Féach Ó Torna (2005).  
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againn faoi dhraíocht aige.' Tá barúil iomlán difriúil ag Bullaí, 'tá an t-oileán beag seo 

scanrúil, mothaímid an t-uaigneas inár gcnámha agus na taibhsí thart orainn, is fearr 

dúinn ár ngnó a dhéanamh agus an baile a bhaint amach' (74).  

 Is é an coimhthiú an rud a chruthaíonn an iargúltacht agus an t-uaigneas seo a 

bhaineann leis na hoileáin agus is gné lárnach den útóipeachas é an coimhthiú. Deir 

Lucy Sargisson ina halt in Utopian Studies (2007), 'It permits critical distance and 

facilitates paradigm shifts; it provokes a key utopian function: fresh perceptions of the 

limits of the possible' (2007:393). Go fisiciúil, tá an t-oileán scartha agus faightear 

faoiseamh mar gheall ar an bhearna seo uaireanta, go díreach mar a thuigimid ó 

'Faoiseamh a Gheobhadsa' le Máirtín Ó Direáin: 

Faoiseamh a gheobhadsa,   

Seal beag gairid, 

Ar oileán mara, 

I measc mo dhaoine. (1980:19) 

Seo an spás idir an breathnóir agus an áit, tugann sé léargas úr dóibh. Is minic gur 

léargas idéalach nó maoithneach é den chineál a bhíonn ag Ó Direáin agus é ag amharc 

siar ar Árainn ina chuimhne. In IGNC, tá an t-oileán lárnach mar íomhá sa scéal, go 

fiú nuair a imíonn na francaigh ar turas thart ar na hoileáin (71), nó go tír mór (107), 

tá siad go fóill ag tarraingt ar a mbaile féin, 'bhí a n-oileán féin le feiceáil acu go 

soiléir...Chuir an radharc faoi dhraíocht iad, bhí siad uilig tostach, b'fhéidir go raibh 

cumha ar chuid acu cheana féin' (115). Athraíonn spás fisicúil agus spás ama 

peirspictíocht an bhreathnóra. Míníonn Declan Kiberd go bhfuil tábhacht leis an oileán 

aontaithe, suaimhneach, 'Smaller islands off the west of Ireland were always seen by 

writers as not just symbols, but almost laboratories of what the island could eventually 
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become itself'.39 Mar sin de, is cothrom a rá gur siombail iad oileáin iartharacha na 

hÉireann ar Inis Fáil aontaithe uair den tsaol. Mar a deir Fintan Ó Toole: 

 The idea of an island had a special importance for the independent Irish state that 

was established in 1922. For the young country, the Blasket and Aran islands had, as 

well as their echoes of Greek myth, a more specific aura of pre-history. They were 

part of the creation myth of the Irish state... (1997:112) 

Is iomaí plé a rinneadh ar an nasc idir stair na hÉireann agus na Gréige agus is ábhar 

é atá pléite agus athphléite ag scríbhneoirí le fada, leithéidí J.V. Luce a luaigh an nasc 

idir an traidisiún béil ar na Blascaodaí agus eipicí Hóiméaracha na Gréige (1969). Deir 

sé go bhfuil crithir, cruinneas agus solabharthacht le cloisteáil sna scéalta agus maíonn 

sé, 'it seems a far cry from Homer to the Blaskets...' ach go fóill féin, tá gaol ag an dá 

shochaí lena chéile (153). Treisíonn George Thomson an pointe seo in Island Home, 

The Blasket Heritage (1987) mar a gcuirtear oileán Ithaca de chuid 'The Odyssey' agus 

oileáin iartharacha na hÉireann i gcomparáid (70).  

 Tá traidisiún fada ina n-úsáidtear an t-oileán mar theimpléad liteartha san 

fhilíocht ina bhfuil sé mar íomhá ar thuras spioradálta an fhile agus is iomaí sampla sa 

litríocht ar an téama seo: léiríonn Seamus Heaney a thuras spioradálta ina chnuasach 

Station Island (1984) agus é ar oilithreacht go Loch Dearg, nó mar a luaitear thuas, 

turas Odysseus chuig Ithaca, agus Nuala Ní Dhomhnaill ina dán 'Oileán' (1990:40): 

Thógfainn suas 

na seolta boga bána 

bogóideacha; threabhfainn 

trí fharraigí arda 

is thiocfainn chughat 

mar a luíonn tú 

uaigneach, iathghlas, 

oileánach. (1990:40) 

 
39 'Blasket Island Reflections’, Dlúth Diosca RTÉ (2003).  

 



78 
 

Pléann Edna Longley an nasc idir filíocht na n-oileán sa Ghaeilge agus i nGàidhlig na 

hAlban agus maíonn sí go bhfuil foshéanra ag an fhilíocht seo dar teideal 'Holy 

Islands.'  An cur síos atá orthu ná go mbíonn guth an chuairteora le cloisteáil iontu, 

'This is the 'holy island' poem, where the visitor is a pilgrim or spiritual tourist' (152).40  

Tá an t-oileán mar theimpléad liteartha le léamh go láidir i nGàidhlig na hAlban agus 

is é atá go mór chun tosaigh, taiscéalann Derick Thomson íomhá an oileáin mar 

fhilleadh intinne agus pléann a dhán 'An Dàrna Eilean'  féithiú na n-aislingí: 

 Ach anns a' mhadainn 

 shad sinn dhinn a' chuibhrig 

 's anns an t-solas gheal sin 

 chunnaic sinn loch anns an eilean 

 is eilean anns an loch, 

 is chunnaic sinn 

 gun do theich am bruadar pìos eile bhuainn. (1982:220) 

Léirítear an dara filleadh anseo, duine ag teacht ar ais ina n-intinn chuig oileán 

spioradálta. Treisíonn Longley úsáid an oileáin mar eiseamláir ar thuras, 'the 

spiritually interiorised island, becomes the island poem as aesthetic template' (154). 

D'úsáid na filí an t-oileán agus iad ar thóir dóchais, chan an t-oileán fisicúil féin.  

 Feictear dúinn go bhfuil an t-oileán lárnach san fhís in NMTO agus iad i lár a 

n-aistir agus ar thuras spioradálta chomh maith. A luaithe is a fheiceann siad an t-

oileán den chead uair léitear, 'go dtí sa deireadh go dtáinig muid i radharc talún, tír 

álainn shíochanta' (29), nuair atá siad in isle brí agus éadóchasach fán todhchaí a bheas 

acu, tugann íomhá an oileáin dóchas agus sólas dóibh as duibheagán an dorchadais, 

'oileán chuimhne dóibh as an abhann sin na beatha' (77). Tá gaol gairid idir an nóisean 

 
40 Níl dáta an ailt seo ar fáil.   
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seo agus an dán 'Oileán agus Oileán Eile' (1952) de chuid Uí Riordáin ina bhfuil an t-

oileán in úsáid aige agus é ar a thuras spioradálta féin. Chaith Ó Riordáin cuid mhór 

ama leis féin mar gheall ar thinneas, ní raibh sé in ann taistil, ach bhí a shamhlaíocht 

agus a intinn go fóill in inmhe é a thabhairt ar thuras agus feicimid sin le linn an dáin: 

 Ach raghad i measc na cuimhne agus na gcloch 

 Is nífead le mórurrain mo dhá láimh. (2014:88) 

Cuirtear dream os ár gcomhair atá i ngéibheann go minic síos trína n-aistear, bhí siad 

ag streachailt leis an tsaol a bhí acu, an t-aon mhodh taistil a bhí acu le linn na laethanta 

sin ná oileán na hintinne a chruthaíonn siad chun iad a shaoradh ó imní agus ón chrá 

croí, 'ach tá a gcinniúint ceangailte leis an oileán a bhfuil siad ag déanamh air agus a 

bhfuil a cheol ag líonadh a gcluas’ (IGNC, 117), tugann an t-oileán samhalta seo 

dóchas dóibh, 'is é a ndóchas féin a chanann siad; agus an t-oileán a shamhlaítear 

dóibh,' (117) cuirtear gliondar ar a gcroíthe agus iad ag smaoineamh ar oileán nach 

bhfuil 'domhanda.'  

 Tugann an t-idéalachas deis dúinn bheith ag brionglóideach in áit bheith faoi 

gheasa na 'foirfeachta,' tuigtear dúinn gur féidir linn ár saol a fheabhsú agus gurb é an 

forás sin ceann scríbe na físe.   

 

1.4 Réasún agus Paisean: An Fhís idir Dhá Cheann na Béime 

 

Chomh maith leis an tuiscint atá againn go bhfuil ról lárnach ag an fhís san útóipe, 

tuigtear go dtéann an t-idéalachas agus an réalachas araon i bhfeidhm ar éifeacht na 

físe sin. Más rud é go mbaineann an t-útóipeachas le mianta, croíthe agus paisean na 

ndaoine, na sochaí agus na hindibhide, caithfear cothromaíocht a aimsiú: nuair atá ár 



80 
 

bpaisean agus ár mian dár dtiomáint, táimid i dtine bhruite. Nuair nach bhfuil aon rud 

á thaibhreamh dúinn ach an fhís seo, is amhlaidh atá sé i bhfad Éireann níos deacra 

bheith ábalta réasún agus loighic a úsáid. Sin ráite, má bhíonn barraíocht réasúin agus 

loighce ann, an gcuirfidh sin bac orainn ár gcuspóirí agus ár n-aislingí a shroicheadh?  

Os a choinne sin arís, d’fhéadfaí a mhaíomh gur gá an réasún le smacht a chur ar an 

phaisean a thiomáineann an fhís. 

 Ní miste machnamh a dhéanamh, mar sin, ar cheist seo na cothromaíochta idir 

paisean agus réasún le haimsiú sna húrscéalta atá faoi chaibidil againn.  Tá an teannas 

idir an dá acmhainn seo le mothú in NMTO agus IGNC cé go bhfuil siad curtha ós ar 

gcomhair ar dhóigheanna éagsúla. Áitím go léirítear réasún agus smacht an phaisin trí 

théama na saoirse agus téama na breathnóireachta. Tá na carachtair sa dá úrscéal seo 

tiomanta ag an phaisean, ach faoi smacht ag an réasún ag pointí áirithe. Is trí 

chothromaíocht a fháil idir paisean agus réasún a choinníonn siad greim ar a bhfís ach 

nuair nach n-éiríonn leo an chothromaíocht seo a choinneáil, teipeann ar an útóipe mar 

gheall ar chumhacht an phaisin amháin. 

 Le linn na hanailíse ar na pobail intinneacha (Féach:50), ní fhéadfá gan suntas 

a thabhairt don bhéim atá ar fhocal agus ar nóisean na rogha i bhfocal Tower Sargent 

(1994) agus Miller (1998).  Is cinnte go roghnaíonn na daoine dul a chónaí sna 

háiteanna seo. Ritheann meafar na rogha tríd iomlán an útóipeachais. Is rogha atá sna 

pobail intinneacha, agus is rogha ghníomhach atá ann. Ní amháin go bhfuil baint ag 

an phobal mar a bhfuil muid, ach tá baint aige fosta mar atáimid: tá tábhacht nach beag 

leis an intinn agus leis na roghanna taobh thiar den phobal intinneach. D’fhéadfaí a 

mhaíomh go bhfuil an rogha seo pobal intinneach a chruthú lán chomh tábhachtach 

leis an tsochaí a chruthaítear. Nascann sé seo go díreach le ceist na saorthola: an féidir 

rogha a dhéanamh?  



81 
 

Is ceist an-mhór í ceist na saorthola, agus is ceist í a théann siar go 

bunfhréamhacha na fealsúnachta agus a bhfuil léargas úr le fáil uirthi i saothar na 

néara-eolaíochta. Ceist atá ar shlí a fiafraithe mar sin de, an ionann rogha agus saoirse? 

An gcruthaíonn ár bpobal, ár mothúcháin agus ár n-intinn saoirse? “Stone walls do not 

a prison make/ nor iron bars a cage” (To Althea, from prison, Richard Lovelace 1618-

58). Pléann an dán seo leis an dóigh nach féidir le fórsaí seachtracha duine a chur i 

gcuibhreach má bhíonn intinn shaor aige: an bhfuil an intinn láidir go leor le fanacht 

saor? Dúradh go minic nach bhfuil sa 'tsaorthoil' ach cumadóireacht na samhlaíochta, 

níl a leithéid de rud ann agus ní bheidh go deo: tá ár roghanna réamhshocraithe nó tá 

siad randamach. Mar shampla, ina leabhar Free Will (2012), maíonn an néara-eolaí 

Sam Harris nach ann don tsaorthoil ar chor ar bith ach go mbíonn toil an duine á 

stiúradh i rith an ama ag smaointe agus cuspóirí nach mbíonn aird aige orthu. 

  Is cuí a rá go mbíonn na barúlacha seo ag dul leis na trialacha a rinne Benjamin 

Libet go luath sna naoi gcéad ochtóidí. Léirigh na torthaí go ndéanann an inchinn 

breitheanna sula mbímid comhfhiosach fá dtaobh díobh. Tugann Andrew Griffin 

achoimre ar éirim shaothar Thalia Weatley agus Dan Wegner ar shaorthoil an duine 

(2016), '... builds on that work and says that the brain rewrites history when it makes 

its choices, changing our memories so that we believe we wanted to do something 

before it happened.' Ar roghnaigh ‘Ac Fhionnlaoich go bhfanfadh na francaigh  ar an 

oileán ag deireadh IGNC, nó an é nach raibh ceann scríbe ar bith eile i ndán dóibh? 

An raibh muintir NMTO saor lena gceannaire a leanúint nó an é nach bhfaca siad dóigh 

ar bith eile chun saoirse a bhaint amach? D'fhéadfá a cheistiú mar sin, an rud é saorthoil 

a chuidíonn linn agus muid ag streachailt sa tsaol seo, an bhfuil dúil againn sa nóisean 

go bhfuil muid saor, cé nach linne ár roghanna? Tá gníomhú ag an chine daonna, ach 
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is deacair a rá go bhfuil saorthoil againn. Bíonn tionchar ag gach uile rud thart orainn 

ar achan cinneadh a dhéantar.  

 

Ról na Cinniúna  

In NMTO, is ag an cheannaire atá céadrogha a dhéanamh. Leanann an pobal é. Ní toil 

shaor a chruthaíonn gluaiseacht ná forbairt an phobail ach iad a bheith ag leanstan 

fáistine de réir threoir an cheannaire. Pléitear a gcinniúint cuid mhór sa scéal; is é sin 

le rá go bhfuil an deireadh réamhullmhaithe. Níl le déanamh acu ach an bealach is 

fearr i dtreo an deiridh sin a aimsiú. Níl smacht acu ar an chinniúint. Tá blaiseadh den 

tréith seo le léamh ag tús NMTO, le focail Uí Dhoibhlin, nuair a thugann sé '... pribhléid 

an duine shaoir' (9) ar an rogha. Tá ceannaire NMTO ag fanacht lena mhian, is é sin 

an grá a bhunú i gcroíthe a mhuintire. Caithfidh sé fanacht go dtí go roghnaíonn siad 

teacht chuige, 'agus ní féidir don ghrá bheith ann go dtí go ndéantar rogha, agus rogha 

nach bhfuil dul siar air (35).' Tá nasc idir mianta agus paisean a thiomáineann an fhís; 

nuair a tharlaíonn sé seo, tá siad ar thuras na cinniúna. Tá sé mar a bheadh na blúirí 

mearaí ag teacht le chéile, ní raibh de dhíth ach duine chun an cluiche a imirt, 'Ba é a 

rabhadh sinn an tuathail mar go n-alpfadh an ceann amháin sinn agus go slogfaí sinn 

sa cheann eile' (35). An gcaithfear na meancóga céanna a dhéanamh arís agus arís eile 

go dtí go bhfoghlaimítear ceachtanna?  

 Tá an fháidheadóireacht go mór chun tosaigh i dteachtaireacht an cheannaire. 

Luann sé go scriosann fáithe an tsaoirse ar leibhéal éigin, agus is follas don té a léann 

an leabhar seo gur fáidh de chineál éigin atá sa reacaire féin, ‘...is dá bharr sin a bhíonn 

a súile leis an sliabh seo a bhfuilim’ (18-19). Deir an scoláire Maimonides, 'prophecy 

is, in truth and reality, an emanation sent forth by Divine Being through the medium 
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of the Active Intellect, in the first instance to man's rational faculty and then to his 

imaginative faculty.' 41 Maíonn sé go mbaineann an fháistine seo le trí rud: 

 

1. Foinse: Tagann an teachtaireacht ó Dhia in NMTO, agus cluinimid 'guth an 

Leathdhia' (35). Thiocfadh é a chur ar aon dul le deireadh Eacsadas, 'Dúirt an 

Tiarna le Maoise: “Abair é seo le clann Iosrael: Chonaic sibh féin gur labhair 

mé libh ó neamh’ (20:22). 

2. An duine sa lár: Is é seo an dóigh a dtagann an teachtaireacht tríd. In NMTO, 

faightear an teachtaireacht toisc na meancóga a dhéantar, tá talamh slán déanta 

acu dá bhfuil acu, cailleadh iad ar feadh tamaill.  

3. An faighteoir: Is é seo meascán den phobal thíos agus den reacaire féin sa 

chás seo, tá siad anois ag dúil le 'réim nua saoil' (19).  

San Odaisé, diúltaíonn Eurymachos don fháistine, 'In any case, we fear no one. Nor 

do we care for any prophecy, which you, old sir, may tell us, which will not happen ' 

(21). A chontrárthacht sin, tá muinín ag Telemachos, cé gur soiléir nach féidir leo 

mórán a athrú ina saol. Tá na séana agus na tuartha in Odaisé agus NMTO ag taispeáint 

go bhfuil tionchar ag na fórsaí seachtracha ar ár gcinniúint, 'Bhí sé ródhéanach chun 

lucht tacaíochta do lorg, ródhéanach chun rogha ar bith bheith againn ar an chinniúint 

a bhí romhainn' (46). 

Níl an fháistine chomh tábhachtach in IGNC. Tá na francaigh agus 'Ac 

Fhionnlaoich dírithe ar an tsaol fisiceach, ar na hoileáin agus ar na rudaí nach bhfuil 

nó na rudaí atá acu. Níl siad ag brath ar thuartha, tá siad ag brath ar eolas an 

Choimisiúin nó ar a mianta féin leis an chinneadh a dhéanamh. Sin ráite, tá an tsaoirse 

 
41  Le fáil ar shuíomh ‘Sacred Texts’. 
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ag croílár na díospóireachta. Tá plé an oileáin bunaithe ar neamhspleáchas ó na daoine, 

agus deir na francaigh go mbeidh 'saol níos faide acu' dá bharr (78).  Is cumhachtach 

an rogha coimisiúin a bhunú agus a chur amach chuig tír mór agus thart ar na hoileáin 

bheaga. Nuair a bhailíonn siad an t-eolas ón turas seo, deir siad nach mbeadh sé 

'daonlathach' an t-eolas a choinneáil faoi cheilt; tuigeann siad go dtabharfaidh sé 

saoirse do na francaigh eile. Is í saoirse toradh na rogha. Sin ráite, caithfidh gurb iad 

na híomhánna is tábhachtaí ó thaobh na saoirse agus na rogha de ná an teanga agus na 

mná. Bíonn béim ar leith curtha ar shaoirse teanga a thabhairt do fhrancaigh an oileáin, 

mar atá 'sna ríochtaí eile' (44). Tacaíonn seo le dearcadh 'Ac Fhionnlaoich agus meath 

na Gaeltachta ó thaobh na Gaeilge de. Murach tionchar an Bhéarla, bheadh saoirse 

teanga ag Gaeilgeoirí.  

 Seasann mná an oileáin do chumhacht na rogha agus saorthoil na mban. Nuair 

a chuirtear tús leis an athrach, beireann siad ar an deis agus thosaigh siad a 

ngluaiseacht féin, 'Bhéarfaidh Gluaiseacht Chearta Sibhialta na mban trioblóid má 

chluineann siad ar an tsaoirse atá ag na mná thall' (173). Sa chás seo, tchítear go bhfuil 

smacht go fóill ag rialtais an oileáin, mar sin de, tá tionchar aige sin ar chinniúint nó 

ceann scríbe thuras na mban. Bíonn cruinnithe ag na mná tríd na bailte agus tá beirt i 

gceannas: Saoirse agus Bródúil (190-191). Labhair siad ag na cruinnithe - cháin siad 

na fir, ghríosaigh siad na mná, na Deich nAithne sa bhunreacht agus an rialtas. Mhol 

siad saoirse na mban ar an tír mhór agus aithris a dhéanamh air sin. Is siombail láidir 

é an piolla ar an athrach seo: tá an fhrithghiniúint conspóideach. Tá siad ag iarraidh 

go mbeidh smacht acu ar a saol, ar an fhís, ar an útóipe  ba mhaith leo. Tá siad saor an 

rogha seo a dhéanamh. Cé go bhfuil teorainneacha ann - beidh sé le fáil ag mná pósta 

amháin - ach, níl na mná chomh lag is a shílfeá.  
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 Mar a luamar thuas, cé nach mbíonn mórán cainte ar fháithe sa scéal, is 

siombail lárnach iad na séasúir in IGNC. Tá fáidhiúlacht acu ar dhóigh nó nochtar 

dúinn go raibh na hoileánaigh ag brath go mór ar an aimsir mar fhoinse an bhia agus 

cuirtear seo os ár gcomhair trí nósanna na bhfrancach go héifeachtach. Is é an 

geimhreadh an t-am is tábhachtaí den bhliain dóibh nó tá an bia de dhíth orthu agus 

cuirtear an-bhéim ar ról na bhfrancach maidir leis an bhia a bhailiú: 'Ach mura raibh 

suim sa léann acu bhí buanna eile acu; bhí siad maith ag seiftiú bia...bhíodh stór breá 

gráin acu faoi choinne an gheimhridh' (IGNC, 16). Tá béim ar leith curtha ar a gcrúba 

fosta. Déantar an obair leo, 'Níl sé sna crúba agamsa mar atá sé agaibhse,' (157) tá 

praiticiúlacht mhuintir an oileáin go mór chun tosaigh. Cuireann Michael Carney síos 

ar a thaithí ar shaol na mBlascaodaí in From The Great Blasket to America (2013), 

'The weather was a never ending threat on the island' (10). Ó thús go deireadh IGNC, 

déantar difear ollmhór idir an t-earrach agus an geimhreadh nó feictear dúinn nach 

bhfuil ach ainmhithe ar an oileán i rith an gheimhridh. An é seo réchonn an údair? I 

léirmheas a scríobh Maitiú Ó Murchú ar an leabhar, dúirt sé nár éirigh leis 'an chuspóir 

a bhí ag Seán 'Ac Fhionnlaoich a aimsiú' (1978:21), an é go bhfuil 'Ac Fhionnlaoich 

ag tabhairt rabhaidh ar an dóigh a mbeidh oileán Ghabhla folamh nó an é go bhfuil sé 

ag taispeáint don léitheoir nach glas na cnoic ar chor ar bith? Ní mar a shíltear a bítear 

agus b'fhéidir nárbh fiú an t-oileán a fhágáil, 'agus d'fhág na daoine sin uilig ina 

ndiaidh, thug siad a gcúl don tsuaimhneas agus a n-aghaidh ar shaol a bhéas 

aimhréiteach go leor...' (242). 

Táimid go fóill ag plé an teannais a bhíonn idir réaltacht agus samhlaíocht nó 

réasún agus paisean san fhís Útóipeach.  Má tá saorthoil againn, tá gá leis an réasún a 

úsáid leis an tsaorthoil sin a chleachtadh go héifeachtach. Mura bhfuil sa tsaorthoil ach 

seachmall is amhlaidh a bhímid ag leanstan na mianta a éiríonn ionainn gan aon 
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smacht againn orthu. Sa chás sin, forbraíonn an fhís Útóipeach as mianta seachas 

machnamh chomhfhiosach an duine. In NMTO, ní hé an machnamh loighciúil a 

threoraíonn an fhís ach an fháistine. Dia seachas an duine? Mar sin de, is ar éigean a 

bhíonn saorthoil á cleachtadh ann. Tá níos mó den tsaorthoil le brath in IGNC – 

gluaiseacht na mban, úsáid an phiolla mar rogha chomhfhiosach ar neamhchead dóibh 

siúd atá ina éadan.   

 

1.4.1 Ról an Náisiúnachais  

 

Tá an náisiúnachas curtha os comhair an léitheora in NMTO agus IGNC araon. Más 

fíor é gur meafar tábhachtach é an náisiún sna téacsanna seo, is tábhachtaí arís é mar 

idé-eolaíocht. Is fiú tagairt a dhéanamh do phríomhúdair theoiricí an náisiúnachais le 

linn an phlé seo, leithéidí Ernest Gellner (1964, 1983)42 agus Anthony D. Smith 

(1971,1998). Baineann leabhar Benedict Anderson, Imagined Communities (1983), le 

hábhar anseo fosta. An teoiric atá aige ná go gcruthaítear náisiúin na nua-aoise trí 

nuachtáin, litríocht agus eile nuair a shamhlaíonn daoine ceangal a bheith acu lena 

chéile. 

Maíonn Anderson gur tháinig an Náisiún ar an tsaol nuair nach raibh daoine chomh 

buartha faoi na rudaí seo a leanas, nó mar a deir Anderson féin, ‘when three 

 
42  ‘Gellner viewed nationalism through a vision of the entire history of humanity…Gellner narrated 

mankind as a progressive adventure in which hunter gatherers evolved into agrarian societies, and 
then discovered modernity. He regarded modernity as a kind of miracle: mankind stumbled across the 
discovery that it could elicit the secrets of nature by scientific enquiry, and by exploiting this knowledge, 
could create a prosperous life for itself. Once the secret was out, it became irresistible to all the peoples 
of the world. Modernity is nothing else but the consequence of this achievement slowly spreading 
throughout the world’ (Minogue in Hall, 1996: 107).  
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fundamental cultural conceptions, all of great antiquity, lost their axiomatic grip on 

men's minds’ (1983:52): 

1. ‘That elite languages (like Latin) offered unique access to truth about 

existence’ (NMTO agus ról na Gaeilge, IGNC agus truailliú na Spáinnise ó thír 

mór).  

2. ‘That society was naturally organized around leaders who ruled through 

divine dispensation’ (NMTO agus an reacaire, níl a leithéid againn in IGNC, 

ach is iomaí ceist a chuirtear ar an Mháistir Scoile, mar fhuarán feasa an scéil). 

3. ‘That the origins of the world and of humankind were essentially identical.’ 

(Íomhá an oileáin mar shíol na bpobal in NMTO agus IGNC). 43 

 

Cad é a tharlaíonn nuair a éiríonn an náisiúnachas róláidir nó ródhian? An gcruthaítear 

faisisteachas? Dár ndóigh, tá NMTO bunaithe ar náisiún na hÉireann agus féiniúlacht 

a muintire agus iad ar thuras chun eipeafáine cultúrtha. Tá náisiúnachas ag croí an 

scéil dá bharr. D'fhéadfá a rá go bhfuil náisiúnachas NMTO ag dul i dtreo an 

fhaisisteachais toisc ciall an fhocail féin, 'a governmental system led by a dictator 

having complete power, forcibly suppressing opposition and criticism, regimenting 

all industry, commerce etc., and emphasizing an aggressive nationalism and often 

racism'.44 Tá dhá thaobh ag scéal NMTO: an reacaire agus an dream thíos. Tá an 

reacaire i gceannas, tá smacht aige a luaithe is a bhíonn siad ag brath air, 'cime a bhí 

ionam i gcathair ghríobháin mo smaointe féin...mé iata isteach i gcillín m'aigne féin' 

(89). Cé go mbíonn díomá air ag tús an turais faoin dearcadh atá ag a mhuintir, 

spreagann nóisean an náisiúin é. Mar atá leis an fhaisisteachas, tá an náisiún ag croí 

NMTO. Thar aon ní eile, déantar gach iarracht chun an náisiún a neartú agus a láidriú, 

is rud síoraí é, 'agus bheadh fuinneamh an tslua ag síoréirí mar bheadh sruthán ag at 

chun tuile, nach féidir le haon bhac seasamh ina choinne' (65). Tá mianta, croíthe, 

 
43 Féach: The New York Times (Chan, 2015).  
44 Oxford English Dictionary, 1996. 
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féiniúlacht agus grá na ndaoine sin don náisiún agus don phobal chomh láidir sin go 

mbeidh siad ann go deo, mar a bhíonn an fharraige. An ionann seo agus faisisteachas, 

áfach? Ní dóigh liom é i gcás NMTO. 

  Is é múnla na heipice liteartha atá in NMTO ní clár polaitiúil don 20ú haois 

ach miotas nó fabhalscéal eipiciúil a shamhlaigh scríbhneoir de chuid na haoise sin.45 

Tá tábhacht agus cumhacht an ghrúpa i bhfad Éireann níos tábhachtaí ná rud ar bith 

eile sa scéal. Tá an reacaire feargach ag pointí éagsúla faoin  stair atá ag a mhuintir 

agus faoi na deacrachtaí a bhí acu, 'an chinniúint a d'fhág i sáinn mé' (67). Mar gheall 

ar chumhacht na ndaoine mar phobal, ní chloistear faoin indibhid ag pointe ar bith, 

seachas an reacaire, an ceannaire 'nádúrtha' toisc chóras na sinsear, 'ba chrua an 

chinniúint a bhí tar éis teacht ar sheanbhunadh na tíre agus iad á seilg mar bheadh 

beathaigh allta ar fuaid a ndúiche' (59). Tá an náisiún agus cinniúint nasctha le chéile 

ó thús deireadh a dturas.  

Tá spriocanna na bhfrancach in IGNC tiomanta i dtreo an náisiúin ó thús 

deireadh an scéil. Tá dhá thaobh den náisiúnachas ann: an dream atá ag iarraidh bheith 

mar chuid den náisiún ar tír mór, agus an dream ar mhaith leo fanacht lena náisiún féin 

ar Ghabhla. Tá an rialtas ag croílár chóras an náisiúin seo agus feictear dúinn an 

dinimic idir an rialtas agus na francaigh: tá dream amháin iontach dílis dóibh, tá na 

mná ag dul ina n-éadan agus na daoine óga ag iarraidh imeacht go tír mór. Mar a deir 

Charles F Furtado, '...the rulers derive their legitimacy neither from the principle of 

divine right nor from dynastic succession, but from the will of 'the people'' (1994:84). 

Tá toil na bhfrancach mar dhúshraith an turais agus iad ag iarraidh ceann sprice a 

 
45 Tá alt úr scríofa ag Ó Doibhlin ina dtugann sé treoir don léitheoir NMTO a léamh. Tá dréacht den alt 
léite agam, agus léiríonn Ó Doibhlin go dtuigeann sé go mbíonn léamh an fhaisisteachais ar NMTO, 
ach gur suíomh eipiciúil de chuid an Bhíobla atá ann níos mó na rud ar bith eile. Foilsíodh an t-alt in 
Irisleabhar Mha Nuad (2020).  
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bhaint amach. Tá siad aontaithe mar náisiún ag an tús 'guailleán le guailleán' (39) san 

amhrán náisiúnta. Nuair a thagann na fórsaí seachtracha isteach - cúlchaint ar thír mór, 

na hoileáin thart ar an oileán, gluaiseacht na mban- tá scoilt le mothú eatarthu, 'The 

realization of a threat to the nation causes individuals to come together to form a 

coalition to either protect the current state of conditions or force a new situation to 

replace the old one' (Baum, 2006:3). Cruthaíonn an dúshlán seo an idé-eolaíocht féin. 

Creideann an grúpa sna rudaí céanna, ach ab é nach n-aontaíonn siad ar an dóigh is 

fearr chun spriocanna a bhaint amach: saoirse, teangacha dúchasacha, luach Ghabhla 

agus neamhspleáchas. Tá scoilt le mothú sa scéal idir óg agus aosta, 'An dream óg san 

fharraige agus seanbhoic á ngrianú féin' (180). Cé go mbíonn siad scoilte, tá siad 

aontaithe ina gcreidimh, 'the group becomes a community brought together by the 

commonality of ideas and this then forms the ideology upon which the group will act' 

(Baum, 2006:3).  

 

Conclúid na Caibidle 

Léirigh an anailís a rinneadh ar Néal Maidine Tine Oíche agus Is Glas na Cnoic go 

bhfuil an t-útóipeachas le haimsiú ionainn féin, chan san áit a gcruthaítear no a 

roghnaítear. Cuireadh brionglóidíocht shóisialta os ár gcomhair amach iontu beirt, 

agus áit útóipeach ag brath ar an tsochaí lena mbaineann sí. Tugadh le fios gur 

alotopia, nó útóipe an bháis atá le léamh in NMTO, agus iad ag ullmhú don ‘útóipe’ a 

bheas acu sa tsíoraíocht. Útóipe chriticiúil atá le léamh in IGNC, agus na francaigh ag 

iarraidh an saol is fearr a bhaint amach anseo ar thalamh. Tá foirmeacha agus 

íomhánna éagsúla acu beirt, ach go fóill féin, tá treocheangal eatarthu: feictear tríd 

intinn an reacaire agus an t-aistear in NMTO go bhfuil teachtaireacht don náisiún ann 



90 
 

nó is eipic atá sa scéal. Baineann IGNC leis an tsochaí áitiúil, agus le croí an údair lena 

áit dúchais. Taispeánann IGNC ár dtréithe féin dúin, ach NMTO ag tabhairt léargais ar 

Eipeafáine chultúrtha. Tá fáinne an útóipeachais soiléir in NMTO agus IGNC, ach é 

léirithe ar dhóigheanna éagsúla: In NMTO, tá an tsochaí in áit dhifriúil ag deireadh an 

scéil, agus an reacaire buartha go dtarlóidh an rud céanna arís, go mbeidh na tréithe 

chéanna ag a muintir is a bhí an chéad iarraidh: áit dhifriúil ach na daoine céanna mar 

a bhí. In IGNC, a mhalairt atá fíor, tá siad san áit chéanna, ach le francaigh dhifriúla 

den chuid is mó; seo againn broinglóidíocht shóisialta, a chruthaíonn fáinne an 

útóipeachais.  
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2. An Heitrea-útóipeachas   

 

 Bhí lánúin pósta darbh ainm Máire agus Pádraig ar an tsaol. Téann Pádraig go 

Cloch Cheann Fhaola lá amháin agus tchí sé fear ag díol rudaí. Thóg sé mirror agus 

chonaic sé, a shíl sé féin, a athair mór ag amharc amach air. Chuir sé ina phóca é, 

agus i ndiaidh tamaill, thug Máire faoi deara go raibh rud éigin ina phóca aige. 

Tharraing sí an mirror seo amach, chonaic sí bean eile ag amharc amach uirthi. Is í 

a bhí feargach agus d'imigh sí suas chuig sagart an pharóiste, 'Tá Pádraig ag amharc 

ar bhean eile', a dúirt sí. D'iarr sí ar shagart an pharóiste theacht chun tí agus nuair 

a tháinig sé, d'amharc sé sa mirror seo, agus dúirt sé 'nach bhfuil a fhios agaibh gur 

sin sagart an pharóiste a bhí anseo romhamsa!46 

             'An Mirror' 

 

Le linn na caibidle seo, déantar imscrúdú ar an dóigh a bhfeidhmíonn an áit féin i dtaca 

lena bhfuil thart uirthi agus an ról na gcarachtar istigh sna háiteanna seo. Amharctar 

ar fhoslár sna téacsanna, ceistiú an oird, an spás seachtrach seo ar a dtugtar heitrea-

útóipe,  agus an dóigh a dtéann an spás sin i bhfeidhm ar iomlán an scéil agus ar na 

carachtair sna téacsanna. Déanfar plé i gcomhthéacs theoiric na heitrea-útóipe ar An 

Triail, (1964) le Máiread Ní Ghráda, agus prionsabal a haon den teoiric in úsáid: 

Heitrea-útóipe na Géarcheime (Feach:100), agus Cré na Cille (1949) de chuid Uí 

Chadhain trí lionsa phrionsabal a dó: Heitrea-útóipe na sochaí. Níl gach heitrea-útóipe 

ábhartha.  

Luaigh Michel Foucault an téarma heterotopies den chéad uair agus é faoi 

agallamh ar raidió (‘Les Hétérotopies’, 1966),47 agus is ag déanamh tagartha don 

fhicsean a bhí sé. Mar is amhlaidh leis na téarmaí útóipe agus diostóipe, tagann an 

focal heitrea-útóipe ón Ghréigis agus 'Hetero' a chiallaíonn ‘eile nó difriúil’’48. Is 

 
46 'The Mirror' de chuid Sheáin Bháin Mhic Grianna. Seo achoimre den scéal iomlán a thaifead Seanán 
Mac Aoidh in agallamh le Nora Frainc Chonáill Uí Raghallaí, Rann na Feirste (2017). 
47 Baineann an chéad léacht a thug Foucault ar an heitrea-útóipeachas ar an raidió leis an fhicsean 
agus leis an litríocht 'Les Hétérotopies' (1966). Pléann 'Of Other Spaces' le suíomhanna fisiceacha. 
48 Oxford English Dictionary (1996: 465). 
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coincheap é a bhaineann le tíreolaíocht dhaonna. Cuireann Walter Russell Mead síos 

ar an difear idir na téarmaí, 'Utopia is a place where everything is good; dystopia is a 

place where everything is bad; heterotopia is where things are different...' (1995-

1996: 13). Is é sin an tréith is tábhachtaí den teoiric seo: go bhfuil an bhéim agus an 

fócas ar dhifríocht.  

Luann Foucault an heitrea-útóipeachas in Les Mots et les choses (1966)49 i 

ndiaidh El Idioma Analítico de John Wilkins le Jorge Luis Borges (1942) a léamh inár 

phléigh Borges rangú na n-ainmhithe i gciclipéid shamhailteach: 

(a) belonging to the Emperoro, (b) embalmed, (c) tame, (d) sucking pigs, (e) sirens, 

(f) fabulous, (g) stray dogs, (h) included in the present classification, (i) frenzied, (j) 

innumerable, (k) drawn with a very fine camelhair brush, (l) et cetera, (m) having just 

broken the water pitcher (n) that from a long way off look like flies...50 (Foucault, 

1970: xv) 

Chuaigh an dóigh a raibh an teanga curtha le hais a chéile i bhfeidhm go mór ar 

Foucault; '[it] seemed to break all the familiar landmarks of...thought' (1970:xv). Mar 

sin de, níl amhras ach go bhfuil muid ag plé leis an chaidreamh idir teanga agus áit 

agus muid ag grinniú an heitrea-útóipeachais; an áit theacsúil go háirithe. Tá ord agus 

rangú faoi chaibidil, agus an dóigh a ndéantar gnéithe den tsaol a dhealú. Is é seo 

bunchloch theoiric an heitrea-útóipeachais: ag dealú rudaí, ag briseadh ord na teanga 

agus na grúpaí, agus ag taispeáint dúinn go léir an líne sin idir ‘the Same and the Other’ 

(1970:xv).   

 Ar mhaithe leis an choincheap a fhuascailt, is féidir an scáthán a úsáid mar 

léiriú ar an ábhar seo ar fad. Is áit fhíor é an scáthán, tá tú beo agus tú ag amharc ann; 

is ann don áit sin. San am céanna, ní hann don áit a bhfuil tú sa scáthán, 'I believe that 

 
49 Foilsithe i mBéarla, The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences (1970). 

50 Foilsíodh saothar Borges ar an bhunábhar féin in Other Inquisitions 1937-1952 (1975).  
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between utopias and....these heterotopias, there might be a sort of mixed, joint 

experience, which would be the mirror.' (1984:4). Ar lámh amháin, is útóipe é an 

scáthán toisc gur 'placeless place' é (1984:4), ach creideann Foucault go bhfuil áit le 

haimsiú idir Útóipe agus heitrea-útóipe, áit a bheadh mar mheascán den bheirt; scáthán 

an chumaisc: 

The mirror is, after all, a utopia, since it is a placeless place. In the mirror, I see 

myself here where I am not, in an unreal, virtual space that opens up behind the 

surface; I am over there, there where I am not, a sort of shadow that gives my own 

visibility to myself, that enables me to see myself there where I am absent: such is the 

utopia of the mirror (1984:4). 

Cuireann dán Uí Riordáin ‘Mise as Baile (1951) síos ar choincheap an scátháin: 

Ní mise an mise a chím anseo,  

Tá scáthán beag ar an bhfalla, 

Ní fheaca ann inné ná inniu  

Ach an mhacasamhail sin nár thaitin liom,  

Mise istigh is mise amuigh  

Is an mise ceart as baile (21).  

Is meafar é an scáthán ar an útóipeachas agus ar réalachas na hútóipe chomh maith, 

ach is heitrea-útóipe é fosta sa dóigh go bhfuil an scáthán beo i ndáiríre, gníomhaíonn 

sé in aghaidh na háite ina bhfuil tú (Foucault, 1984:4). Ag an phointe sin, feiceann tú 

íomhá os do chomhair atá fíor agus bréagach araon.  

 Is minic a fheictear an scáthán in úsáid ag ealaíontóirí ó thús ama mar 

bhunchloch a saothair. Is eiseamláir é an vanitas ‘Girl Before a Mirror’ le Picasso 

(1932) air seo. Tá bean ag amharc isteach i scáthán agus a híomhá féin ag amharc ar 

ais. Téann an pictiúr seo i ngleic le mortlaíocht an duine agus - mar a tharlaíonn sa 

scéal ag tús na caibidle - an dóigh a bhfeiceann daoine eile muid, dar leo. Tá an bhean 

seo san áit a bhfuil sí, ach ní hann don duine a fheiceann sí. Tá an spás fisiciúil agus 

spás ama seo ina heitrea-útóipe; tá sí beo i staid heitrea-útóipeach: 
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The mirror functions as a heterotopia in this respect: it makes this place that I occupy 

at the moment when I look at myself in the glass at once absolutely real, connected 

with all the space that surrounds it, and absolutely unreal, since in order to be 

perceived it has to pass through this virtual point which is over there. (Foucault, 

1984:4) 

Téann Foucault i ngleic le saothar Gaston Bachelard ina bpléann sé spás na hintinne. 

Úsáideann Bachelard meafar an spáis féin ar mhaithe le spás na samhlaíochta a 

mhíniú: 

We do not live in a homogeneous and empty space, but on the contrary in a space 

thoroughly imbued with quantities and perhaps thoroughly fantasmatic as well. The 

space of our primary perception, the space of our dreams and that of our passions 

hold within themselves qualities that seem intrinsic: there is a light, ethereal, 

transparent space, or again a dark, rough, encumbered space; a space from above, 

of summits, or on the contrary a space from below of mud; or again a space that can 

be flowing like sparkling water, or space that is fixed, congealed, like stone or crystal. 

(Foucault, 1984: 2-3) 

 

Is mór an díol spéise é go dtiontaíonn Foucault nóisean Bachelard bunoscionn san alt 

thuasluaite; tá fócas Bachelard ar na brionglóidí inmheánacha, ar an spás ar leith sin 

istigh ionainn, an spás sin a atá i gceist agus muid ag amharc orainn féin sa scáthán. 

Tá Foucault anois ag caitheamh airde ar an spás amuigh: tithe, seomraí, traenacha, 

báid srl. Is é seo dúshraith a chuid oibre ar an heitrea-útóipeachas, agus de cur chuige 

Foucault a leantar sa chaibidil seo.  

 

An Spás 

In ainneoin gur teibí an teoiric í, is ag caint ar spás a bhímid, agus ar an tábhacht a 

bhaineann leis sa litríocht heitrea-útóipeach. Déantar an t-idirdhealú idir heitrea-útóipe 

agus útóipe tríd an spás. Ní thig leis an útóipe bheith fíor toisc síorathrú croí agus 

intinne an chine dhaonna. Go fiú agus an tsochaí is fearr bainte amach ag daoine, 

tiocfaidh athrú ar an scéal nuair a athróidh an aisling. Is ann don heitrea-útóipe, áfach. 
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Tá spás ann di. Cad é mar a athraíonn an spás an scéal? Tá sé ar shlí a ráite go 

mbaineann an Útóipe le sochaí agus le daoine go ginearálta: sa domhan théacsúil agus 

sa tsaol. D’fhéadfaí a mhaíomh go bhfuil gaol gairid idir gach áit dheas arbh fhéidir 

parthas a dhéanamh di, ach ní hionann gach sochaí a roghnaíonn, agus a chruthaíonn 

an ‘útóipe’ san áit sin. Níl an spás nó an áit féin ag croí na hútóipe. Is iad na daoine a 

chruthaíonn an útóipe atá uathu, mar a bhí le léamh in Is Glas na Cnoic. A mhalairt ar 

fad atá fíor faoin heitrea-útóipe, nó tá an áit mar dhúshraith agus mar bhunchloch na 

litríochta seo. Dá mbainfimis na carachtair in úrscéal amach ón spás ina bhfuil siad, 

an oibríonn an scéal? An bhfuil Cré na Cille chomh héifeachtach sin gan an reilig agus 

an teannas idir saol na marbh agus saol na mbeo? An bhfeidhmeodh An Triail mura 

mbeadh Máire scartha ón tsochaí sa neachtlann? Seans go bhfeidhmeodh nó is iomaí 

duine sa lá atá inniu ann a chuireann lámh ina bhás féin gan é sáinnithe in institiúid 

faoi leith.  Déantar na ceisteanna seo a chíoradh sa roinn seo. 

 

Prionsabail na Teoirice 

Tá foirmeacha éagsúla ag an heitrea-útóipe ag Foucault, agus cé nach dtiocfadh foirm 

uilechoiteann a thabhairt ar ghnéithe na teoirice, is féidir iad a rangú. Tá sé phrionsabal 

leagtha amach ag Foucault a chuireann síos ar an heitrea-útóipe agus samplaí orthu. 

Ní bhaintear úsáid as gach prionsabal le linn na hanailíse ar an litríocht sa chaibidil 

seo. Beidh fócas ar an chéad phrionsabal, agus an dara prionsabal, nó níl gach ceann 

acu ábhartha don phlé a bheas againn ar théacsanna Gaeilge. Tugtar samplaí thíos de 

na prionsabail eile ar mhaithe le soiléireacht an choincheapa: 
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1. Míníonn Foucault go bhfuil an heitrea-útóipe le haimsiú i mbeagnach gach 

cultúr ar fud na cruinne, 'A constant of every human group' (Foucault, 1984:4), 

ach go bhfuil foirmeacha difriúla aige: 

Heitrea-útóipe na Géarcheime: Is iad seo na háiteanna atá curtha ar leataobh 

ag an tsochaí do dhaoine áirithe ag pointí éagsúla ina saol. Tá deighilt le mothú 

idir na daoine seo agus an chuid eile den tsochaí: tá siad ar an imeall, ‘in a state 

of crisis’ (Foucault, 1984:4). Is sampla iad 'neachtlanna maighdiléana' na 

hÉireann, mar atá léirithe in An Triail (1978) le Máiread Ní Ghráda. Dar le 

Foucault go bhfuil heitrea-útóipe na géarchéime ag dul in éag is é sin le rá nach 

bhfuil siad chomh coitianta sa lá atá inniu ann (táimid ag caint ar shochaí na 

60í, agus an t-alt seo foilsithe den chéad uair sa Fhraincis in 1967) agus tá 

heitrea-útóipe an diallais anois ag comhlíonadh ról na háite seo. 

Heitrea-útóipe an Diallais: Clúdaíonn an chuid seo den phrionsabal 

leaganacha ‘nua-aimseartha’, i gcomparáid leis na spásanna luaite leis an 

ghearchéim thuas; leithéidí ospidéil shíciatracha, nó an príosún, mar atá le 

léamh in Ciontach (1983) le Diarmuid Ó Suilleabháin. Tá na háiteanna seo ann 

dóibh siúd ‘whose behaviour is deviant in relation to the required mean or 

norm are placed’ (Foucault, 1984:5) Baineann an dá rann (An Diallas agus An 

Ghéarchéim) den phrionsabal seo le daoine a bhfuil iompar difriúil acu ó na 

daoine eile sa tsochaí thart orthu. Tá béim ar leith ar an déscaradh: tinn agus 

sláintiúil, gealtacht agus ciall, ciontach agus neamhchiontach; an nua-

aimsearthacht a shainíonn an diallas.  

2. Heitrea-útóipe na Sochaí: Tá an tsochaí lárnach sa rannóg seo, nó deir an 

prionsabal go mbíonn an áit ag athrú de réir na sochaí a mhúnlaíonn í.  

Thiocfadh leis an tsochaí heitrea-útóipe a athrú agus feidhmíonn sí ar dhóigh 
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dhifriúil dá réir, míníonn Foucault seo, 'For each heterotopia has a precise and 

determined function within a society and the same heterotopia can, according 

to the synchrony of the culture in which it occurs, have one function or another' 

(Foucault, 1984:3). Tugann Foucault an reilig mar shampla air seo ó tharla gur 

tháinig athrú mór ar shuíomh na reilige le linn na staire. Mhínigh sé gur 

athraigh suíomh na cille ó lár go himeall na cathrach san 18ú agus sa 19ú haois 

déag. Tharla an t-athrú seo mar gheall ar chúrsaí sláinte agus ó tharla go raibh 

baint ag an bhás le tinneas, '...enlightened concerns about hygiene and ‘death 

as a disease’ removed burial of the dead from the crowded sacred space of the 

church to new cemeteries on the outskirts of cities’ (Johnson, 2012: 1). Is i 

reilig atá Cré na Cille (1949) le Máirtín Ó Cadhain suite.  

3. Heitrea-útóipe an Déscartha: Baineann seo le spásanna difriúla a mheascann 

le chéile in aon áit amháin, 'the heterotopia is capable of juxtaposing in a single 

real place several spaces, several sites that are in themselves incompatible' 

(3). Tugann Foucault sampla an ghairdín dúinn: áit a mbíonn bláthanna éagsúla 

ó gach cearn den domhan curtha le chéile in aon áit amháin, ' The garden has 

been a sort of happy, universalizing heterotopia since the beginnings of 

antiquity' (3).  Thiocfadh sampla na hamharclainne nó na pictiúrlainne a úsáid 

fosta, ach ní mór a rá anseo nach mbainfear úsáid as an phrionsabal seo le linn 

na caibidle seo ó tharla nach bhfuil seo chomh hábhartha céanna maidir leis na 

saothair atá again sa Ghaeilge.  

4. Heitrea-útóipe an Ama: Cruthaíonn neamhleanúnachas teamparálta an 

heitrea-útóipe seo. Bíonn sé bainte le slisní ama, agus dar le Foucault go 

gciallaíonn sé sin gur chóir 'heterochronies' a thabhairt orthu, 'The heterotopia 

begins to function at full capacity when men arrive at a sort of absolute break 
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with their traditional time' (6). Nuair atá cartlann cruthaithe in aon áit amháin, 

'a place of all times', taobh amuigh den am féin ina mbeidh na hiarsmaí sin beo 

go deor na ndeor; is sampla den phrionsabal seo í heitrea-útóipe na 

iarsmalainne dá bharr, toisc go mbíonn sí ag síorcharnadh;  'time never stops 

building up and topping its own summit' (7). Is féidir na gearrscéalta Néill 

(1921) de chuid Phádraic Uí Chonaire agus Bé an tSiopa Seandachta (1967) a 

lua anseo nó tá neamhleanúnachas teamparálta le mothú iontu. D'fhéadfá 

sampla na reilige agus Cré na Cille a úsáid anseo fosta. 

5. Heitrea-útóipe Ionadacht na hÁite: A oscailte agus atá an áit, ‘Heterotopias 

always presuppose a system of opening and closing that both isolates them and 

makes them penetrable’ (1984:7). Ní áit phoiblí í agus caithfidh córas ar leith 

bheith i bhfeidhm ar na háiteanna a aonraíonn iad agus a osclaíonn iad nó, i 

bhfocail eile, áiteanna a bhfuil ceadaíocht de dhíth, leithéidí na beairice nó na 

háite naofa. Tá sé deacair sampla ó litríocht na Gaeilge a aimsiú, ach is cothrom 

a áitiú go mbeadh ‘The Room of Requirement’ in Harry Potter and The Goblet 

of Fire (2000) ina heitrea-útóipe ar an dóigh seo, ‘to get in one must have a 

certain permission and make certain gestures’ (Foucault, 1984:7).  

6. Heitrea-útóipe an Spáis: Míníonn an prionsabal seo go bhfuil feidhm ag an 

heitrea-útóipe maidir le spáis eile. Is é sin ‘spaces of illusion’ (ibid), dála 

theach an striapachais mar a léimid in An Giall (1957) le Breandán Ó Beacháin, 

agus ‘spaces of compensation’ (Foucault, 1984:8), cosúil le coilíneachtaí na 

Breataine sa naoú haois déag sa Domhan Nua: 

Either their role is to create a space of illusion that exposes every real space, 

all the sites inside of which human life is partitioned, as still more illusory 

(perhaps that is the role that was played by those famous brothels of which 

we are now deprived). Or else, on the contrary, their role is to create a space 

that is other, another real space, as perfect, as meticulous, as well arranged 

as ours is messy, ill constructed, and jumble. (Foucault, 1984:8) 
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Beidh gnéithe áirithe den heitrea-útóipeachas ina mbeidh dúbailt le feiceáil, mar a 

tharlaíonn i dtacsonamaíocht an útóipeachais (Tower Sargent, 1994). Beidh 

eiseamláirí ar shuíomhanna a mhaireann in níos mó ná prionsabal amháin, mar a 

tharlaíonn leis an reilig thuas. Tá fiúntas leis na prionsabail, áfach, nó tugann siad 

struchtúr don anailís, go háirithe agus muid ag plé le Cré na Cille i gcomhthéacs 

heitrea-útóipe na sochaí, nó tá an pobal lárnach sa scéal. Go pointe, tá tréithe d'achan 

phrionsabal le mothú i ngach heitrea-útóipe. Braitheann siad go léir ar idirghabháil 

spáis agus ama. Is fiú na prionsabail dealaithe ó tharla go dtugann siad struchtúr do 

theoiric a bhfuil teibíocht ag baint léi.  

Tá léiriú maith ar fhéidearthachtaí an heitrea-útóipeachais sa méid a deir Paul 

Éluard, 'there is another world, and it is this one'51 agus Seosamh  Mac Grianna fosta, 

'Tá an saol uilig taobh thall den scáth bheag focal a chuir muid air...' (1940:159). I 

gcomhthéacs na litríochta is é a thuigfinn uathu gur féidir téacs a léamh ar dhóigheanna 

éagsúla; nach domhan druidte aontoiseach atá againn agus gur san idirghníomhaíocht 

idir an léitheoir agus an téacs a léireofar sin. Caithfear a cheistiú cad é mar a 

fheidhmíonn an áit féin i dtaca lena bhfuil thart uirthi agus an ról s'againne istigh sna 

háiteanna seo. Amharcfar ar fhoslár sna téacsanna, ceistiú an oird, an spás seachtrach 

seo agus an dóigh a dtéann an spás sin i bhfeidhm ar iomlán an scéil agus ar na 

carachtair sna téacsanna. Déanfar plé i gcomhthéacs theoiric na heitrea-útóipe ar An 

Triail, (1978), Máiread Ní Ghráda, agus prionsabal a haon den teoiric á phlé againn: 

Heitrea-útóipe na Géarchéime. Féachfar ansin leis an  dara prionsabal, Heitrea-útóipe 

na sochaí, a úsáid mar uirlis tuisceana chun léamh nua a dhéanamh ar Cré na 

Cille (1949) le Máirtín Ó Cadhain.  

 
51 Le fáil in The Solid Mandala (1966).  
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2.1 Heitrea-útóipe na Géarchéime : An Triail  

 

Táimid tuirseach tréith, 

Is muid ag obair gan aon phá 

Táimidne tuirseach tréith 

Is muid ag sclábhaíocht gach lá... 

- An Triail (1978: 55) 

 

Is dráma dhá ghníomh é An Triail a insíonn scéal Mháire, bean óg a thiteann i ngrá 

leis an mháistir scoile áitiúil, fear pósta darb ainm Pádraig. Nuair atá Máire ag súil le 

páiste Phádraig, diúltaíonn a fear agus a teaghlach í agus téann sí go Baile Átha Cliath 

chuig neachtlann Mhaigdiléana. Toisc an t-uaigneas agus an coimhthiú a mhothaíonn 

sí, cuireann sí lámh ina bás féin, agus i mbás an linbh. Insítear an scéal trí imeachtaí 

na cúirte agus ráitis na n-aturnaetha. Is léiriú é an dráma seo ar Éire na 1960í, ar 

dhearcadh claonaigeanta agus ar fhimíneacht na sochaí ina bhfuil an eaglais i 

gcumhacht.  Úsáidtear tréith an iardhearcaidh chun an insint eipeasóideach a neartú. 

Tá imeachtaí an scéil seo beo i gcuimhne na gcarachtar, go háirithe i gcuimhne Mháire. 

Cuireann prionsabal a haon den teoiric síos ar spás nó áit ina n-imíonn daoine 

ó norm iompraíochta na sochaí ina bhfuil siad; tá na daoine seo ar an imeall (Foucault, 

1984:4). Mar a luadh in intreoir na caibidle seo, tá dhá rann leis an heitrea-útóipe seo: 

heitrea-útóipe na géarchéime agus heitrea-útóipe an diallais. Is ar an chéad rann a 

bheas fócas an phlé seo: an géarchéim ó tharla nach áit nua aimseartha í seo agus an 

t-údar ag scríobh fá shochaí na 60í. Cuireadh an-spéis sa dráma seo ó cuireadh ar an 

ardán é agus tá sé ar churaclam na hArdteiste le fada. Tá neart critice agus anailíse 

scríofa ar An Triail. Léireofar go gcuidíonn teoiric an heitrea-útóipeachais linn léargas 
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úr a fháil ar an dráma, agus cuidíonn an dráma linn léargas a fháil ar choincheap na 

heitrea-útóipe i gcás na litríochta Gaeilge.  

 Caithfear amharc ar an dóigh a n-oibríonn teoiric na heitrea-útóipe ar spásanna 

fisiceacha (heitrea-útóipe ne géarchéime, go háirithe sa chás seo) go fiú más i dtéacs 

litríochta a bhíonn siad beo.  Amharcfar ar an dóigh a gcuirtear an dráma inár láthair 

agus tionchar stíleanna éagsúla na hamharcféachlannaíochta ar éifeacht an dráma. 

Cuirtear chun tosaigh go léiríonn na stíleanna seo teachtaireacht agus éifeacht An 

Triail mar spás heitrea-útóipeach. Beidh plé ar ról na deoraíochta ar an diallas, 

tábhacht agus tionchar shochaí na linne sin i gcruthú na heitrea-útóipe agus ar an 

fhianaise a thugann An Triail ar an rud ar a dtugaim ‘céimeanna an heitrea-

útóipeachais’ i saol an duine. Déantar sin a phlé níos faide anonn agus na téacsanna 

litríochta á ngrinniú.  

 Is é atá le tuiscint ó Foucault go n-eascraíonn an heitrea-útóipe as na hiarrachtaí 

a dhéanann an tsochaí chun ord agus eagar a chur ar an tsaol thart orainn, is é sin go 

ndealaímid rudaí óna chéile agus go gcuirimid i ngrúpaí éagsúla iad: daoine, 

ainmhithe, seomraí, foirgnimh srl.  Léirítear ord in An Triail tríd an tsochaí agus an 

traidisiún, nó cruthaíonn siad ord dá réir féin. Tá súil in airde ag an tsochaí ar a chéile, 

caithfidh na daoine iad féin a iompar go cuí, na mná go háirithe faoi phápacht na 

heaglaise, i gcomhthéacs an ama ar ndóigh. Bhí daoine braiteach ar imeachtaí na 

gcomharsan agus i gcónaí buartha fá shúile agus fá bharúlacha na gcomharsan céanna. 

Bhí na mná 'mígheanmaí' seo i bhfolach in aon áit amháin, i bhfad ar shiúl ó shúile na 

gcomharsan, mar a bheadh peaca iontu, ‘caithfidh tú scaradh leis an té is ábhar peaca 

duit. Caithfidh tú scaradh leis glan amach…’ (An Triail, 34). Bhí siad beo i sochaí a 

raibh ord ar leith ag baint léi; ní hamháin go raibh ord na mban rialta i gceannas sa 

neachtlann ach bhí tionchar ag leagan amach ordúil na sochaí ar an phobal. Más é sin 
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ord na sochaí, d'fheadfaí a rá go bhfuil saol na mban san heitrea-útóipe seo - go 

híorónta - in anord mar gheall ar 'ord' shochaí Éire na linne sin. 

 

2.1.1 Éifeacht an Dráma mar Spás Heitrea-útóipeach 

Ní fhéadfaí gan suntas a thabhairt do ról an mhéaldráma in An Triail agus tionchar na 

stíle sin ar an diallas sa dráma. Tig an focal méaldráma ón Ghréigis melos a chiallaíonn 

'ceol' agus ón Fhraincis drame a chiallaíonn 'dráma.' Go stairiúil, mar sin de, i 

gcomhthéacs na litríochta agus na hamharclainne, bhain an méaldráma le scéal a raibh 

ceol ag a chroílár, ceol a chuireann síos ar scéal an dráma féin. Dár ndóigh, tá tionchar 

an cheoil beo in An Triail, cé nach mbíonn i gceist ach an t-aon amhrán amháin: 'Siúil 

a Ghrá.' Cloistear ag fíorthús an dráma é sula n-ardaítear an brat (19), cloistear ag an 

fhíordheireadh é agus Pádraig ar bhruach na huaighe (90), agus cloistear go minic le 

linn an dráma é, beag beann ar atmaisféar an radhairc.  

 Aithrisíonn an t-amhrán seo an scéal ar fad. Cuireann Ní Ghráda d'fhiacha 

orainn amharc ar an amhrán sin mar mhodh inste sa dráma. Ní bhaineann sé leis na 

carachtair nó le gníomh ar an stáitse amháin, ach le mórtheachtaireacht an scéil féin. 

Tarchéimníonn feidhm 'Siúil a Ghrá' an drámaíocht agus tá sé mar a bheadh sé 

uilefheasach uileláithreach san amharclann. Déanann focail an amhráin tuar agus 

tairngreacht ar a bhfuil i ndán do Mháire ón tús, 'níl leigheas le fáil ach leigheas an 

bháis.' Insíonn sé fán ghrá a cailleadh agus fán bhean a thit i ngrá le fear agus ise atá 

anois ag caoineadh os a chionnsan. Tuigtear agus an t-amhrán cloiste i dtús an dráma 

go mbeidh deireadh tubaisteach, tragóideach ar an scéal. Is seift iontach éifeachtach é 

an t-aon amhrán seo a réamhthaispeánann imeachtaí an scéil nó oibríonn sé le gach 

radharc agus le gach carachtar. Tá sé mar a bheadh taoide ann, a thagann isteach go 
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rialta agus é ag feidhmiú mar chuimhneachán morálta don lucht féachana agus do na 

carachtair ar dhaonnacht, ar mhothúcháin an duine, ar an duine leochaileach. Is 

rabhadh é an t-amhrán a thugann Máire féin do Phádraig sa teach scoile, 'An t-amhrán 

a chan mé...Siúl a Ghrá' (20-21). Is rabhadh é nach nglactar leis go dtí go dtagann a 

ghuth faoin ghairm aige agus go bhfaigheann Máire bás. Taispeánann Ní Ghráda dúinn 

go dtiocfadh leis an tsochaí thart ar Mháire cuidiú a thabhairt di nó trua a léiriú; dá 

dtarlódh sin, ní bheadh ról ag an diallas i gcinniúint Mháire. Tá sí sa heitrea-útóipe seo 

ó tharla gur fágadh ar an trá fholamh í in am an ghátair.  Nuair a thiteann an teach 

anuas ar Mháire agus ar an leanbh, tá deis ag an tsochaí cuidiú le Máire, rud nach 

ndearnadh nuair a bhí sí ag iompar clainne: 

Bean 1: Níl aon aithne againn uirthi. 

Bean 2: Is strainséir anseo í.  

Bean 3: Bean í nár dhein cairdeas le haon duine againn.  

Bean 4: Bean neamhchairdiúil í.  

Bean 1: Bean neamh-mhuinteartha. 

Bean 2: Í mór inti féin. 

Bean 3: Rómhór dá bróga.  

Bean 2: Agus gan aici ach leanbh tabhartha. (An Triail, 74) 

 

D'fhorbair coincheap an mhéaldráma ó cuireadh i gcúrsaíocht é. In The Melodramatic 

Imagination (1976), cuireann Brooks síos ar an mhéaldráma mar fhreagra ar easpa 

moráltachta san ord sóisialta, rud a bhain le cailleadh na diagachta agus an chreidimh. 

Dar leis go bhféachann an méaldráma le cruinne mhorálta a aimsiú: 

[The melodrama] strives to find, to articulate, to demonstrate, to 'prove' the existence 

of a moral universe, which though put into question, masked by villainy and 

perversions of judgement, does exist and can be made to assert its presence and its 

categorical force among men. (1995:20) 
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Tá barúlacha Brooks ag teacht lena bhfuil léirithe ag Ní Ghráda agus lena cuspóir sa 

dráma seo. Tá Ní Ghráda á léiriú, go rí-shoiléir, cad é atá cearr le sochaí na hÉireann: 

an dóigh a gcaitear leis na mná, fadhbanna sóisialta, ceist na tithíochta agus go leor 

eile nach iad. Más ag caint ar an 'Chríostaíocht' atáimid, is í Máillí, an striapach, an 

duine is Críostaí in An Triail. Níl eagla uirthi fimíneacht na sochaí a fhógairt, 'Bhí siad 

siúd - mná "creidiúnacha" na comharsanachta - ina seasamh ina ndoirse ag faire uirthi 

agus gan barr méire á ardú ag aon duine acu chun cabhrú léi.' (77)  Nochtann Ní 

Ghráda gurb ann don chruinne mhorálta sa dráma. Cuireann sí an nóisean sin 

bunoscionn, áfach, nó níl cineáltas ná cothromas le haimsiú sna 'Críostaithe', 'Cé a deir 

gur tír chríostaí í seo?' (Seáinín an Mhótair, 75), ach sna daoine ar íobartaigh de chuid 

struchtúir dhofheicthe na sochaí iad. Is é an t-easnamh moráltachta seo a cheadaíonn 

an heitrea-útóipe i sochaí An Triail. Sa spás heitrea-útóipeach seo, tá Máire agus na 

mná eile as radharc agus is féidir leis  an chuid eile den phobal neamhaird a dhéanamh 

dóibh, agus mothaíonn siad go bhfuil dearmad déanta dóibh: 

Mailí: Bíodh trua agat dúinn. 

Pailí: Bíodh croí agat. 

Dailí: Fan farainn go fóill. 

Mailí: Ní fheicimid gnúis fir ó cheann ceann na seachtaine. (An Triail, 54) 

 

Pléann Augustin Zarzosa coincheap an mhéaldráma mar 'mhodh' ina alt 'Melodrama 

and Modes of The World' (1986). Dar leis go bhfuil dhá thaobh air: '[one], the urge to 

make sense of a collapsed moral order and, second, as the model of reality that 

emerges from such a field' (237). Tá gníomhú i gceist leis an mhodh ar an dóigh seo, 

rud ar chuir Ní Ghráda tús leis nó scríobh sí an dráma seo fá bhean óna baile dúchais 

a bhí ag iompar clainne: ‘d’fhág sé sin rian ar m’aigne riamh, an éagóir a deineadh ar 

an chilín sin’ (An Triail, 8). D’imigh sí lá amháin agus bhí an fear beo sa pharóiste 
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céanna gan focal ráite leis agus é saor ó bhreithiúnas, ‘bhí a fhios ag gach éinne cérbh 

é an fear, agus níor deineadh rud ar bith don bhfear’ (8). Ní hamháin go bhfaca Ní 

Ghráda an t-éagothrom, ach thuig sí go raibh an tír seo gann ó thaobh moráltachta de, 

an 'collapsed moral order' seo a luann Zarzosa. Shílfeadh duine go raibh muinín ag 

Máire as na daoine cearta: a fear, a máthair, a deartháireacha, ach thug gach duine acu 

a gcúl léi, 'A Phádraig, ní raibh tú romham anocht mar a gheall tú' (Máire, 42). Ina 

dhiaidh sin, chuir sí a dóchas san institiúid, san eaglais inar chreid sí agus san oibrí 

sóisialta a ghlac leis gur báire buailte a bhí i gcás Mháire, 'is stuacach ceanndána an 

cailín thú' (64). Ní féidir a sheachaint ach gur theip ar gach duine acu. Theip orthu mar 

dhaoine agus mar shochaí agus bhrúigh siad Máire agus mná dá leithéid i dtreo heitrea-

útóipe sin na géarchéime seo dá bharr.  

 Is é an dara taobh den mhéaldráma a luann Zarzosa - creatlach an réalachais - 

an chuid is cumhachtaí nó is é sin an dóigh chun an saol a athrú. I gcás na bhfadhbanna 

a phléitear in An Triail, d'fheadfá cor a chur i gcinniúint duine. Míníonn Zarzosa nach 

ann dá leithéid de chreatlach sa tsaol mhór, 'it lacks agency' (236), ach is féidir úsáid 

a bhaint as sa dóigh go léiríonn sé dóigheanna leis na hathruithe a aimsiú agus a chur 

i bhfeidhm, 'to ameliorate suffering [and test] the efficiency of ideas' (237). Thiocfadh 

dóigheanna chun sochaí, daoine, agus saol níos fearr a thógáil ón collapsed moral 

order. Is féidir linn, mar shochaí, foghlaim. Más ag ceistiú chaighdeán morálta an 

domhain atáimid, cruthaítear féidearthachtaí an athraigh. Tá aturnaetha An Triail ag 

ceistiú i rith an ama; ní insíonn siad ach an fhírinne, ní luann siad ach na fíricí, agus 

nochtann siad gur daoradh Máire san éagóir: 'tuairim na gcomharsan is mó atá ag 

déanamh buartha duit...ar thaispeáin tú grá máthar nó carthanacht Chríostaí do d'iníon 

nuair a bhí sí i dtrioblóid?' (Aturnae 2 ag caint le Máthair, 25).  Léiríonn siad an 

deighilt sa heitrea-útóipe seo idir taobh amháin agus an taobh eile: dealú agus rangú 
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na heitrea-útóipe idir ciontach agus neamhchiontach, marbh agus beo, daoine 

creidiúnacha macánta agus an striapach.  

 

Tionchar an Pholaraithe sa Diallas  

Is cinnte gurb é an tréith is suntasaí den heitrea-útóipe seo ná go mbíonn deighilt le 

mothú ann. Bíonn polarú i gceist idir taobh amháin agus taobh eile nó ní ghlactar leis 

an doiléire in heitrea-útóipe na géarchéime. Bíonn rudaí dubh agus bán i sochaí 

heitrea-útóipeach, mar a fheictear dúinn in An Triail: scartar daoine, cruthaítear grúpaí 

agus pócaí beaga. Is íorónta an tréith seo nó bíonn daoine míchlúiteacha Críostúil, 

agus daoine ‘Críostúla’ míthrócaireach; níl an saol dubh agus bán. D’fhéadfaí a 

mhaíomh gurb é seo an fáth nach n-éiríonn le háiteanna mar seo go deo nó ní sin mar 

atá an saol; ní féidir an daonnacht chur ar neamhní nó a dhealú. Tiocfaidh deireadh 

leis na háiteanna a chruthaíonn an diallas de réir mar a fhorbraíonn an domhan agus 

an tsochaí.  

 Má tá an dealú ag croí na heitrea-útóipe, tá an tréith chéanna le sonrú ar an 

mhéaldráma, rud is léir go háirithe in úsáid an aircitíopa. Shamhlófá Dia agus an 

Diabhal leis an aircitíopa steiréitipiciúil; sampla tipiciúil den tsuáilce nó den anlocht. 

Is amhlaidh a léirítear dhá cheann na moráltachta in An Triail ar nós dhá aircitíopa. Tá 

turas le mothú ó thús go deireadh An Triail: an dealú i saol Mháire, an chruáil a leanann 

sin agus sa deireadh, meath an tsaoil. Istigh sna pointí seo ar an turas, tá línte soiléire 

cruthaithe ag Ní Ghráda idir daoine maithe agus drochdhaoine, idir maitheas agus 

olcas, idir ceart agus éigeart. Léiríonn Máire soineantacht, 'caithfidh tú bheith 

foighneach liom...níl mórán taithí agam' (23). A mhalairt ar fad atá fíor fá Phádraig, 

íomhá a sheasann don fhealladh lena ghréasán bréige, 'mura mbeadh tusa, a Mháire!' 

(32). Tréigean agus laige a nochtann teaghlach Mháire mar ghrúpa, 'ach ní ormsa is 
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cóir aon phioc den mhilleán a chur' (29). Nuair a chastar Máillí ar an lucht féachana, 

tchítear trua agus taise, 'cailín dílis a bhí inti' (90).  

 Tá cumhacht ag úsáid an aircitíopa in An Triail toisc go gcaitheann sé solas ar 

théama agus ar ábhar a bhí conspóideach san am. Bhí sé casta agus cróga dráma a 

scríobh a chuaigh i ngleic leis na máithreacha aonair, na neachtlanna agus tionchar na 

hEaglaise. Éiríonn le Ní Ghráda ansin díriú isteach ar bhunsraith an cháis leis an 

chontrárthacht dhénártha seo. Cuireann sé sin na fadhbanna sa dráma chun soiléire: is 

léir ansin gurb iad na daoine i saol Mháire an chonstaic is mó, chan an leanbh taobh 

amuigh de chuing an phósta. Feicimid cad é atá ceart agus cad é nach bhfuil, is íorónta 

an rud é nach amhlaidh atá sé do na carachtair féin. Is seift iontach é seo go bhfuil na 

carachtair dall ar a n-iompraíocht féin nó treisíonn sé an rud is measa fán ghéarchéim 

seo, ní thuigeann na daoine is ciontaí iarmhairtí nó cúiseanna na géarchéime féin.  

 Tá gaol gairid idir an méaldráma mar mhodh athraigh sa tsochaí agus an téatar 

leatromach a d'fhorbair Augusto Boal sna 1970í, agus a d’fhoilsigh sé in 1974. Is follas 

go bhfuil cosúlacht idir an múnla drámaíochta sin agus An Triail sa dóigh gur úsáid 

Ní Ghráda an dráma chun deacrachtaí na sochaí a thabhairt chun solais. Bhí Boal den 

bharúil go dtiocfadh leis an mhúnla seo, an téatar leatromach, an dráma a úsáid chun 

athruithe sóisialta agus polaitiúil a chur chun cinn. Bhí ról lárnach ag an lucht féachana 

sa téatar seo, sa mhéid go dtiocfadh leo bheith páirteach ann. Tugtar ‘the poetics of the 

oppressed’ air seo:  

[This] focuses on the action itself: the spectator delegates no power to the character 

( or actor) either to act or to think in his place; on the contrary, he himself assumes 

the protagonic role, changes the dramatic action, tries out solutions, discussed plans 

for change… (Boal, 2000:122) 

 

D'fhéadfaí a mhaíomh go gcuidíonn úsáid an mhúnla seo chun heitrea-útóipe na 

géarchéime in An Triail a bhriseadh síos agus chun deireadh a chur leis an nóisean seo 
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gur chóir diallas a dhamnú, mar a tharlaigh do na mná seo a d’iompar agus iad 

neamhphósta. Sa chineál seo drámaíochta, tá duine neodrach ag croí na n-imeachtaí, 

mar atá againn leis na haturnaetha: 

Aturnae: Tháinig cailín óg ag cur isteach ar an bpost? 

B.Uasal: Tháinig.  

Aturnae: D’fhan sí sa teach agat go ceann ráithe. 

B.Uasal: D’fhan. 

Aturnae: Ansin thug tú rud éigin faoi deara. 

B.Uasal: Thug.  

Aturnae: Thug tú faoi deara go raibh sí ag iompar clainne. (43)  

 

Tá ar an duine seo bheith freagrach as an phróiseas ar fad agus tá orthu bheith cinnte 

go bhfuil na himeachtaí ar fad cothrom. Thar aon ní eile, tá sé mar aidhm ag an stíl 

seo fadhbanna na linne sin a chur ar a súile do dhaoine. Ba chóir go mbeadh 

teachtaireacht agus feidhm theagascach an dráma suntasach.52 

Feidhmíonn dráma den mhúnla seo mar phróiseas inmheánach de chuid phobal 

an stáitse, '[it] promotes awareness of one’s social situation and its limitations, of how 

even one's body is bound by tradition and class' (Osnes, 2001:40). Is ábhartha an 

ráiteas sin i gcás Mháire, nó is príosúnach de chuid an traidisiúin í, rud a fhágann ar 

an trá fholamh í gan duine ná deoraí, 'is róchuma le cuid acu' (Máire ag caint fána 

muintir, 49). Caithfidh gurb é an léiriú is láidre ar choincheap na stíle seo mar mhodh 

athraigh ná barúil Boal gur ag ullmhú i dtreo na réabhlóide atáimid, 'maybe the theatre 

in itself in not revolutionary, but these theatrical forms are without a doubt a rehearsal 

of revolution' (2000: 141). An é go bhfuil muid ag tabhairt cluaise do theachtaireacht 

Uí Ghráda sa lá atá inniu ann in Éirinn, i bhfad i ndiaidh don dráma bheith curtha os 

 
52 Féach suíomh ‘Mind the Gap’ nó ‘Theatre Versus Oppression.’ 
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comhair an phobail? In 2019, bhí reifreann ann ar chearta na mban i dtaca le 

ginmhilleadh de, táimid go fóill ag caint ar chothrom na féinne san áit oibre, ar 

chiapadh, ar náire shaolta na hEaglaise agus ar cheist na tithíochta. Bhí ocht mbliana 

déag slánaithe ag na daltaí a bhí ag léamh An Triail ar leibhéal na hardteiste in 2019. 

Bhí cead acu vóta a chaitheamh sa reifreann, bhí guth acu i dtaca leis na 

saincheisteanna a thóg an dráma seo sna seascaidí agus a thógann sé fós. Ní hé gur 

tháinig seo de bharr iarrachtaí Uí Ghráda amháin, ach ní háibhéil a rá go raibh ról ag 

teachtaireacht An Triail i bpróiseas fada an athraigh sa tír seo. Dá mbeadh lucht 

féachana an dráma in ann iarmhairtí an diallais a chonaic siad a thuiscint, bheadh siad 

in inmhe an diallas céanna a sheachaint ina saol féin. Ní bheadh an chumhacht ag an 

ghéarchéim ar an duine mura mbeadh an cine daonna sásta spás na géarchéime a bhrú 

ar dhaoine eile. Is cothrom a rá gur chuir iarrachtaí Ní Ghráda leis an phróiseas sin; 

próiseas na forbartha. 

 

Bertolt Brecht agus an V-effekt 

 

Admhaíonn Ó Ciosáin i réamhrá An Triail gurb é tionchar Brecht an 'nuacht is mó a 

bhaineann le foirm An Triail' (10). Deir sé fosta gur cuid den tsaol agus den 

pholaitíocht í an amharclann agus an t-eispéireas daonna a fhaightear le linn dráma 

macasamhail An Triail. Foghlaimímid óna bhfuil feicthe agus cloiste againn fá shaol 

Mháire; spreagtar chun machnaimh muid fán tsochaí thart orainn agus fán ról atá 

againne sa tsochaí sin, 'sa chineál seo amharclainne iarrtar ar an lucht féachana 

smaoineamh ar an ábhar, agus gníomhú, nó fiú rud éigin a dhéanamh faoi nuair a 

fhágann siad an amharclann' (11).  
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 Shíl Brecht go mbíonn ar an drámaíocht bheith sultmhar agus eolasach araon. 

Ba chóir go mbeadh an lucht féachana in ann sult a bhaint as a bhfuil rompu ar an 

stáitse, ach caithfidh siad bheith in ann athrú sóisialta a shamhlú agus a mholadh nuair 

a imíonn siad. Tá orthu teachtaireacht an scéil a thabhairt 'na bhaile leo. Is é an cuspóir 

a bhí ag Brecht ná go mbeadh na daoine san amharclann ag imeacht i ndiaidh dóibh 

an dráma a fheiceáil agus iad tiomanta agus rún acu an domhan a athrú.  

 Cé go mothaímid trua do Mháire agus dá cás, agus bíodh go mbaineann 

imeachtaí an dráma trua asainn, cuireann sé ag machnamh muid. Is é sin stíl Brecht, 

'the audience [in Brecht's view], should not be made to feel emotions, it should be 

made to think' (Esslin, 1974:414)53. An deacracht atá ann leis sin ná go bhfeicimid an 

scéal ar fad trí shúile Mháire, mothaímid a mothúcháin, tuigimid di agus bíonn fearg 

orainn leis na daoine a dteipeann orthu cuidiú léi: 

Mailí: Anois, anois, ná bí á cheapadh gur mór liom an méidín suarach atá agam á 

thabhairt duit. Ach caithfidh tú féachaint romhat…Athair an linbh, ba chóir go 

gcabhródh sé libh.’ 

Máire: B’fhearr liom bás den ghorta. 

Mailí: Tá go maith…an rachfá ar ais chuig an monarchan? 

Máire: Bheadh eagla orm. (An Triail, 79) 

 

Is é sin an fáth ar fhorbair Brecht Verfremdungseffekt nó tréith an choimhthithe, 'the 

defamiliarization of situations the spectator thinks he is familiar with but is actually 

forced to take a closer look' (Ernst, 2008:3). Toisc an spás seo idir an lucht féachana 

agus plota an dráma, bíonn ionbhá intleachtach bainte amach, rud atá i bhfad Éireann 

níos cumhachtaí ná trua amháin. Tá ar an dráma féin suim agus aird na ndaoine a 

choinneáil, ach dáimh phearsanta leis na carachtair féin a sheachaint. Tá fíor go 

mbíonn dáimh ag an lucht féachana le Máire in An Triail, tá fíor fosta go bhfuil muid 

dírithe ar an tsochaí agus ar a cás.  

 
53 Le fáil in Drama in The Modern World, Weiss (1974).  
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  Ní miste a fhiafraí an é seo an dóigh chun heitrea-útóipe na géarchéime i gcás 

An Triail a scriosadh? Mar a míníodh in intreoir na caibidle seo, tá claochlú de dhíth 

idir heitrea-útóipe an diallais agus heitrea-útóipe na géarchéime. Tá forbairt na sochaí 

agus na cruinne le mothú eatarthu. Leis an ghéarchéim, táthar ag plé leis an neachtlann, 

leis an ghealtlann, leis na háiteanna meánaoiseacha a chruthaigh an tsochaí chun na 

daoine seo a choinneáil faoi cheilt. Ba chóir go mbeadh heitrea-útóipe an diallais in 

ann cuidiú mar is ceart a thabhairt don duine, caithfear an daonnacht a aithint sa diallas 

go fiú chun dlíthe daonlathacha a chur i bhfeidhm ar an tsochaí, mar shampla: an 

príosún.  

 Mar sin de, má bhíonn orainn ár machnamh a dhéanamh go loighciúil ar 

réiteach na faidhbe, is amhlaidh is fearr a bheas sé más féidir deireadh a chur lena 

leithéid d'áit. Tá an heitrea-útóipe in An Triail diúltach mar spás (is fíor, ar ndóigh, 

nach mbíonn na háiteanna seo dearfach in am ar bith). Tá iarracht iontach déanta ag 

Ní Ghráda réiteach na faidhbe agus na heitrea-útóipe sin a thabhairt don lucht 

féachana, nó ar a laghad, an spreagadh chun dul sa tóir ar an réiteach. Is é sin go 

gcaithfear amharc ar an dráma mar uirlis agus mar mhodh chun an saol a athrach, chun 

heitrea-útóipe na géarchéime in An Triail a scriosadh.  

 

2.1.2 An Deoraíocht sa Heitrea-útóipe  

 

Tá gaol gairid idir an deoraíocht agus heitrea-útóipe na géarchéime. Is iomaí foirm a 

bhíonn ag an deoraíocht - an dídeanaí, iarmharán an chogaidh nó an t-easonórach mar 

shampla - ach is mór an díol suntais é gurb í an díbirt bunchloch na deoraíochta, 

deoraíocht de do dheoin féin ina measc. 
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 Tá foirmeacha éagsúla ag an eascoiteannú in An Triail: an teaghlach ag tabhairt 

droim láimhe do Mháire, í ag ime2acht go Baile Átha Cliath, an neachtlann féin, Máire 

agus an leanbh amuigh leo féin agus Pádraig dá ndiúltú den uair dheireanach. Cuireadh 

Máire ar ionnarbadh achan iarraidh agus ghoill sé go dtí na scairteacha uirthi. Feictear 

sin nuair a chloiseann Pádraig go bhfuil leanbh aige: 

Máire: Is í an leanbh is gleoite dá bhfaca tú riamh í. Is dealrach leat í…Fan, fan, a 

Phádraig. Dúiseoidh mé í… 

Pádraig: Ná déan. Ní mian liom í a fheiceáil. (An Triail, 86) 

 

Ní beag a rá go bhfuil difear ollmhór idir an deoraíocht ar bhonn riachtanais agus an 

deoraíocht dheonach, áfach. In Mo Bhealach Féin (1940) le Seosamh Mac Grianna nó 

turas Naomh Breandán sa navigatio, tchítear deoraíocht ar bhonn tola agus turas 

spioradálta. Tá an coimhthíos agus deoraíocht mar choincheap bunúsach ag Ó Conaire 

dár ndóigh, in Deoraíocht (1910) féin agus mar théama sna scéalta eile. Léitear fear 

in Deoraíocht ar shiúl ón bhaile ‘náirithe, suaite, díomhaoin…neartaíonn an 

deoraíocht seo an coimhthíos’ (Ó Conchubhair, 1997:24). Cruthaítear deighilt agus 

coimhthíos ina scéalta nuair nach gcuirtear fáilte roimh dhaoine agus pobal scoite 

curtha inár láthair, ‘scoitear daoine ar bhealaí eile i saothar Uí Chonaire chomh maith 

le cur le coincheap seo an choimhthís’ (Denvir:2003:22): an tEaspag féin in Anam an 

Easpaig (1970), agus na Críostaithe in An Chéad Chloch (1978), mar shampla.i In 

Neill (1921), léirítear nach gá an teach a fhágáil chun deoraíocht a thabhairt ort féin. 

Thig bheith ar an imeall agus tú i measc daoine, mar a tharlaíonn do Mháire agus í i 

mBaile Átha Cliath.  

 Is féidir a rá go ndéanann an díbirt an t-idirdhealú suntasach idir deoraíocht 

ainneonach agus deonach. Pléann An Triail leis an díbirt nó níor roghnaigh Máire an 

saol ar an imeall a tugadh di. Tá sé seo tábhachtach nó tá sé mar aidhm ag heitrea-

útóipe na géarchéime - an neachtlann, sa chás seo - na mná seo a chur i bhfolach ar 
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dhóigh go dtí go bhfuil an 'trioblóid' thart. Tá an scoilt idir Máire, a teaghlach, Pádraig 

agus a baile dúchais dobhriste, níl dul siar ar a bhfuil déanta. Pléann Edward Said 

iarmhairtí na díbeartha: 

 Exile is strangely compelling to think about but terrible to experience. It is the 

unhealable rift forced between a human being and a native place, between the self 

and its true home: its essential sadness can never be surmounted. And while it is true 

that literature and history contain heroic, romantic, glorious, even triumphant 

episodes in an exile’s life, these are no more than efforts meant to overcome the 

crippling sorrow of estrangement. (2011: 173) 

 

Tá fréamhacha ársa ag an deoraíocht i stair na cruinne mar thréith shaolta, 'produced 

by human beings for other human beings' (Said, 2011:174). Dár ndóigh, is amhlaidh 

an cás leis an heitrea-útóipe nó cruthaíonn an cine daonna áiteanna macasamhail an 

neachtlann in An Triail ar mhaithe le daoine a stialladh dá ndúchas agus dá muintir. 

Maíonn Said gurb é an rud is measa fán deoraíocht ná nach dtugann sé faoiseamh, 'like 

death but without death's ultimate mercy' (2011:174). D'fhéadfá a mhaíomh go 

gcaitheann sé solas ar bhás Mháire in An Triail: bhí trócaire le haimsiú ag an deireadh 

di, rud nach raibh le haimsiú sa heitrea-útóipe inar mhair sí.  

 Tuigtear do chách gur tragóid é An Triail: scéal ina bhfuil cailliúint, bás agus 

grá gan chúiteamh.54 Cruthaíodh heitrea-útóipe mar seo le go dtiocfadh leis an tsochaí 

na mná seo a dhíbirt mar a bhainfeá smál as éadach, 'They were sacrificed for the sake 

of an ideal - and it was only an ideal - of a pure society' 55. Léiríonn an ráiteas seo an 

caidreamh idir an t-útóipeachas agus an heitrea-útóipeachas. Tá an útóipe bunaithe ar 

idéal agus ar fhís ar mhaithe le sochaí níos fearr a chruthú don phobal. Bhí an t-idéal 

seo curtha i bhfeidhm ar shochaí An Triail. A luaithe is a cruthaíodh spás ar leith do 

dhaoine a dhiall, taobh istigh den tsochaí, tháinig an heitrea-útóipe ar an tsaol. Ag croí 

an dráma seo, tá uaigneas agus daoine ar chúl éaga ann. Is tragóid é An Triail mar 

 
54 Féach Dehaene agus De Cauter, Heterotopia and the City: Public Space in a Postcivil Society 

(2008:95-96).  
55 Le fáil in 'The Forgotten Women of Ireland's Magdelene Laundries’, The Telegraph (2018). 
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gheall ar an deoraíocht, 'an ród atá romham caithfidh mé aghaidh a thabhairt air i 

m'aonar' (Máire, 42).  

 Pléann Dehaene agus De Cauter an tearmann agus an campa i dtaca leis an 

heitrea-útóipe: 

The structure of the hieratic space of heterotopia is that of the ‘sanctuary’. It is a 

refuge, a safe haven, a protected space…The opposite of heterotopia as sanctuary is 

the camp. The concentration camp is the territorialization or embodiment of the state 

of exception, the place of the ban, where the law is suspended. (2008: 97) 

 

Cuireann heitrea-útóipe mar thearmann síos ar áit slán ó fhoréigean agus éigeart na 

sochaí; áit a thabharfadh sanctóir. A mhalairt ar fad atá fíor fá heitrea-útóipe an 

champa; áit nach dtugann cearta daonna do dhaoine agus a léiríonn cosc ar an 

daonnacht. Is áit é do na coimhthigh, 'the camp is therefore the place where life 

becomes 'bare life' (2008:97). Tagann na daoine céanna chuig an dá áit: daoine a 

díbríodh, daoine ar an imeall, daoine gan tír, gan teaghlach. An difear is mó ná nach 

dtugann an campa faoiseamh. Cuireadh Máire chun na neachtlainne, ach bhí dóchas 

aici agus í ag dul ann go dtiocfadh léi tearmann éigin a aimsiú chun saol nua a chruthú 

di féin agus dá páiste. Ní sin aidhm na neachtlainne, áfach, campa a bhí ann sa chás 

seo. Mar sin de, tá cás ann nach heitrea-útóipe í an neachtlann i bhfoirm an champa. 

Sin ráite, ní féidir a sheachaint ach go bhfuil níos mó de thréithe an heitrea-

útóipeachais sa neachtlann ná rud ar bith eile. Institiúid atá sa neachtlann ar mhaithe 

le mná a dhiallann ón tsochaí  a chur i bhfolach ó dhaoine eile na sochaí sin. Cuireann 

smacht an ‘champa’ seo leis an heitrea-útóipe.  

 

 

An Bhean Aonarach: Tionchar ar an Údar  

 

Tá an smacht a luadh thuas le mothú maidir leis an dóigh a bpléitear na mná in An 

Triail. Pléann Gilbert agus Gubar (1979) cacht na mban agus iad ag scríobh san am 

sin. Dar leo nach raibh mórán de rogha ag na mná rud ar bith seachas an polarú agus 
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an t-aircitíopa a chruthú ina gcuid scríbhneoireachta. D'fhorbair Gilbert agus Gubar 

coincheap dar teideal 'the anxiety of authorship' a d'eascair ón tréimhse seo ina raibh 

féidearthachtaí na mban a bhí ag scríobh teoranta. Dar leo go raibh na fir in ann an 

litríocht agus saothair a tháinig rompu a chíoradh agus a fhorbairt ina gcuid oibre féin 

agus nárbh fhéidir leis na mná déanamh amhlaidh nó ní raibh go leor de réamhshampla 

ann. Bhí orthu a dtraidisiún féin a chruthú.  Tagraíonn an 'anxiety' seo don bhuairt 

aigne nach raibh siad ábalta tabhairt faoin scríbhneoireacht; is é sin le rá nach mbeadh 

sí ina réamhtheachtaí.  Sháraigh Ní Ghráda seo le forbairt An Triail, '[bhí] uirthi 

páirteanna fiúntacha a cheapadh do mhná óga, rud annamh i gcás dhrámadóirí na 

hÉireann lasmuigh de O'Casey' (Ó Siochrú, 1978:206). Bhunaigh sí nós agus d'éirigh 

léi bheith ina ceannródaí ina réamhtheachtaí.  

Úsáideann Ní Ghráda móitíf den bhean aonarach le linn An Triail. Ní fhéadfá 

gan suntas a thabhairt den tagairt Bertha Mason, 'madwoman' i saothar Gilbert agus 

Gubar (bean chéile Rochester in Jane Eyre (1847)). Is minic a chloistear fá Nóra, bean 

chéile Phádraig. Tuigtear dúinn go bhfuil sí tinn agus gur mór an crá croí í i saol 

Phádraig, 'tusa a thugann neart dom le cur suas léi agus lena cuid cnáimhseála...blianta 

de phurgadóireacht dom féin...' (An Triail, 32). Ní fheicimid í (ar aon dul le Mason 

den chuid is mó in Jane Eyre); níl guth ag Nóra. Labhraítear fúithi, chan léi. Tá guth 

ag Máire, murab ionann agus Nóra, ach go fóill féin tá treocheangal eatarthu. Pléitear 

saol Mháire, a mothúcháin agus a fírinne le gach duine seachas léi féin. 

 Úsáidtear carachtar Mháire ar an stáitse mar léiriú iontach ar an bhean ar an 

imeall. Déantar seo trí sheift na teanga agus an dóigh a bhfuil na carachtair curtha inár 

láthair ar an ardán. Tá tús curtha le próiseas na díbeartha sula dtiteann imeachtaí an 

scéil amach. Agus Pádraig ag suirí le Máire, tá sé dá haonrú go caolchúiseach lena 

chuid focal, 'ná hinis gach aon ní do do mháthair' (28). Nuair a chasann siad ar a chéile, 
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tá sí ar an imeall go fisiciúil agus deir Pádraig, 'i d'aonar?' (22) agus bíonn uirthi teacht 

'cúlbhealach' (31); tá sí i bhfolach sula gcuirtear i bhfolach í.   

 Cruthaíonn an teanga cumann de chuid na sochaí idéalaí sa dráma. Is féidir leis 

na daoine 'macánta, creidiúnacha' (61) bheith ina mbaill. Is é sin na daoine a bhfuil a 

saol inghlactha sa tsochaí seo, dóibh siúd a chloíonn le ‘rialacha’ na sochaí.  Léirítear 

arís agus arís eile nach bhfuil fáilte roimh Mháire, 'aithníonn bean phósta bean phósta 

eile' (71). Tá nasc léirithe idir an tOibrí Sóisialta agus An Bhean Uasal, 'tá bean uasal 

ag an doras, a... bhean uasal' (47). Ní hamháin go bhfuil meas le mothú sa teideal sin, 

‘uasal’, ach nochtann Ní Ghráda go bhfuil siad beirt ar aon intinn fán chinneadh a 

dhéanfar maidir le Máire. Tá úsáid éifeachtach bainte ag Ní Ghráda as seift na 

scáthántachta chun Máire ar an imeall a thaispeáint sa radharc seo, 'Ólann an bheirt 

an tae. Iad ag ardú agus ag ísliú na gcupán ar aon uaim le chéile' (47). Tá An Bhean 

Uasal seo agus an tOibrí Sóisialta ar aon fhoireann, más maith leat. Is aonad iad, agus 

cé go bhfuil siad ag plé chúrsaí Mháire, níl Máire féin curtha san áireamh. Céim ar 

chéim, trí mhionsonraí agus radharcanna den chineál seo, tá móitíf na heitrea-útóipe 

ag forbairt agus ag fás le linn an dráma sula dtéann Máire isteach sa neachtlann. Tá sí 

curtha ar an imeall diaidh ar ndiaidh agus díbeartha go dtí nach bhfuil an dara suí aici.  

Agus ról íomhá na mban faoi chaibidil, ní mór an treocheangal idir Sylvia Plath 

agus imeachtaí An Triail a lua. File, úrscéalaí agus gearrscéalaí a bhí in Plath, a raibh 

clú uirthi as a stíl fhaoistiniúil.  Is iomaí uair a rinne Plath iarracht lámh a chur ina bás 

féin agus d'éirigh léi in 1963 (Kirk, 2004), bliain sular cuireadh An Triail ar an ardán 

den chéad uair. Bhí ról lárnach ag an mheabhairghalar i saol Plath agus an lionn dubh 

uirthi. Tugadh drochíde di agus fágadh a haire uirthi féin. Tá treocheangal le mothú 
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idir dán a scríobh Plath go gairid sula bhfuair sí bás, 'The Jailor' (1963)56; agus cás 

Mháire in An Triail.  

 Pléann an dán mothúcháin Plath i ndiaidh di scaradh lena fear céile, Ted 

Hughes. Scaoiltear an pósadh sna focail; éiríonn léi an caidreamh a ghreadadh sna 

línte. Léiríonn an dán íobartach an chaidrimh seo; duine gan chumhacht, faoi smacht 

an 'jailor.' Tá a anam i gcarcair an chaidrimh, mar a bheadh príosún ann. Ag tús an 

dáin, tá an duine ag iarraidh bealach éalaithe a aimsiú, i dtreo dheireadh an dáin, tá an 

fuinneamh agus an dóchas caillte. Is é a fear céile an saidhleoir, is é sin le rá go bhfuil 

an eochair agus an chumhacht aige. Dár ndóigh, is heitrea-útóipe é an príosún, spás 

atá i bhfad níos measa más rud é go bhfuil tú faoi ghlas ag do ghrá, do theaghlach nó 

do phobal, mar a tharlaíonn do Mháire.  Samhlaigh an t-uaigneas, an chailliúint, an 

díomá, ‘Feictear Máire ar a glúine…Máire cromtha go talamh, gan focal aisti. 

Lánmhúchadh soilse’ (An Triail, 34). 

  Cé go bhfuil dán Plath ag tagairt do chaidreamh idir fear agus bean, d'fhéadfaí 

na híomhánna agus an coincheap a chur i bhfeidhm ar an chaidreamh idir duine agus 

áit, teaghlach, sochaí nó stáit. Mar a bhí an duine ag tús 'The Jailor' dóchasach fán 

éalú, tá Máire ag troid ar son an linbh, ag cosaint an chailín agus dóchasach go mbeidh 

sí in ann saol a thabhairt di, 'ní hiad sin a tuismitheoirí, is mise a máthair' (62). Mar is 

eol dúinn, cailltear an fuinneamh sin ag an deireadh agus feicimid an réadú sin nuair 

a dhiúltaíonn Pádraig í den dara hiarraidh. 

 In 'The Jailor', mothaíonn Plath go bhfuil an pionós curtha uirthi, cé gurb é an 

saidhleoir an duine is ciontaí lena bhfuil déanta. Mothaíonn Máire amhlaidh, tá pionós 

faighte aici agus ag na mná eile sa neachtlann, cé nach bhfuil an tsochaí saor ó 

 
56 Le fáil in Ariel (1965).  Ní hionann seo agus dán Hughes: 'The Jailer' (Collected Poems, 2005).  
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cháineadh. Tráchtann Bourke et al. ar An Triail, ‘their cruelty, hypocrisy, prejudice 

and negligence are judged as the real cause of the crimes' (2002:1249).  

 Tá dhá ghné leis an phríosúnacht seo. Is é caidreamh Plath in 'The Jailor' agus 

neachtlann agus luachanna shochaí na hÉireann i gcás Mháire an chéad phríosún - áit 

a bhfuil duine éigin eile i gcumhacht, áit nach bhfuil guth ná rogha agat. D'fhéadfaí a 

mhaíomh, mar sin de, gur éalaigh Plath agus Máire ón 'phríosún' agus ón díbirt nuair 

a tháinig deireadh leis an chaidreamh agus nuair a tháinig Pádraigín ar an tsaol. D'fhág 

Máire an neachtlann agus d'éirigh léi an leanbh a choinneáil. Tá an dara gné ag an 

phríosúnacht seo, áfach. Is saidhleoirí iad Plath agus Máire fosta. Ní féidir le Máire 

éalú ón fháinne fí a chruthaigh sochaí na linne sin di, is íobartach dá cuimhní féin í: 

 

In 'The Jailor', Plath is both her own jailor and a prisoner of the dark forces of her 

subconscious; the victim and abuser co-exist within the same being. Plath's Jailor 

represents the villainous ego, suppressing and even punishing truth and self-

actualization, in an effort to keep or imprison one to continue with the status quo. 

Plath's poetic Jailor is the proverbial keeper of the keys, rattling his dark symbols and 

nightmares as a taunt. He sets no one free. Plath imagines herself victim of her own 

subconscious, under a kind of lever of perverse fantasies. (Bramer-Gordon, 2014:4-

5) 

 

Léiríonn sé seo nach bhfágann tionchar na heitrea-útóipe an duine, go fiú má éiríonn 

leo an spás a fhágáil. Baineann an diallas leis an duine, ní hamháin leis an áit. Mar sin 

de, nuair a d'fhág Máire an neachtlann, d'fhan stiogma na sochaí léi – agus sin is cúis 

leis an choimhthíos agus leis and deoraíocht. Ní raibh sí in ann éalú ón bhriseadh croí, 

ón tréigean, ón díbirt a bhrúigh isteach i heitrea-útóipe na géarchéime í ar an chéad 

dul síos. Fanann lorg na heitrea-útóipe mar seo i gcroí an duine. Bhí eagla ar Mháire 

gurb amhlaidh a bheadh saol Phádraigín, go mairfeadh an heitrea-útóipe, go díreach 

mar a tharla leis an chéad bhean eile a bhí ag Ted Hughes, Assia Wevell, a mharaigh 

í féin agus a leanbh ar an dóigh chéanna le Máire agus Pádraigín; seo againn 

leanúnachas an heitrea-útóipeachais. 
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Íobairt na Máthar in Heitrea-útóipe na Géarchéime 

 

Caithfidh gurb é an ghné is suntasaí den ghéarchéim in An Triail ná go bhfuil 

dlúthbhaint idir an íobairt agus an deoraíocht. Tá an neachtlann mar a bheadh oileán 

ann ar dhóigh: níl teacht ag gach duine air agus caithfear íobairt a dhéanamh le brú 

isteach – cé nár mhaith le Máire dul ann. Déanfar a saoirse (agus a hainm, dá 

bhfaigheadh duine ar bith amach) a íobairt le dul isteach agus an leanbh a íobairt ag 

teacht amach dóibh, 'níl le déanamh ach na cáipéisí a shíniú agus beidh sé ina 

mhargadh' (Mailí, 58). Is í an íobairt toradh na deoraíochta agus na díbeartha don duine 

a dhiall ón tsochaí.  

 Tá tionchar ar leith ag an diallas ar an mháithreachas in An Triail agus tá gaol 

gairid idir féiníobairt agus an deoraíocht nó bíonn ar an tuismitheoir píosaí dá saol féin 

a íobairt a luaithe is a thagann leanbh ar an tsaol; tá an leanbh ag brath ar an 

tuismitheoir agus tagann an tuismitheoir sa dara háit. In An Triail, tá an ceangal 

máthartha agus an paisean atá ag Máire dá páiste ag cruthú deacrachtaí di nó feictear 

go bhfuil sé deacair aici forbairt mar indibhid. Tá siad mar a bheadh aon chorp ann:  

'ní cheadódh sí an leanbh a dhul uaithi i ndorchacht na síoraíochta gan í féin a dhul in 

éineacht léi' (An Triail, 88). Tá an mháthair ag croí na heitrea-útóipe agus an spáis seo. 

Is mar gheall ar an toircheas a bhí na mná sna neachtlanna seo: dhiall siad ó ghnáth-

iompraíocht na sochaí agus d'imir siad ó luachanna na linne.  

 Caithfear amharc ar íomhá na máthar agus an tionchar a imríonn sí sin ar spás 

na géarchéime. Ní féidir a shéanadh ach gur imir saothar Brecht agus a 'dangerous 

image of the self-denying woman' (Thomson, 2006:23) tionchar nach beag ar Ní 

Ghráda agus í i mbun scríbhneoireachta.57 D'úsáid Brecht an íomhá seo fán bhean 

 
57 Féach de Fréine (2017).  
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mhacánta cheansa ina chuid oibre, fán mháthair a d'íobair í féin ar son an pháiste agus 

fán bhean lag nach raibh cliste ná láidir go leor a roghanna féin a dhéanamh. Sháraigh 

Ní Ghráda an íomhá seo nuair a chruthaigh sí Máire. Cruthaítear an íomhá seo di ag 

tús an dráma gur bean cheansa atá inti, géilleann sí do Phádraig agus í saonta, 'Pádraig 

bocht!' (An Triail, 32). Feictear ansin go bhfuil cumhacht agus láidreacht inti nach 

raibh an lucht féachana ag dúil leis. Léiríonn sí neamhspleáchas agus gníomhú ina 

roghanna féin. Trí fhéiníobairt na máthar diúltaíonn sí do lipéad na mná macánta.  

 Tá gaol le haithint idir Máire agus Sethe in Beloved le Toni Morrison (1987). 

Maraíonn Sethe iníon amháin agus tá sí in earráid lena hiníon eile. Déantar seo le go 

dtiocfadh léi í a shábháil óna mbeadh i ndán dóibh dá mbeadh siad beo léi: an 

sclábhaíocht. In An Triail, ba mhaith le Máire Pádraigín a shábháil ó shaol na 

deoraíochta, ón díbirt, ón uaigneas agus ón smál a cuireadh ar chúl a máthar. Tá an 

mháthair faoi smacht shnaidhm an mháithreachais agus tá tionchar aige sin ar a 

roghanna. D'fhéadfá a mhaíomh go bhfuil Máire ag léiriú cad is féiníobairt ann sa chás 

seo. Ba mhillteanach an bás é agus ní raibh sé de cheart aici deireadh a chur le saol an 

linbh, ach is cothrom a rá go raibh sé déanta aici le dea-rún. Tá ráite nach raibh an dara 

suí aici, mar a mhíníonn Victoria Smith (2015) 'it is an act situated in the space 

between self-assertion and self-sacrifice, where Sethe has taken what is humane and 

preserved it when faced with all that is inhumane.' 58 

 Tá an domhan agus an tsochaí thart ar an mháthair truaillithe, tá Máire ag 

cosaint éigiontacht an pháiste, ní raibh smál peaca ar Phadraigín agus dá bhfaigheadh 

sí bás le Máire, ní athródh sin. Scrios an tsochaí na saintréithe céanna i Máire; bhí 

 
58 Le fáil in 'A Mother's Sacrifice - Tracing the Literary History of a Mothers Love’ (2015), sa  

Newstatesman.  
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nimh na sochaí ina horlaí trí shaol Mháire, ní raibh sí sásta glacadh leis an chinniúint 

chéanna dá páiste. Is toradh ar an spás seo í an íobairt; den heitrea-útóipe seo a 

choinnigh Máire agus mná dá leithéid ar an imeall go dtí gur chuir sí deireadh lena ról 

sa spás.  

 Tá gaol le haithint idir turas Mháire in An Triail agus scéal de chuid Hans 

Cristian Andersen, The Story of a Mother (1847) fosta. Is scéal é a léiríonn gur tréith 

uilechoiteann é íobairt na máthar. Insíonn Andersen fán mháthair a fhágann an baile 

ar turas. Baineann sí ceann scríbe amach ach ní bhíonn dea-chríoch air. Tugann an 

mháthair aire don duine sa scéal agus í thíos go mór leis. Tá treocheangal idir seo agus 

an dóigh ar chosain Máire ainm Phádraig agus í ag coinneáil an rúin. Is mar gheall ar 

an chineáltas a léiríonn an mháthair go mbíonn an deireadh níos éagothroime. Ag 

deireadh scéal Andersen, géilleann an mháthair. Géilleann Máire sa dóigh nár mhaith 

léi bheith beo a thuilleadh, ach ní ghéilleann ag an am céanna, glacann sí aici féin an 

chumhacht. Úsáideann Andersen tréithe na máthar go héifeachtach agus go soiléir; 

íobairt, grá agus duine nach ní léi a leas féin. Sáraíonn grá na máthar an bás.  

  Is minic a shamhlaítear Éire le híomhá na máthar agus an mháithreachais. Dé réir 

mhiotaseolaíocht na hÉireann, baisteadh an tír as na deirfiúracha Ériu, Banba agus 

Fódla; triúracht, pátrúin agus bandéithe na hÉireann. Is iomaí tagairt a rinneadh don 

tír mar bhean agus mar mháthair sa litríocht, macasamhail Chaitlín Ní Uallacháin agus 

Róisín Dubh; siombail an náisiúnachais agus Éire mar bhean phearsantaithe, 'the 

nationalist image of feminised Ireland' (Villar-Argáiz 2015:74). Tá idéalú déanta ar 

an mháthair agus ar an bhean in Éirinn. I sochaí na seascaidí ina raibh an eaglais 

Chaitliceach in uachtar i measc an phobail agus íomhánna na Maighdine á léiriú go 

forleathan, is íorónta an rud é nach raibh meas ag an tsochaí chéanna ar an mháthair 

neamhphósta ná ar mhná trí chéile. 
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 Is eiseamláir iontach ar dhearcadh na hÉireann ar an mháthair é an dán 'Máthair' le 

Nuala Ní Dhomhnaill. Pléann Ní Dhomhnaill an caidreamh idir iníon agus máthair. 

Cé go bhfuil fuath agus gráin á léiriú ag an fhile don mháthair, d'fhéadfaí an dán a 

léamh mar mheafar ar ról na heaglaise i dtaca le hidéalú na máthar agus coimhthiú na 

mná: 

Le d’aigne mheánaoiseach  

d’fhógrófá marbh mé,  

is ar cháipéisí leighis  

do scríobhfaí na focail  

mí-bhuíoch, scitsifréineanach. (1986:52) 

 

Thig an dán a léamh go meafarach mar ionsaí ar an eaglais Chaitliceach agus ar íomhá 

mheánaoiseach, ársa den mháthair naofa, '...and thereby idealised mother; and threat 

of excommunication always present for strayers off the narrow way' (Murray, 

2011:177).59 Níl amhras ach go bhfuil ciall leis an léamh sin. Dialladh Máire ó tharla 

go ndeachaigh sí in éadan an status quo. Treisíonn Ní Dhomhnaill go mbíonn spásanna 

an diallais fite fuaite lena chéile leis an fhocal 'scitsifréineach'. Cuireadh chuig spás 

mar seo iad na daoine a raibh meabhairghalar orthu; is é sin 'gealtlann' na linne sin. 

Feictear díláithriú an duine nach bhfuil an tsochaí sásta glacadh leo. Níor chloígh 

Máire leis an chinniúint a bhí socraithe ag a máthair agus a pobal di, '...is amhlaidh is 

dóigh léi go rachaidh mé sna mná rialta' (23). Nuair nach raibh an mháthair in ann 

Máire a mhúnlú agus a cinniúint a roghnú di, bhí ról eile cruthaithe di, mar a mhíníonn 

Ní Dhomhnaill, an bhean a léirigh iompraíocht chlaonaíoch, 'woman, as woman, has 

only been accepted in the literary tradition as either Muse, or if she refuses to play 

that dreary , boring and unpaid role, then as Bitch’ (1996:6).60  

 
59 Le fáil in Ireland at War and Peace, Younger-O’Malley (2011).  
60 Le fáil Irish Poetry since Kavanagh, Dorgan (1996).  
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Ba é feidhm heitrea-útóipe na géarchéime sa chás seo ná na mná a choinneáil 

as radharc go dtí go mbíonn an ghéarchéim ‘thart,’ is é sin le rá, go dtí go dtagann an 

leanbh ar an tsaol, agus an leanbh uchtaithe ag lánúin phósta, is le máthair eile an 

leanbh an uair sin.  Choinnigh Máire a leanbh agus rinne sí iarracht saol a chruthú di 

féin agus dá hiníon. Tá fimíneacht léirithe ag tír a mhol na mná agus íomhá na máthar 

ina cuid litríochta agus sa bhéaloideas, ach a dhiúltaigh í nuair a bhí cuidiú agus 

tacaíocht de dhíth uirthi.  

 

 

2.1.3 Ról Shochaí na Linne sa Ghéarchéim 

 

Cad é tionchar na heaglaise agus an stáit agus fimíneacht na sochaí ar An Triail? Tá 

spas an diallais in An Triail bunaithe ar phrionsabal na heisiatachta, ach caithfear 

amharc fosta ar an chumarsáid idir heitrea-útóipe na géarchéime agus an tsochaí lena 

mbaineann sí, idir na daoine taobh istigh agus taobh amuigh, '[Heitrea-útóipe] does 

not refer to places that are demarcated by visible borders, but it consists in relations 

between people who live on the margins and people who live in the centre of civil 

society' (Villadsen & Wyller, 2009: 218-219). Nuair a chuirtear na mná sa neachtlann, 

nó na príosúnaigh in heitrea-útóipe an diallais, na 'gealta' (mar a thugtaí ar na daoine 

a raibh meabhairghalar orthu uair den tsaol) sa ghealtlann, cruthaítear sochaí eile, 

taobh istigh de mhórshochaí na linne. Deir Meininger go mbíonn spás an diallais ag 

feidhmiú mar spás cumarsáide do na daoine a dhiall: 

The new heterotopos is not a concrete geographical space somewhere on the verges 

of or segregated from ‘normal’ society. It is a relational space. It is a space of 

encounter, where people who are ‘other’ to each other meet and communicate. 

(2010:32) 
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Tá sochaí ar leith curtha os ár gcomhair sa neachtlann in An Triail. Nuair a fheictear 

an neachtlann den chéad uair, tá siad ar an imeall in áit chúlánta agus Máire léi féin, 

‘tá scata cailíní i láthair – cuid acu ag iarnáil, cuid acu ag filleadh na n-éadaí iarnáilte 

agus á gcur i gciseáin mhóra. Máire ina suí i leataobh uathu. Í ag fuáil’ (53).  Tá siad 

ag dúil le Seáinín an Mhótair ag teacht isteach nó briseann sin obair fhadálach an lae 

sa neachtlann, 'bás...timpiste...pósadh...scéal ar bith a thógfadh ár gcroí' (54). Tá 

cairdeas agus cuideachta le mothú i measc na mban toisc iad bheith ar an imeall: 

 Dailí: Tá sé te.  

 Pailí: Tá sé chomh te le hifreann. 

Mailí: An áit a bhfuil ár dtriall, de réir an tseanmóirí a bhí againn an tseachtain seo 

caite... 

 Nábla: Tá poll ann... (An Triail, 53) 

 

Go fóill féin, áfach, tá diallas le mothú i spás na géarchéime féin nó tá Máire curtha ar 

imeall na neachtlainne fosta, 'ná tabhair drochainm orainn i láthair an chailín tuaithe' 

(55), 'a óinsín tuaithe' (57). Tá an tsochaí agus an cine daonna iontach go deo 

tábhachtach in heitrea-útóipe na géarchéime, agus is toradh é an duine ar an tsochaí 

lena mbaineann siad, baineann sí le 'dimension of human social reality....The question 

is how one participates in it and whether one is being confronted, touched and 

changed by it' (Villadsen & Wyller, 2009:221). Téann daoine isteach sna spásanna seo 

(heitrea-útóipe na géarchéime) agus fágann siad go huile is go hiomlán difriúil. Tá 

tionchar ag an spás orthu: Is striapach í Mailí i ndiaidh di an neachtlann an fhágáil, 

agus is máthair shingil í Máire. Ní amháin go mbíonn tionchar fisiceach ag heitrea-

útóipe na géarchéime ar an duine, ach bíonn iarmhairtí na háite le mothú ar feadh i 

bhfad, rud is léir ó scéalta na ndaoine a bhí sna neachtlanna. Tháinig tuairisc amach in 

2020 a rinne cuir síos ar shaol na mban agus na bpáistí a bhí i neachtlanna in Éirinn 
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idir 1920-1990. Léiríodh sa tuairisc go bhfuair 9,000 páiste bás sna neachtlanna in 

Éirinn idir 1992-1998, gur fhulaing na mná agus na páistí agus gur tugadh drochíde 

dóibh agus iad ann. Cuireadh cailíní óga chun na neachtlainne ag an am, cuid acu dhá 

bhliain déag. Gheall an tuairisc go gcuirfear tacaíocht ar fáil do na teaghlaigh agus do 

na páistí a bhí uchtaithe – cé nár thug cuid mhaith dá máithreacha cead don institiúid 

é sin a dhéanamh. Tá iarmhairtí an spáis go fóill linn. 61 

 

An Droichead mar Léiriú ar an Turas ó Imeallú go Heitrea-útóipe na 

Géarchéime 

Is cuí a mhaíomh gurb é ceann de na radhairc is cumhachtaí agus is tábhachtaí sa 

dráma ná Máire agus Pádraig ar an droichead agus é á moladh le filíocht, 'an 

bhfaigheann tú an chumhracht san aer?' (26). Is féidir leis an droichead dóchas a léiriú 

fosta, is féidir leis an duine dul de dhroim bacannaí agus iad ag trasnú an droichid. A 

mhalairt air sin, ní fhéadfaí gan suntas a thabhairt den droichead mar shiombail an 

bháis, 'a passage between life and death' (Badescu, 2009:1). Tá na spásanna 

tairseachúla seo luaite ag Bachelard fosta (1958) mar ionad idir dhá shaol nó idir dhá 

réalachas, agus iad in aice leis an uisce go minic. Ní hamháin go bhfaighidh Máire bás 

nuair a fhágfaidh sí an droichead, ach tá deireadh lena saol mar a bhí a luaithe is a 

sheasann sí ar an droichead ar an chéad dul síos. 

 Tá an radharc agus an droichead seo siombalach ar thuras Mháire agus í ag 

aistriú ón tseansaol a bhí aici. Is é sin an saol sular thosaigh próiseas an heitrea-

útóipeachais, próiseas an diallais, na leithlise. Téann sí ón ghnáthshaol chuig an 

 
61 Féach: Alt Conneely ar shuíomh na Nuachta RTÉ (2020).  
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heitrea-útóipe nuair a fhágann sí an droichead. Tá fréamhacha arsa ag íomhá an 

droichid sa litríocht mar shiombail ar thuras agus ar mhalartú saoil:  

To cross a bridge, a river...is to leave behind the familiar, personal and comfortable 

and enter the unknown, a different and strange world where, faced with another 

reality, we may well find ourselves bereft of home and identity. (Vernant) 62 

 

Is fíor go bhfuil turas i gceist anseo in An Triail. Feicimid nasc idir duine agus áit, idir 

bean a bhfuil a croí istigh san fhear seo, 'is aoibhinn liom do chuid cainte', ach nasc 

aici fós leis an tsaol a bhí i ndán di sular casadh ar a chéile iad, 'sin é a deir mo mháthair' 

(26-27).  Léiríonn an droichead nasc idir an tsochaí agus heitrea-útóipe na géarchéime 

nó faigheann Máire amach an oíche sin go bhfuil Pádraig pósta (27). Cruthaíonn an 

nuacht an chinniúint a bheas i ndán di. Neartaíonn sé ról an tosta san heitrea-útóipe a 

bhrúitear ar an bhean neamhphósta. Coinníonn Máire an rún a scriosann a saol go 

deireadh an dráma: ainm Phádraig. Déanann sí amhlaidh mar gheall ar an oíche sin ar 

an droichead, oíche an athraigh. Athraíonn Máire ó bhean a bhí le dul sna mná rialta 

chuig 'striapach', 'is beag is ionann sibh - a striapach' (87). Is é seo an 'titim' i súile na 

sochaí. Feiceann an lucht féachana an turas seo ó dhá thaobh dhroichead a saoil. Is 

léiriú ar shaol Mháire i ndiaidh di an droichead a fhágáil é an pictiúr 'The Outcast' 

(1851) le Richard Redgrave (1851). Léiríonn an pictiúr patrarc an teaghlaigh agus a 

dhúdhroim á thabhairt aige lena iníon nó lena ghariníon toisc í bheith ag iompar 

clainne agus gan í bheith pósta. 

 

 

Tionchar an Traidisiúin  

Ní féidir a shéanadh ach go bhfuil ról lárnach ag an traidisiún i sochaí ar bith. Ní buan 

gach ní a chaitear agus mar is fíor fán heitrea-útóipe, ní rud buan é an traidisiún ach 

 
62 Le fáil in intreoir Badescu (2009).  
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an oiread. Athraíonn nósanna na linne de réir mar a athraíonn an tsochaí. Nósanna 

agus dearcadh traidisiúnta a bhí in uachtar in Éirinn sna 1960í, rud is léir in An Triail, 

agus is íobartach de chuid an ‘traidisiúin’ chéanna í Máire.  

 Tá níos mó ná gné amháin ag ról an traidisiúin in An Triail; casadh ar a chéile 

Pádraig agus Máire 'ag an Aifreann', tréith a nochtann bunchloch shochaí Chaitliceach 

na hÉireann (22). Is iad an tAifreann agus dearcadh na ndaoine ar chumann an phósta 

bunchlocha na sochaí seo. Tá an focal 'pósadh' (41) athráite le linn an dráma nó tá 

béim sa dráma ar an duine nach gcloíonn leis an traidisiún sin. Sin ráite, caithfidh gurb 

é an tréith is suntasaí den traidisiún ná meafar an rince sa dráma. Tharraing an 

traidisiún seo Máire agus Pádraig le chéile ag tús An Triail, 'Rince! 'Fallaí Luimní,' 

'Caidhp an Chúil Aird', 'Ionsaí na hInse''  (21). Feictear Máire ar an imeall i dtaca leis 

an rince de ag an tús; ní chasfaí Pádraig ar Mháire murach an damhsa. Tagann fórsaí 

ón taobh amuigh isteach i bhfoirm Choilm, 'níl tú ag rince, a Mháire, gheobhaidh mé 

páirtí duit' (22). Léiríonn Máire a soineantacht agus an dochar a dhéanfar uirthi trí 

mheafar an rince agus an traidisiúin, 'is annamh a thagaim ar rince' (22) 'cailín deas óg 

agus gan taithí aici ar rince!' (23). Úsáidtear teanga atá sofhriotlach, meafarach chun 

caidreamh agus saol Mháire roimh agus i ndiaidh di Pádraig a fheiceáil a léiriú don 

lucht féachana. Tháinig Máire agus Pádraig le chéile trí thraidisiún amháin de chuid 

na sochaí, an damhsa ag an scoil. Scriosann an traidisiún Máire sa deireadh nó tugtar 

'striapach' uirthi (42). Is é seo an chéad uair a fheicimid í ag dul i dtreo áit heitrea-

útóipeach; áit do dhaoine nár chlóigh le nósmhaireacht an traidisiúin. Feiceann sí Colm 

ag an deireadh agus tá tagairt déanta don traidisiún a chuir ar an turas seo í; iarrann sé 

uirthi 'an dtiocfá ag rince liom anocht' (83). Tá an traidisiún thart, áfach, nó tá deireadh 

leis an tsoineantacht, leis an 'ghlaineacht' agus leis an óige a bhain leis an rince ag an 

tús.  
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 Is léir go bhfuil nasc láidir le mothú idir an stát agus an eaglais in An Triail. 

Baineann scéal Mháire le 'peaca' an chreidimh, ní rud dleathach é, agus is é cáin an 

pheaca sin ná eisiatacht ón tsochaí. Ní hé go mbaineann an peaca leis an stát, ach Stát 

Caitliceach a bhí ann faoi anáil na heaglaise ó thaobh reachtaíochta de. Níl coir déanta 

ag an bhean neamhphósta; baineann an peaca leis an reiligiún agus le sochaí na linne 

sin. Tá an creideamh ag teacht salach ar an phobal.  Fágann sé seo go bhfuil an 

chumhacht ag institiúid na heaglaise, chan ag an bhean atá ag iompar clainne nó ag 

duine ar bith a dhiallann ó thraidisiún nó luachanna na sochaí. Léirítear seo le hathrá 

an fhocail 'smacht' le linn an dráma. Deir an mháthair go bhfuil 'an teach seo ag dul ó 

smacht' (39), agus maíonn Liam go bhfuil sé 'faoi smacht mo mháthar' (38). Tá an 

chumhacht ag máthair Mháire ag an tús, 'lig mo mháthair dom teacht...sin a deir mo 

mháthair' (22-23). Nuair a théann Máire isteach sa neachtlann, bíonn sí faoi smacht na 

hinstitiúide a bhaineann a féiniúlacht di, sa deireadh bíonn sí faoi smacht stiogma na 

sochaí féin. Tá gach duine acu faoi thionchar an chreidimh agus na heaglaise.  

   Tá móitif an pheaca le mothú ó thús go deireadh an dráma fosta. Tá Máire 

buartha gur peaca é an caidreamh le Pádraig agus go bhfuil 'éagóir' á déanamh acu ar 

Nóra (31), 'beannaigh mé, a athair, mar do pheacaíos' (34). Tá an t-idirdhealú idir an 

peaca agus an mhoráltacht soiléir in An Triail agus léirítear ról an pheaca i síceolaíocht 

na sochaí agus na ndaoine. Teagascadh an rud is peaca ann agus an pobal ag fás aníos 

le rialacha na Críostaíochta, más féidir 'rialacha' a thabhairt orthu: dá seachnófá an 

peaca, sheolfadh an creideamh ar bhóthar do leasa thú. Deir an sagart agus Máire sa 

bhosca faoistine, 'caithfidh tú scaradh leis an té is ábhar peaca duit' (34). Molann sé di 

deireadh a chur leis an chaidreamh agus admhaíonn sé gur peaca atá ann, 'má 

pheacaíonn do lámh dheas, bain díot anuas í' (34). Is féidir a áitiú go bhfuil claonadh 

chun oilc le léiriú sa tsochaí seo: an teaghlach a thréig a n-iníon, an eaglais a chruthaigh 
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institiúid don mháthair neamhphósta, an stát a lig don olcas tarlú. Bíonn pionós ar an 

pheaca, chan ar an olc. Tchítear don léitheoir agus don lucht féachana go mbíonn 

teagasc na hEaglaise curtha i bhfeidhm ar shochaí shaolta. Ní féidir a shéanadh ach go 

bhfuil ról lárnach ag an Chríostaíocht i gcruthú agus i gcothú heitrea-útóipe na 

géarchéime in An Triail. 63  

Treisítear cumhacht an chreidimh ar shochaí An Triail agus an spás heitrea-

útóipeach ina maireann Máire (go fiú agus a tréimhse sa neachtlann thart) le híomhá 

an tí, 'thit an teach anuas orainn i mí an Mhárta' (72). Tá treocheangal le mothú idir 

seo agus píosaí den Bhíobla, 'Scriosfar teach an urchóidigh, ach beidh áitreabh an 

fhíréin faoi bhláth' (Seanfhocail 14:11) agus 'Thit an bháisteach ansin agus tháinig na 

tuilte sléibhe agus shéid na gaotha, agus bhuail siad an teach sin agus thit sé, agus ba 

mhór an titim í' (Maitiú 7:27). Tá sé mar a bheadh smál ar theach Mháire agus an smál 

sin glanta ag Dia, ag an chreideamh, ag 'fórsaí' na Críostaíochta toisc í a dhiall ón 

traidisiún agus óna teagasc. Ní féidir le tithe seasamh gan bonn tí nó bunchloch a 

leagan. Is ionann sin agus Críost, nó eisean cloch bhoinn na sochaí seo a chreideann 

san eaglais. Do dhuine ar bith a dhiallann ón teagasc agus ó status quo na linne, mar 

sin de, tá an stoirm dosheachanta. Tá an tsochaí, ag cur féachaint ar Mháire agus sa 

deireadh, níl sí in ann an triail a sheasamh. I ndeireadh a reatha, cailltear dóchas mar 

gheall ar an teach a thiteann. Ba é sin an t-aon spás a bhí aici ina raibh sí slán leis an 

leanbh. Cé gur mhair heitrea-útóipe na géarchéime i ndiaidh di an neachtlann a fhágáil, 

‘Bean Uí Laoire...más fíor bréag...Is strainséir anseo í' (74), bhí sí ar an imeall fós.  

  

 

 
63 Féach barúil Nietzsche ar ról an amhrais agus an Chríostaíocht in Daybreak: Thoughts on the 
Prejudices of Morality (1997:52).  
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Íomhá na Trialach  

Tá croí an scéil seo lonnaithe sa triail féin agus sna himeachtaí a chuirtear ós ár 

gcomhair. Tá imeachtaí na trialach ann ar mhaithe le cothromaíocht agus éisteacht 

cúise a léiriú, le go dtiocfadh breithiúnas a dhéanamh. Baineann íomhá na trialach leis 

an leabhar Thirteen Reasons Why (2009) a tháinig amach mar shraith teilifíse in 2017. 

Cuireann príomhcharachtar an scéil lámh ina bás féin, agus fágann sí téipeanna ina 

diaidh a léiríonn go raibh ról ag roinnt daoine sa tsochaí ina bbás. Feictear na daoine 

seo ag diúltú an lochta agus a rá nach orthu a bhí an dualgas agus nach raibh baint acu 

léi, nó lena bás.  Cruthaíonn an triail féidearthachtaí na díbeartha ón tsochaí, áfach. 

Diallann Máire ó dhlíthe na sochaí nuair a mharaíonn sí a leanbh agus tá triail againn 

dá bharr. Dá dtiocfadh Máire slán as an iarracht a mharaigh an leanbh, chuirfí chuig 

heitrea-útóipe eile í a chuireann daoine a dhiall in aon áit amháin fosta: an príosún. 

Dar le himeachtaí an dráma agus le dearcadh shochaí na linne, áfach, ní hé bás 

Phádraigín an rud is measa nó is conspóidí a rinne Máire. Tarlaíonn a leithéid toisc 

gur dhiall sí ó luachanna sochaí a chreid san Eaglais agus cuireadh ar an imeall í. 

Treisítear an bharúil seo le máthair Mháire ag caint fá bharúil dhaoine eile le dearcadh 

a bhfuil blaiseadh de The Valley of the Squinting Windows le MacNamara (1918) air, 

'mé náirithe os comhair na gcomharsan. Iad ag síneadh a méara fúm agus ag magadh 

fúm' (An Triail, 29). Dár ndóigh, níl mórán maitheasa i gcóras na trialach nó sa chóras 

dleathach nuair a admhaíonn an bhean uasal gurbh fhearr léi coirpeach a bheith ag 

tabhairt aire dá páistí i gcomparáid le bean neamhphósta atá ag iompar clainne (46). 

 Tá gaol le haithint idir triail Mháire agus scéal Titley in in An Bhean Feasa 

(2014) maidir le foirm an scéil, tá An Bhean Feasa déanta de ‘ráitis ó lucht a 

haitheantais, ó oifigigh cúirte, óna hiníon, ó dhiagairí, ó shaoránaigh, íospartaigh na 
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hasarlaíochta, fhinnéithe, ón Bhreitheamh, ón Chrochadóir agus fiú ó mháthair Goody 

Glover í féin’ (Bannister, 2014:27)ii. Tá An Triail gaolmhar le trialacha chailleacha 

Shálaem in The Crucible (1953) le hArthur Miller fosta. Pléann Miller le meon 

dialathach na sochaí sin agus an dráma mar fháthchiall ar imeallú na gcumannach agus 

McCarthyism (Kumar, 2004). Ní hamháin go raibh Miller ag déanamh tráchta ar 

chúrsaí polaitíochta na linne ach ar shochaí na linne chomh maith: 

 Miller's intention here is to write an ethical social play, that would be sharp, that 

would lift out of the morass of subjectivism, the squirming, single defined process 

which would show...the sin of public terror. (Kumar, 2004:131) 

 

Is ionann dlíthe morálta agus dlíthe an stáit in The Crucible, mar atá fíor fá shaothar 

Ní Ghráda go pointe. Is ceist phoiblí é anam an duine in An Triail agus The Crucible 

araon, agus cibé peaca marfach a bhaineann leis an duine sin. Ní ghlactar le duine ar 

bith - na mná go háirithe - a dhiallann ó ghnáth-iompar na sochaí. In The Crucible, 

baineann an diallas le Sátan agus is é seo cúis na trialach: athbhunú na glaineachta, 

'gníomh ghránna danartha, gníomh a iarrann díoltas ó Dhia, agus ó dhaoine' (An Triail, 

20). 

 Roghnaíonn Máire agus John Proctor an bás ag deireadh na ndrámaí. Tá réasún 

agus loighic bainte le bás Proctor in The Crucible mar thoradh ar an tsochaí. Aithníonn 

sé 'that he cannot be loyal to truth, to himself and to his friends, if he make a false 

confession in order to escape death' (Kumar, 2004:131). Tá Máire ag cosaint na firinne 

chomh maith in An Triail; buanfhírinne a grá agus a caidrimh lena leanbh, soineantacht 

agus glaineacht Phádraigín.  

 Tá an dráma ag caint ar éadulaingt na sochaí agus nochtann imeachtaí agus 

próiseas na cúirte saol na gcarachtar sa tsochaí sin go soiléir. Teipeann ar an triail in 

The Crucible agus in An Triail. Má tá ceart le fáil, bheadh an tsochaí ina 'bpríosúnaigh' 

mar gheall ar an dóigh ar chaith siad le Máire in An Triail. Tá sé rómhall anois nó tá 
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sí ar shlí na fírinne, 'an príosúnach os comhair na cúirte, cad é a deir tú: ciontach nó 

neamhchiontach?' (20). Tá cúirt bhréige le feiceáil in The Crucible agus An Triail ar 

dhóigh: níl ceartas léirithe le Proctor nó faigheann sé bás toisc nach n-inseoidh sé 

bréag, cé gur bréag atá sa triail ar fad. Taispeánann Ní Ghráda go ríshoiléir dúinn nach 

féidir dul siar agus droch-chóir déanta ar Mháire agus ar Phádraigín. Dá gcuirfeadh 

sochaí na linne, an Eaglais agus an Stát os comhair na cúirte nuair a bhí Máire agus 

mná dá leithéid beo, ní bheadh cumhacht ag heitrea-útóipe na géarchéime a chuir ar 

an imeall í ar an chéad dul síos; as sin a tháinig a bás.  

 

2.1.4 Fáinne an Heitrea-útóipeachais in An Triail 

 

Mar a míníodh sa chéad chaibidil den tráchtas seo (Féach: 46) tá fáinne i gceist leis an 

útóipeachas. Tógfar útóipe, bainfear útóipe amach agus tosófar ag bun na haislinge 

arís, go dtí go bhfoghlaimíonn an cine daonna gur ionainne atá an fhadhb, chan san 

áit. Tugann an t-aturnae deis do charachtair An Triail foghlaim óna bhfuil déanta acu, 

chun iad féin a fheabhsú agus chun sochaí agus todhchaí níos fearr a chruthú, mar a 

mhíníonn Pádraig, 'dá bhféadfaimis breith ar an saol idir ár dhá láimh agus é a mhúnlú 

chun ár sástachta...' (27). Tugann carachtair An Triail a gcúl don deis sin arís agus arís 

eile, tá an chuma ar an scéal nach bhfoghlaimíonn siad, nó ag deireadh an scéil ar fad 

agus Máire agus Pádraigín marbh sa ‘tragóid uafasách’, tá na carachtair go fóill ag 

léiriú nach orthusan is cóir ‘an milleán a chur.’ Mar is amhlaidh fán chine dhaonna 

agus an t-útóipeachas, tar éis gach beart a aithnímid ár leas in An Triail. Is é toradh An 

Triail ná go gcruthaítear agus go bhfeidhmíonn spás heitrea-útóipeach do dhaoine ar 

leith mar gheall ar an easpa foghlama. Dialltar daoine agus cailltear Máire. 
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 Tá tréithe ciorclacha an útóipeachais iontach go deo soiléir, agus léirítear go 

bhfuil leanúnachas éigin i gceist le heitrea-útóipeachas na géarchéime chomh maith. 

Maireann an spás heitrea-útóipeach agus truaillíonn sé saol an duine a dhiall, dála 

Mháire agus a saol i ndiaidh di an neachtlann a fhágáil. D’fhán an heitrea-útóipe leo, 

agus rian den ‘smál’ a phléadh thuas.  Tá an tsochaí dealaithe: ar thaobh amháin bhí 

na daoine 'creidiúnacha' ann, daoine a raibh meas ag an phobal orthu nó chloígh siad 

leis na rialacha, Pádraig ina measc. Ar an taobh eile, tá na mná sa neachtlann ann, ar 

an imeall.  Tá carachtair An Triail ag caitheamh le Máire mar a bheadh aicíd ann, aicíd 

ab fhéidir leo a thógáil dá mbeadh teagmháil acu léi, 'an amhlaidh is dóigh leo go 

ndéanfadh m'iníonsa truailliú ar a cuidsean? ' (62). Tá sé mar a bheadh na mná in 

heitrea-útóipe na géarchéime, an neachtlann, in ann an chuid eile den tsochaí a 

thruailliú, mura mbeadh siad amuigh as radharc.  

 Nuair atá an bhean óg agus í ag iompar clainne le dul isteach sa neachtlann, is 

báire buailte é a saol as sin amach, 'cad a bheidh i ndán di, ach í a dhul ar bhealach a 

haimhleasa' (62). Níl ach saol amháin agus cinniúint amháin roimh an bhean anois: 

saol ar an imeall, sa heitrea-útóipe seo a choinníonn sa tsochaí í ach ní mar chuid den 

tsochaí. Feictear fáinne an heitrea-útóipeachais ar dhóigh anseo, nó leanúnachas an 

diallais ó ghlúin go glúin mar a bheadh mallacht nó tuar ann; go dtarlóidh an diallas, 

an t-aonrú arís agus arís eile, go mairfidh smál ar anam na máthar i saol an pháiste. Tá 

bunús staire le scéal Mháire, bhí a máthair léi féin uair den tsaol agus í ina baintreach, 

'caithfidh mé bheith mar athair agus mar mháthair ort in éineacht' (36). Ba mhaith lena 

máthar an fáinne seo a bhriseadh i saol a páistí, 'ba é toil Dé' go raibh sí fágtha ina 

haonar. Tá fáinne le léiriú ina saol nó bhí Máire fágtha ina haonar, agus an locht ar an 

mháthair. Beidh cumhacht ag an heitrea-útóipe go fiú nuair a bhíonn an duine a dhiall 

- Máire sa chás seo - ar shlí na fírinne. Briseann Máire an fáinne nuair a chuireann sí 
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lámh ina bás féin agus i mbás an linbh; is é seo fáinne ar leibhéalú na gcarachtar in áit 

na teoirice. 

 

 

Céimeanna an tSaoil agus Céimeanna na Heitrea-útóipe  

Tá athrá i gceist leis an fhocal 'saor' ó thús go deireadh an dráma, ‘mharaigh mé mo 

leanbh de bhrí gur cailín í. Fásann gach cailín suas ina bean. Ach tá m'iníon saor. Tá 

sí saor. Ní bheidh sí ina hóinsín bhog ghéilliúil ag aon fhear. Tá sí saor. Tá sí saor. Tá 

sí saor' (19). Is cothrom a cheistiú ar thug an bás saoirse do Mháire agus dá leanbh ó 

shochaí a chuir ar an imeall iad? Is cuí a rá gur thug, ar dhóigh. Ba mhaith le Máire go 

nglacfadh an tsochaí agus Pádraig lena leanbh; sin a bhfuil uaithi. Is léir, áfach, go 

bhfuil Máire i mbraighdeanas, 'dá mbeinn saor, a Mháire, dá mbeinn saor chun tú a 

phósadh!' (33) Is é seo croí heitrea-útóipe na géarchéime i gcás Mháire: gaibhniú agus 

cúngú. 'An príosúnach' a thugtar uirthi ag tús an dráma, duine gan féiniúlacht nó ainm. 

Is ball den institiúid heitrea-útóipeach í.  

Is féidir comparáid a dhéanamh idir saol Mháire in An Triail agus 'The Dance 

of Life'  Edvard Munch (1899).  Tá trí leagan den bhean ann: bean in éide bhán a 

léiríonn soineantacht, an bhean in éide dhearg a nochtann paisean, agus an bhean in 

éide  dhubh a sheasann don bhriseadh croí. Tá treocheangal le mothú idir an bhean sa 

phictiúr agus saol Mháire in An Triail. A soineantacht agus a glaineacht agus í le dul 

sna mná rialta ag tús an dráma, a stádas mar bhean an mhígheanais agus í ag iompar 

clainne, agus a briseadh croí nuair a dhiúltaíonn Pádraig glacadh léi nó lena leanbh.  

Deir Beití le Liam, 'Tá an rince ag tosú. Seo leat' (23).  Tá teanga mheafarach in úsáid 

ag Ní Ghráda anseo. Táimid caite isteach i lár fháinne an dráma – is ó ‘ring’ an Bhéarla 

an focal ‘rince’ – agus is ag an rince seo sa scoil a chuirtear tús le titim Mháire. Is 
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minic a phléann Pádraig cluiche an tsaoil le Máire fosta agus é sin athráite le linn an 

dráma, 'nach ait mar a imríonn an saol an cluiche ar dhuine...' (27) , 'Is olc mar a d'imir 

an saol cluiche orm' (32). Ar ndóigh, tá dlúthbhaint idir an drámaíocht féin agus 

cluiche – ‘play’ i mBéarla, ‘dealbhcluich’ i nGaeilge na hAlban. Tá sé mar a bheadh 

Pádraig eolach ar chluiche idir é féin agus Máire nach bhfuil cur amach aici air; cluiche 

a chailleann sí. Cad é mar a bheadh Máire in  ann an ‘cluiche’ seo a imirt, ní amháin 

a bhuachan, mura mbíonn sí eolach ar na rialacha? Tuigtear cad é a tharlaíonn nuair a 

chailleann tú cluiche an tsaoil seo, 'bhris sí na rialacha. An té a bhriseann rialacha an 

chluiche cailltear ann é' (89). Is ionann cluiche agus rialacha na sochaí, '...spaces are 

assigned to (or marked by the presence of) individuals and social groups who do not 

fit into the modern social order in a much more permanent way than in pre-modern 

utopias' (Dehaene agus De Cauter 2008: 76).  

 Tá dlúthbhaint le feiceáil idir céimeanna ar aistear Mháire in An Triail (an 

neachtlann, tigh Mhailí, agus an saol a fhágáil (13)),  agus ar fháinne na heitrea-útóipe 

mar spás na géarchéime.  Is cuid den struchtúr sóisialta an neachtlann in aineoinn í a 

bheith imeallaithe, ach mar a deir Ó Ciosáin, 'de réir a chéile fágann sí na struchtúir 

shóisialta ina diaidh' (13).  Fágtar le struchtúr heitrea-útóipeach muid agus cuireann Ó 

Ciosáin síos ar thuras Mháire ar dhóigh iontach éifeachtach; dóigh a nochtann a turas 

ón teaghlach, go heitrea-útóipe: 

...amach óna teaghlach féin í, go teaghlach strainséartha, go hinstitiúid 

neamhphearsanta na máithreacha aonair...téann sí amach sa saol léi féin...oibríonn sí 

i monarcha i measc strainséirí ...tigh Mháilí, bean atá ar imeall an phobail ar fad...Is é 

an t-aon chéim eile atá fágtha ar an aistear seo, ná an saol a fhágáil. (An Triail, 13) 

 

Tá aghaidh thuras Mháire ar an heitrea-útóipe a luaithe is a fhágann sí a teaghlach. 

Nuair a scrios an diallas í agus í beo, fuair sí bás agus chaomhnaigh sí a rún (ainm 

Phádraig) go dtí an deireadh, go dtí an chéad heitrea-útóipe eile ar an turas, ‘thug sí an 

rún sin isteach san uaigh léi' (90). Is é sin fáinne an heitrea-útóipeachais in An Triail. 
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Nuair atá an duine i heitrea-útóipe na géarchéime, ní féidir leo imeacht. Tá fáinne i 

gceist a choinníonn san heitrea-útóipe sin thú. Fanfaidh tréithe den imeallú sin leat, 

fanfaidh an stiogma go deo nó gach seans go gcuirfear ar aghaidh chuig heitrea-útóipe 

eile thú: prionsabal a dó, an uaigh.  
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2.2 Heitrea-útóipe na Sochaí: Cré na Cille 

 

'Bhí mo leath marbh agus mo leath beo.'  

- Cré na Cille (1949:290) 

 

 

Tá Cré na Cille suite i reilig ina mbíonn na mairbh ag déanamh comhrá lena chéile ar 

na rudaí atá ag tarlú lena muintir agus lena gcomharsana thuas ar an talamh. Déanann 

‘Stoc na Cille’ iarracht ciall agus ord a thabhairt isteach sa scéal ach ní éisteann na 

carachtair thíos sa chré, is cothrom a cheistiú cé acu an gcloiseann siad é fiú. Tá siad 

róbhuartha leis na scéalta a thagann isteach le gach duine a fhaigheann bás.  

Is ar phrionsabal a dó de chuid theoiric Foucault a bheas fócas na roinne seo: 

is é sin heitrea-útóipe na sochaí. Baineann seo le spás a athraíonn de réir na sochaí 

agus na linne:  

 

…… in the course of its history, a society can make a heterotopia that exists and has 

not ceased to exist operate in a very different way; in fact, each heterotopia has a 

precise and specific operation within the society, and the same heterotopia can have 

one operation or another, depending on the synchrony of the culture in which it is 

found … I will take as an example the curious heterotopia of the cemetery. (Foucault 

1998: 180) 

 

Téann an tsochaí i bhfeidhm ar an áit, 'places of this kind are outside of all places, 

even though it may be possible to indicate their location in reality' (Foucault, 1984:4-

5). Cuireann Wang síos ar choincheap Foucault, 'The second principle mainly suggests 

that heterotopia is a contextualised concept that its function and meaning would adapt 

accordingly to the time and situation' (2017:6). Ba chuid den chathair agus den bhaile 

iad na cealla ina raibh iomlán na béime ar na mairbh agus ansin, d'athraigh an reilig 

go 'the other city, where each family possesses its dark resting place' (Foucault: 1984: 

6). Tá forbairt mhór déanta ag an reilig mar spás don phobal ó shin. Tagann daoine 

chun na reilige le bualadh lena chéile, bhíodh scrínte agus Aifreann ann, agus as sin a 
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tógadh na heaglaisí.64  Nuair a d'athraigh an reilig go himeall an cheantair, d'fhorbair 

siombalachas agus tábhacht na háite do mhuintir na marbh. Is heitrea-útóipe í an chré 

a bhfuil luach sóisialta agus caidreamh ársa leis an tsochaí ag baint léi. Is spás fisiceach 

í an reilig a chuidíonn leis an tsochaí cuimhne a dhéanamh ar a lucht gaoil atá ar shlí 

na fírinne. Ta údarás poiblí, cultúrtha bainte leis an reilig dá bharr. Go bunúsach, is 

heitrea-útóipe í an reilig mar gheall ar an chaidreamh idir an tsochaí agus na mairbh; 

tá an áit féin sa tsochaí, ach ní mar chuid den tsochaí í. Tugann Foucault agus ‘the 

strange heterotopia of the cemetery’ (1984:25) tuiscint agus léargas nua dúinn ar 

shuíomh úrscéal Uí Chadhain agus ar shochaí sin na reilige a léirítear ann. 

 Míníonn Foucault féin go minic go mbíonn cuid de na samplaí i dteoiric an 

heitrea-útóipeachais ag teacht salach ar a chéile agus go mbíonn siad bainte le níos mó 

na prionsabal amháin. Is é sin le rá go mbíonn gaol le haithint idir na prionsabail go 

léir toisc go mbíonn tréithe i gcoiteann acu, 'each heterotopia involves all the 

principles to some extent, forming a diverse group of resemblances, but it is suggested 

that some are more ‘fully functioning’ or ‘highly heterotopic’ (Foucault, 1998: 182).  

Pléitear Cré na Cille i gcomhthéacs chúrsaí ama go luath sa chéad rannóg de chuid na 

caibidle seo le héifeacht na síoraíochta ar na carachtair a ghrinniú, ach is í heitrea-

útóipe na sochaí mar a léirítear in Cré na Cille í a phléitear sa chuid eile den chaibidil.  

 Ar an chéad dul síos, amharcfar ar an chill mar spás heitrea-útóipeach do 

charachtair Cré na Cille, na mairbh agus a muintir araon, trí anailís liteartha ar 

íomhánna, ar theanga agus ar éifeacht an spáis ar mhodh inste an scéil. Amharctar sa 

roinn seo ar ord agus anord na heitrea-útóipe mar a fheicimid in Cré na Cille iad, agus 

ar an dóigh n-imríonn seo tionchar ar fheidhm na gcarachtar.  

 
64 Féach Ariès (1976, 1985).  
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2.2.1 Ordú agus Réabadh Reilige: Eagar a Chur ar Mhí-eagar 

 

Mar a míníodh in intreoir na caibidle, tá ordú spáis agus ord ár mbeatha rí-

thábhachtach san heitrea-útóipeachas. Sa chineál seo áite, tá spás cruthaithe inar féidir 

linn na mairbh a adhlacadh agus iad scartha ón chuid eile den phobal, socraithe in áit 

nach gcuirfidh siad isteach ar shláinte na mbeo. Cé gur tháinig athrú agus forbairt ar 

shuíomh na cille le linn na staire, tá go fóill seasmhacht áirithe i gceist le reilig nó le 

cill nó is iad atá ciúin, uaigneach. Ní chuireann siad in aghaidh an tsaoil, ach téann 

siad i bhfeidhm air; is é sin le rá go bhfuil suaimhneas éigin ag baint leo. Tá siad 

eagraithe go cúramach ar nós gairdín – sampla eile de na heitrea-útóipí a phléann 

Foucault (1968:8) é an gairdín – nó bíonn plota ar leith ag gach duine. Tá an cine 

daonna ag adhlacadh a gcaomh agus a gcarad ó bhí tús ama ann agus tá an nós sin 

chomh sean leis an cheo. Cuireann Worpole síos ar an reilig mar áit atá ‘inviolable 

and timeless’ (2003:25). Mar a léadh le heitrea-útóipe an diallais agus heitrea-útóipe 

na géarchéime (Féach: 100), cruthaítear heitrea-útóipe ar mhaithe le sochaí a rangú.  

Ní cuid den phobal iad feasta na mairbh agus iad sa reilig ach dealaítear amach iad ó 

na beo i spás nua seo na heitrea-útóipe. Tá na carachtair amuigh leo féin, níl acu ach 

a nguthanna agus a gcuid smaointe agus níl aon rud eile san úrscéal dá bharr, seachas 

Stoc na Cille. Ní amháin go bhfuil fonn troda orthu lena chéile, ach is follas go bhfuil 

siad ag troid in éadan an spáis fosta; in éadan na heitrea-útóipe: 

An beo nó marbh atá siad seo? Tá siad uilig ag cur díobh chomh tréan céanna agus a 

bhí as cionn talúna! Shíl mé ó chuirfí i gcill mé agus nach mbeadh cruóg oibre, ná 

imní tí, ná faitíos síne ná eile orm go mbeadh suaimhneas i ndán dom…ach cén chiall 

an chathaíocht seo i gcré na cille… (17)  

Is féidir leis an duine bheith brúite isteach sa phríosún nó sa neachtlann, agus cé go 

mbeadh sé crua orthu, ní bheadh sé chomh coimhthíoch céanna. Sa reilig, níl iomlán 
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na gcéadfaí acu go fiú. Is gné eile an dealú seo den rangú a dhéantar ar an tsochaí 

dhaonna.  Mura póilíniú sóisialta é den chineál a dhéanann institiúidí ar nós príosún, 

neachtlann Mhaigdiléana agus dá réir sin, is dealú agus rangú de réir difríochta é mar 

sin féin. Ach iad dealaithe ó na beo i heitrea-útóipe na reilige, áfach, bíonn idirphlé 

leanúnach go fóill ann idir na mairbh agus na beo go díreach mar a bhíonn idir ‘mná 

caillte’ na neachtlainne agus an tsochaí lasmuigh.   

 

Móitíf agus Ról an Ama 

Cé go bhfuil Cré na Cille mar úrscéal bunaithe sa tsochaí agus sa cheantar lena 

mbaineann sí (heitrea-útóipe na sochaí), tá tábhacht nach beag ag baint le cúrsaí ama 

sa reilig féin. Caithfear amharc ar an dóigh a gcuireann móitíf an ama leis an scéal, 

agus is é sin tréith an scéil a bhaineann le prionsabal a ceathair: heitrea-útóipe an ama.   

Tá an t-am mar dhúshraith do shaol an chine dhaonna nó socraímid ár saol de 

réir ama. Tá ordú i gceist leis an tsaol seo trí chúrsaí ama, ach ní féidir le muintir Cré 

na Cille bheith dóchasach faoin todhchaí nó ní bheidh ‘cloch mhíle’ ar bith eile acu 

ina saol. Ní féidir leo an saol a rangú; rud ar bith a phleanáil ná léamh ar an am atá 

rompu, 'is doiligh dhúinne am a bharraíocht' (27). Níl rompu ach am gan bhriseadh 

gan bhearnú. Cailleadh an t-ord sin nuair a cailleadh na daoine agus cuireann seo go 

mór leis an anord sa heitrea-útóipe. Chum an cine daonna coincheap an ama le go 

dtiocfadh linn smacht a choinneáil ar an tsaol. Níl ach síoraíocht sa chill. Is cothrom a 

mhaíomh go mbeadh suaimhneas le mothú ar an dóigh sin agus na mairbh ag glacadh 

leis an deireadh nó níl an dara rogha acu. Is é bunbhrí an oird an t-am, ach níl ord le 

mothú sa chré nó cuireann an tsíoraíocht sin leis an choimhlint, leis an teannas, leis an 



141 
 

ghrá gan chúiteamh, agus leis an rotha ar a bhfuil muintir na Gaeltachta seo beo 

'cuirfidh mé Nell romham i gcré na cille' (35).  

Is léir nach bhfuil cuid acu thíos cinnte fá cé chomh fada is atá siad san uaigh, 

'An Té a rinne an t-am rinne Sé greadadh dhe...' (54).  Níl dóigh ar bith acu chun 

tomhas a dhéanamh air nó ní bhaineann an t-am le hábhar thíos sa chré (217). Is cinnte 

go bhfuil an dream sa chill go fóill nasctha leis an tsaol a bhí acu agus iad beo. Scarann 

an heitrea-útóipe na mairbh óna muintir thuas, ach ní thuigeann na mairbh go bhfuil 

an scoilt chomh crua sin. Ní oibríonn an t-am mar chonstráil shóisialta sa chill agus 

gan an t-am mar struchtúr acu san áit heitrea-útóipeach seo, tá an áit ina ré rosaigh, 

'nach bhfuil sé scór ó chuaigh...sé bliana déag' (44-45).  

 

Anord na Cainte agus Ciaramáboc na Cille 

 

 

Mar a pléadh cheana, tá cuid mhaith béime curtha ar chaint agus ar mheon na 

gcarachtar sa scéal seo. Ní dhéantar dearmad in am ar bith gur daoine iad, agus níos 

tábhachtaí arís, gur pobal iad. Tá an seanchas in uachtar in Cré na Cille, 'ciúta coitianta 

scéalaíochta é seo' (Titley, 1991: 268). Toisc an chaint bheith ag croí an scéil, tugtar 

léargas ar shaol na 1940í i gceantar Gaeltachta. Ní raibh raidió ná teilifís ag gach duine, 

agus fuair daoine a gcuid eolais tríd an chaint. In Cré na Cille, tá na carachtair ag caint 

agus ag argóint fá na rudaí is tábhachtaí agus fá na hábhair is éadroime - agus is minic 

gurb ionann an dá rud.  

Tá codarsnacht láidir léirithe idir réalachas an phobail agus iad anois gafa sa 

spás heitrea-útóipeach seo. Tá na mairbh ag béadán agus ag iompar cúlchainte, ‘an 

scólachán gránna!’ (47), mar a bhíodh dá mbídís thuas os cionn talún, ach níl siad 
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buartha fán áit a bhfuil siad, fán deireadh suaimhneach nach bhfuil ann nó fán 

spioradáltacht. Treisíonn intinn agus nósanna na ndaoine seo ainrialachas an scéil, 'sé 

sin go ndeineann sé iarracht, don chéad uair i nGaeilge, muintir na Gaeltachta - nó 

muintir na hÉireann dá n-abrainn é - do réaladh fé mar tá siad i ndáiríre' (Mac an 

tSaoir, 1950:7). Tá ionracas le mothú tríd an anord ar an dóigh seo; feictear dúinn na 

daoine mar atá, gan cur i gcéill, mar a bheadh ann os cionn talún.  

Tá cuma anordúil ar an chaint in Cré na Cille ar an ábhar go bhfuil na mairbh 

greamaithe san uaigh ag labhairt ar chúrsaí nach bhfuil greim acu orthu. Léirítear seo 

tríd an chaint féin agus trí stíl an údair. Tá na carachtair ag briseadh isteach ar chaint 

a chéile le geoin agus gáir an tslua. ‘Caithfidh tú éirí as an sproschaint’ (84) a deir 

Caitríona go híorónta, ach rinneadh an t-úrscéal seo den ‘sproschaint’ chéanna. Is 

maith leis an chuid is mó acu bheith ag caint, ach ní maith leo bheith ag éisteacht lena 

chéile. Treisíonn an t-athrá ‘an gcluin tú mé’ (84) ó Chaitríona agus ‘caithfear 

éisteacht’ ó Stoc na Cille an bharúil go gcuireann móitíf na cainte agus na héisteachta 

leis an easordú sa scéal.  

Tá an saol úr seo diúltach, dar le cuid acu agus d’fhéadfaí a rá go raibh siad ag 

dúil le rud eile ar fad. Dár ndóigh, is úrscéal casta, domhain é Cré na Cille atá lán fo-

phlotaí agus déantar an scéal níos casta leis an phoncaíocht atá in úsáid lena linn. Is 

seift liteartha í seo a chuireann go mór leis an easpa smachta a théann le scéal 

ilghuthach: 

 
 - Dotie: 'Clár Gléigeal an Achréidh.' 

 - Mairtín Crosach: 'Anacaire Leapan'... 

 - An Máistir Mór ansin: 'Bileachaí an Phosta'... (242) 

 

Tá Ó Cadhain in ann scéal a leanúint gan smacht coinbhinsiúnach a chur i bhfeidhm; 

úsáidtear an chaint eidreorach anordach mar léiriú ar shaol na reilige agus ar an easpa 
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cumhachta atá ag na carachtair. Cuireann na fo-phlotaí agus an phoncaíocht bhriste 

leis an ainrialachas sin.  

 Nochtann easpa cumhachta na gcarachtar sa scéal seo pictiúr leataobhach na 

cille.  Ní chloistear ach scéala ón tsaol thuas i bhfocal na marbh. Is iomaí bréag a 

insítear do Chaitríona fá shaol Nell, nó tá an fhírinne féin leataobhach. Maireann na 

scéalta seo ar a mbealach anuas chuig an chill, ach ní féidir leo a mbealach a dhéanamh 

ar ais chuig an talamh thuas, nó níl freagra ann. Níl ach taobh amháin den scéal le 

hinsint, agus le cluinstin. Tá compal curtha ar an áit seo: tá an heitrea-útóipe scartha 

ón tsochaí, mar a bhí le An Triail, ach tá leibhéal na buaine le mothú in Cré na Cille. 

D’fhág Máire heitrea-útóipe na géarchéime: an neachtlann, ach d’fhán tionchar na 

háite sin ina saol. Tá coimhthíos, scoilt agus sáinniú níos doimhne i gceist le heitrea-

útóipe na sochaí sa chill, nó ní féidir imeacht, ‘…agus nach bhféadann muid an chónra 

a fhágáil' (17), is glé go mbaineann an teorannú seo le heitrea-útóipe na reilige amháin.  

Is téama coitianta é Ord agus Anord sa litríocht, go háirithe i gcás dhrámaí 

Shakespeare, dála MacBeth (c.1606) nó A Midsummer Night’s Dream (c.1595-96)65. 

Cuirtear tús leis na drámaí seo le hanord, ansin éiríonn leis na carachtair ord a chur i 

bhfeidhm, ach ní fada go dtuigimid nach bhfuil ann ach seachmall an oird. Is 

eiseamláir iontach é MacBeth ar an turas seo nó osclaíonn an dráma le tintreach agus 

toirneach i lár catha idir na hAlbanaigh agus na hIoruaigh. Éiríonn le Macbeth agus 

Banquo agus tá ord le mothú dá bharr. Níl san ord seo ach seachmall nó is féidir le 

duine amháin – Macbeth, sa chás seo – anord a chruthú arís. Tá treocheangal idir A 

Midsummer Night’s Dream agus Cré na Cille. Tá anord ann ar leibhéal éigin: tá an 

domhan osnádúrtha agus an domhan nádúrtha ag teacht salach ar a chéile, agus cé go 

 
65 Le fáil in The Complete Works of William Shakespeare (2007). 
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bhfuil anord ann sa dráma, tá siméadracht agus ciall le mothú in imeachtaí an scéil 

féin. 

Is cothrom a cheistiú mar sin, cad iad na hiarrachtaí a dhéanann carachtair Cré 

na Cille chun an chill a ordú agus an bhfuil dallach dubh orthu fá dtaobh den ord 

céanna? Ba mhaith leo an saol thuas a choinneáil thíos sa chré, tá siad buartha fá stádas 

agus ord na bplotaí (22), agus fán dóigh a mbeadh sé dá mbeadh siad in ann na plotaí 

sa heitrea-útóipe seo a rangú, 'sén chaoi a roinnfinnse an roillig seo a Nóra...' (26). Dar 

ndóigh, ní oibríonn ordú shochaí na mbeo sa chré nó ní hionann an dá áit, 'Cén bhrí 

ach in áit mar seo agus gan cúlráid ar bith ann ná fáscadh in aon duine’ (47). Tá pléite 

go bhfuil codarsnacht shoiléir idir íomhá shocair na reilige os cionn talún, agus an 

tranglam san áit thíos le carachtair Cré na Cille. D’fhéadfaí a mhaíomh go bhfuil anord 

na cainte curtha i gcodarsnacht le comhsheasmhacht na gcarachtar ar dhóigheanna 

éagsúla: an teannas idir Caitríona agus Nell, an dearcadh a fhaightear ar Jheaic na 

Scolóige ó thús go deireadh an scéil, agus íomhá Stoc na Cille. Cé go mbíonn rudaí de 

shíor ag athrú sa chill agus coirp nua ag teacht chun na cille, 'ní le scéalta nuaidhe a 

tháinig tú anseo, a Bhríd?' (115), tá tréithe áirithe den scéal a chuireann le hiarracht an 

údair ord nó smacht a chur i bhfeidhm. 

Caithfidh gurb é an léiriú is fearr ar sheachmall an oird in Cré na Cille ná an toghchán 

a shocraítear chun duine a chur i gceannas; duine marbh nach bhfuil in ann rud ar bith 

a dhéanamh seachas labhairt (60-61) agus an ‘rotaraí’ (244),  'bhí sé de rún agam ó 

thus an togha seo a stiúradh go gnaíúil ar son Páirtí an Phuint, ó thug sibhse, lucht na 

Cúig déag, rudaí salacha pearsanta isteach sa gcoimhlint...' (106). Tá an-tábhacht le 

hairgead agus le stádas, rud nach mbaineann le hábhar i measc na marbh. Tá siad anois, 

den chéad uair riamh, ar aon bhonn. Tá cuid acu in éad le daoine a raibh níos mó airgid 

acu os cionn talún, ‘cloiseadh agus a bhfuil ar Áit na Cúig Déag más breá leo é. Tá 
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beann agam orthu go deimhin’ (67). Is leibhéalaí é heitrea-útóipe na sochaí, agus 

b’amhlaidh an scéal in heitrea-útóipe na géarchéime leis An Triail fosta. Tá na cailíní 

óga brúite isteach sa neachtlann, agus an daonnacht go smior iontu agus iad ag iarraidh 

scéal an pharóiste a chluinstin ó Sheáinín an Mhótair, ‘An bhfuil aon scéal nua agat, a 

Sheáinín? Bás…bascadh…timpiste…pósadh…baisteadh…sochraid?’ (An Triail, 54).  

Mar a bhí fíor faoi An Triail, déanann an spás heitrea-útóipeach iarracht anord 

a sheachaint agus grúpaí a chruthú. Is íorónta an rud é go bhfuil anord le feiceáil sa 

reilig, nuair is é ord is cúis leis an spás fein. Tá an tréith chéanna le mothú i saothar 

Samuel Beckett fosta; géilleann sé don anord:   

…the dilemma which confronts the contemporary writer, according to Beckett, "is 

constituted . . . by the fact that the writer must take seriously two opposed and apparently 

irreconcilable claims to his allegiance. On the one hand, he must recognize that the 

principal fact about modern man's life is that it is a 'mess,' a 'confusion,' a 'chaos.' On the 

other hand, the writer, as artist, has an obligation to form. But to admit the 'mess' into art 

is to jeopardize the very nature of art; for the mess 'appears to be the very opposite of 

form and therefore destructive of the very thing that art holds itself to be… To find a form 

that accommodates the mess, that is the task of the artist now. (Hesla, 1971:200) 

Is cinnte go gcuireann caismirt na cainte le foirm an scéil agus le teachtaireacht Uí 

Chadháin féin: intinn an duine agus a saintréithiúlacht a léiriú; a smaointe, a 

mbarúlacha agus a roghanna, na rudaí a bhfuil agus nach bhfuil dúil aige iontu, ‘Ní hé 

an rud atá ar chraiceann an duine a bhfuil an tábhacht ann, ná fiú an craiceann féin, 

ach an rud a bhfuil sé ag siúl timpeall leis istigh ina cheann’ (Ó Cadháin, 1969: 30-

31). Caithfear glacadh leis an anord agus ní féidir seachmall   an oird ná ord bréagach 

a chur i bhfeidhm sa scéal.  

Is é a d’aimsigh Ó Cadháin foirm nó spás ‘to accommodate the mess’, mar a 

déarfadh Beckett.  Is é an daonnacht an ‘frois frais’ sa chás seo. Mar a fhoghlaimíonn 

an léitheoir in An Triail, ní féidir le teoiric, nó le spás ar bith, an daonnacht a shrianadh 

go deor na ndeor, agus briseann daonnacht na gcarachtar in Cré na Cille tríd.  
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Stoc na Cille 

Maidir le hanord Cré na Cille, is eisceacht é  Stoc na Cille. Guth bíobalta, uilefheasach 

atá ann, más fíor dó, agus an chuma air go bhfuil sé os cionn gach uile ní. Ní 

fhaigheann sé aird, áfach, agus níl sé le cloisteáil sna caibidlí deiridh. Tá barúil ag 

Denvir (2006) nach léir go gcloiseann pobal na cille Stoc na Cille ar chor ar bith. 

Tugann sé an ‘béal marbh’ ar an mhóitíf seo atá le léamh in Cré na Cille: 

‘faoin am a dtagaimid ar Eadarlúidí 9 agus 10, níl aon éileamh níos mó ag Stoc na 

Cille go n-éistfí lena ghlór agus ina theannta sin, tá an chaint bhladhmannach bhláfar 

ídithe agus gan fanta ina háit ar deireadh thiar ach cúpla nathán fánach. Fearacht na 

cré duibhe torthúla ar fuineadh teideal na chéad Eadarlúide aisti, níl i gcaint Stoc na 

Cille san eadarlúid deiridh ach toradh gan rath na cré gile a bhfuil an mhaith sniogtha 

aisti…’ (186) 

Mar is eol dúinn, tá an tsíoraíocht ag croí na cille seo nó níl deireadh le haimsiú sa tír 

thall agus treisíonn íomhá shíoraí Stoc na Cille an chill féin. Is léiriú ar an tsíoraíocht 

agus ar an bhuaine é. Cruthaíonn sé seo ord éigin ag pointí éagsúla nuair a thagann sé 

isteach sa scéal, 'Óir is mé gach glór dá raibh, dá bhfuil agus dá mbeidh. Ba mé an 

chéad ghlór in éagruth na cruinne. Is mé an glór deiridh a cluinfear i spros an 

Olldíoláithriúcháin Choitinn' (81). Ta gaol gairid idir an Stoc mar reacaire a thugann 

ordú agus a iarrann ar an léitheoir cluas a thabhairt dó agus suntas a thabhairt dá 

theachtaireacht, agus príomhcharachtar Néal Maidine Tine Oíche (1964) a pléadh sa 

chéad chaibidil (Féach:20-22,26,29, 31-32). Éiríonn le Stoc na Cille sa ghuth seo eagar 

a chur ar mhí-eagar nuair a labhraíonn sé le linn an scéil, no briseann sé isteach san 

anord, ach ní bhíonn tús ná deireadh ar chúrsaí na cille nuair a imíonn sé nó níl duine 

ar bith ag éisteacht leis, ‘Is amhlaidh, áfach, go bhfuil a ordú (nó a fhainic) tar éis titim 

ar chluasa bodhra’ (Gorszewski, 2011:21) . Ar an dóigh seo, thiocfadh comparáid a 
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dhéanamh idir 'Stoc na Cille,' reacaire an scéil a bhfuil beagchúram déanta de ag na 

carachtair sa scéal, agus The Book Thief (2007) le Markus Zusak, ina bhfuil pearsantú 

déanta ar an bhás féin mar reacaire an scéil. Tá nasc níos láidre arís idir Cré na Cille 

agus Invisible Man (1952) le Ralph Ellison fosta, úrscéal a raibh tionchar ag T.S. Elliot 

agus The Waste Land air. Deir reacaire an scéil ag an tús, 'I am invisible, understand, 

simply because people refuse to see me' (1). Téann Reacaire Ellison faoi thalamh, agus 

an bheirt acu dofheicthe ar dhóigheanna éagsúla, agus is fíor go bhfuil carachtair faoin 

talamh beo in áit agus am atá difriúil ón ghnáthshaol thuas. 

 Má amharctar ar an chill mar spás heitrea-útóipeach ar an dóigh chéanna leis 

an neachtlann in An Triail, d’fhéadfaí a mhaíomh go bhfeidhmíonn Stoc na Cille mar 

a bheadh rialtas ann, dála aturnaetha na cúirte in An Triail, nó labhraíonn sé go 

faisnéiseach, más go meafarach féin, ar an chré. Dá n-éistfeadh na carachtair, 

thuigfidís an tsíoraíocht agus bheadh freagraí na gceisteanna acu, ‘cáid ó a tháinig tú’ 

(CnC, 17). Thuigfidís go bhfuil siad féin, agus an saol a bhí acu, i ndiaidh dul as aithne. 

Tá teanga Stoc na Cille iontach loighciúil, prósach, fileata, i gcomparáid leis an chaint 

sa reilig féin, ‘ag tointeáil na duibhe ar an ngile, na gráinne ar an áille…’ (142). Tugann 

sé faoiseamh dúinn ó ainrialachas chaint na gcarachtar féin agus ón choimhlint, mar a 

fhaightear leis na haturnaetha in An Triail.  

 Éiríonn píosaí an Stoic níos giorra le linn an scéil go dtí go dtéann sé i gciúnas 

fosta; tréith a threisíonn nach féidir leis smacht a choinneáil ná ord a chur sa chill. 

Mairfidh fáinne na coimhlinte, na cainte agus na caismirte go deo, ‘éilíonn an chill a 

chuid’ (174). Ní thig éalú ón bhás ná ón chill, agus is léir nach dtig leis an heitrea-

útóipe ord a chur i bhfeidhm i ngach spás, go fiú más féidir linn na spásanna seo a 

chruthú ar mhaithe le daoine a rangú. Ord bréagach atá curtha os ár gcomhair in Cré 

na Cille. Is ionann fáth na teipe sin agus fáth na teipe in An Triail, ní thig an cine 
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daonna agus an daonnacht a rangú, nó brisfidh an duine amach as. Níor chaill 

carachtair Cré na Cille a bpearsantacht nuair a d’éag siad. Tá caint, coimhlint, 

fadhbanna agus fearg lucht na cille ar aon dul leis an daonnacht os cionn talún, níl sa 

difear ach an spás féin:  

Ó a Mhuraed dhá bhfeadtaí doirtim ar chúlráid féin! As cionn talúna mara dtaithníodh 

a chomhlódar le duine d’fhéadfadh sé a bhfágáil ansin agus áit eicint eile a thabhairt 

air féin. Ach mo léan deacrach ní fhágfaidh an marbh láthair i gcré na cille. (22)  

Nochtann ‘Wanderer Above the Sea of Fog’ le Caspar David Friedrich (1818) (Féach: 

44) an duine uilefheasach ag breathnú ar a bhfuil roimhe. Feictear tréithe éagsúla na 

heitrea-útóipe i saothar Friedrich ar an chill: cuimhne agus dearmad, áilleacht agus 

neamhshaoltacht na n-áiteanna nó rómánsachas an bháis, uaigneas agus coimhthíos. 

Léiríonn cisil éagsúla na háite seo tinnis shaol na gcarachtar in Cré na Cille: 

They seem to represent a familiar nowhere; various places, moments and impressions 

are combined onto images that appear both real and constructed, familiar and 

disorientating. ‘Abbey in the Oak Forest’ places the viewer outside of a particular 

place and time, but the scene is not a familiar or natural one. Instead, the picture 

depicts a landscape of dreams or even  nightmares. (Whittington, 2012) 

Tá téama an fhaireachais lárnach in Cré na Cille fosta agus an breathnóir ag croílár an 

scéil i bhfoirm Stoc na Cille agus na gcarachtar. Tá sé mar a bheadh saothar Friedrich 

ar an chill agus an reilig déanta trí lionsa Stoc na Cille, agus domhan na marbh os a 

chomhair amach. Tá sé ag faire ar an chill agus ar an dream thíos, tá an pobal ag faire 

ar a chéile thuas agus thíos, tá an dream thíos ag iarraidh bheith ag faire ar na beo 

thuas. In ‘Cemetery in The Snow’ (1828) tchítear an breathnóir in áit an uama mar a 

bheadh cloch chinn na cille iontu. Tá sé míchompordach agus an breathnóir chomh 

cóngarach sin don bhás. Tá an líne idir an dá shaol le mothú ann. Tá soiléireacht ag 

Stoc na Cille, mar atá ag an ‘deoraí’ in ‘Wanderer Above The Sea Of Fog’, rud a 

threisíonn tréith na cailliúna atá ag croílár théama an bháis in Cré na Cille. Déanann 

Stoc na Cille a bheagán de bhuarthaí an tsaoil nó d’fhadhbanna na gcarachtar, 'anseo 
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sa gcill atá an t-arrachtach an Neamothú ag coilleadh cónraí, ag grafadh corp agus ag 

fuint na feola fínithe ina bhácús fhuar Úire' (114). Tá Stoc na Cille in ann an ‘pictiúr 

mór’ a fheiceáil.  

Ceistíonn Groszewski (2011) an bhfuil neamhshuim ag carachtair na reilige sa 

mhéid a bhíonn le rá ag an Stoc, nó an bhfuil ‘eagla orthu iad féin a thumadh isteach 

ina chaint shaibhir pharadacsúil?’ (21). Is cinnte go bhfuil teachtaireacht aige do 

mhuintir na reilige, agus go dtiocfadh leis bealach a slánaithe a thaispeáint dóibh dá 

n-éistfidís leis. In Páipéir Bhána agus Páipéir Bhreaca (1969), mhínigh Ó Cadhain 

gur bhain Stoc na Cille leis An Leabhar Eoin. Pléadh sa chéad chaibidil (Féach: 54), 

go raibh codarsnacht idir Soiscéal Naomh Eoin agus glór an reacaire in Néal Maidine 

Tine Oíche. Tá an nasc céanna le mothú idir Stoc na Cille agus na focail sa soiscéal. 

Tógann Ní Ghairbhí ar ról an stoic mar léiriú ar an Bhíobla nuair a deir sí, ‘Is é an 

Leabhar Eoin agus Soiscéal Naomh Eoin féin is fearr a shoiléiríonn feidhm agus brí 

ghuth Stoc na Cille agus bunbhrí reacaireacht Cré na Cille trí chéile…’ (2008:49-50). 

Léiríonn Soiscéal Naomh Eoin gurb é Íosa Nazórach an Chríost Mac Dé agus go 

mbeadh síoraíocht acu siúd a chreideann ann. Dá gcreidfeadh na carachtair sa chill sa 

Stoc, gach seans go mbeadh síocháin acu sa chill. Is glé ón méid atá pléite faoi An 

Triail agus Cré na Cille agus heitrea-útóipe na sochaí, nach mbíonn ‘síocháin’ le 

haimsiú ag an duine a mhaireann sa heitrea-útóipe.  

Tá an caidreamh idir an dá shaol in Cré na Cille iontach go deo láidir, nó is iad 

atá beo ar scáth a chéile. Tá an dá shaol seo curtha le hais a chéile, ar leibhéal fisiceach 

agus sa scéal féin.  Is é Stoc na Cille an léiriú is cumhachtaí dá bhfuil ag an léitheoir 

ar an chaidreamh agus ar an chodarsnacht idir an dá shaol seo. Nochtann sé comparáid 

idir dhá dhomhan an scéil seo le gach rud a deir sé nó cuireann sé tús le gach roinn sa 

scéal trí mhodh na codarsnachta.  Cuirtear saol na mbeo agus saol na marbh le háis a 
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chéile ina óráidí; cuirtear tús lena chuid óráidí le dorchadas, éadóchas na cille, agus 

déantar codarsnacht idir sin agus fás, forbairt, óige agus faoin bhláth os cionn talún i 

measc na mbeo. Is é an chomparáid seo dúshraith an scéil ar fad, 'níl sorchas ná 

dorchas ann / ach os cionn talúna tá smuit éadrom theasbaigh san aer' (82). 

Taispeánann Stoc na Cille aircitíopa an bháis agus an tsaoil don léitheoir ina chuid 

cainte nó tá cur síos an tsaoil bunaithe ar íomhá an pháiste, mar léiriú ar an chomparáid 

idir dhá shaol na reilige. Déanann soineantacht na hóige folús na cille a shoiléiriú, 'tá 

súile na bpáistí leata ag láimhseáil na mbreágan atá ag titim amach as bosca iontach 

na bliana óighe’ (82).  Tchítear don léitheoir go bhfuil croí an scéil seo bunaithe ar 

chontrárthacht ruda; an difear idir óige agus cnagaosta, dóchas agus éadóchas, tús agus 

deireadh trína chuid cainte.  

 

2.2.2 Dhá Dhomhan: Saol Amháin Faoi Scáth an tSaoil Eile 

 

Mar a luadh cheana, is cuid den tsochaí mhór í an chill ar dhóigh fhisiceach ach ní 

cuid den tsochaí sin í san am chéanna sa mhéid go bhfuil deighilt fhisiceach idir na 

mairbh agus na beo. Tá siad scartha óna chéile, rud a chaitheann solas ar dhá dhomhan 

Cré na Cille, 'It evokes a sleeping world, a horizontal world' (Warpole, 2003: 28-29). 

Cuireann an bás agus an scoilt ag croí na heitrea-útóipe seo le hinsint an scéil in Cré 

na Cille, agus tá lionsa an heitrea-útóipeachais ag cur leis an phlé seo trí théama an 

bháis, íomhá an dréimire, agus pearsantú an bháis, mar a phléitear sa roinn seo.  

Tá téama an bháis le cur inár láthair trí lionsa an heitrea-útóipeachais in Cré 

na Cille. Ba é príomhchúis na cille ná dóigh chun na mairbh a chur de láimh ar dhóigh 

‘that shall not prove injurious to the living, either by affecting their health or shocking 
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their feelings opinions or prejudices’ (Loudon, 1843:1-2). Bhí cosaint na mbeo mar 

dhúshraith na cille ó bhí tús ama ann, rud a léiríonn tábhacht an bhaic idir saol na mbeo 

agus saol na marbh. Feictear athrú ar an nós seo in Cré na Cille, agus déanann Ó 

Cadhain na háiteanna seo a chumasc, 'the world of the living and the dead were no 

longer separated’ (Johnson, 2012:5).  Tugann Ó Cadhain guth do na mairbh agus 

pearsantacht gach carachtair curtha inár láthair. Pléann sé tinnis an tsaoil ar dhóigh an-

éifeachtach in Cré na Cille. Ní athraíonn faic na ngrást nuair a thréigeann an anáil sin 

agus iad sa spás úr seo, tá siad crochta idir an dá shaol. Tá siad sa mheánionad seo sa 

chré idir dhá shaol, sa spás seo ar an imeall ach go fóill nasctha leis na teaghlaigh. Tá 

an bás ag croílár a ‘mbeathaí’ sa scéal seo agus is samhail an heitrea-útóipeachais iad 

na carachtair dá bharr.  

Tá codarsnacht déanta idir an domhan thíos agus an domhan thuas. Mar a deir 

Edgar Allan Poe ina ghearrscéal The Premature Burial (1844), ‘The boundaries which 

divide Life from Death are at best shadowy and vague. Who shall say where the one 

ends, and where the other begins?’ (1844: 955). Nochtar don léitheoir go bhfuil dhá 

dhomhan faoi scáth a chéile anseo nó bíonn na haimsirí (caite, láithreach, fáistineach) 

fite fuaite lena chéile. Is é sin le rá nach bhfuil scoilt shoiléir le mothú eatarthu nó tá 

imlíne spréite le mothú idir domhan na mbeo agus domhan na marbh, tá an domhan 

thíos beo ar imeachtaí na mbeo, agus an domhan thuas ag ullmhú don tsaol thíos, agus 

tagann siad salach ar a chéile sa scéal dá bharr.  

Ní hé go bhfuil muid ag plé leis an bhás ar leibhéal an duine amháin in Cré na 

Cille, ach tá sé le mothú ó bhun go barr an scéil. Tá sé lárnach sa spás heitrea-útóipeach 

seo, táimid ag plé le bás an phobail, na teanga, na forbartha agus an athraigh. Bhí fearg 

ar Ó Cadhain maidir le staid na tíre ag am na scríbhneoireachta agus díomá air fá 

bhochtaineacht na háite dúchais agus dochraide na Gaeltachta. ‘He was particularly 
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critical of anything that might mummify or museumise western Irish-speaking 

communities,’ (Nic Eoin agus O’Toole, 2015). Is íorónta an tréith é seo ó tharla go 

gcuireann sé an saol inár láthair tríd an bhás; úsáidtear daoine atá marbh agus a 

mbarúlacha mumaithe. Is modh cumarsáide é an bás a insíonn scéal mhuintir Cré na 

Cille. Seo againn heitrea-útóipe na sochaí: téann nósanna na háite agus barúlacha na 

ndaoine sin i bhfeidhm ar an chultúr, agus ar éifeacht an spáis féin. D’úsáid Ó Cadhain 

a shochaí féin agus é ag iarraidh saol na reilige a chur inár láthair, agus feictear dúinn 

sochaí Cré na Cille ag cur leis an áit heitrea-útóipeach seo. 

 

Íomhá an Dréimire 

Is íomhá chumhachtach é an dréimire agus muid ag plé le teoiric an útóipeachais i 

litríocht na Gaeilge. Tá sé le feiceáil sa chéad chaibidil den tráchtas agus Iacóib faoi 

chaibidil (Féach: 27), tá sé mardhúshraith na móitífe idir an talamh agus neamh; beo 

agus marbh in Cré na Cille. 

Úsáideann Ó Cadhain íomhá dhréimire Iacóib ón Bhíobla (Geineasas 28:12) 

agus é ag cur síos ar an nasc idir na daoine sa chill agus a muintir thuas os cionn talún, 

'...mar a bheidís ag iarraidh Dréimire Iacóib a tharraingt anuas ó Neamh aríst' (82). 

Nochtann úsáid na híomhá seo an iarracht chun an ceangal idir na mairbh agus na beo 

a neartú, agus is í an líne seo idir an dá shaol bunchloch na heitre-útóipe sa reilig. Is 

fiú an íomhá seo a phlé nó tá an íomhá ceanna léirithe san útóipeachas agus sa 

diostóipeachas (Féach: 217).  

Is cinnte go bhfuil cumhacht na fáthchéille i gceist agus siombail dhréimire 

Iacóib faoi chaibidil, íomhá a bhí ‘extravagantly allegorized throughout the history of 

biblical interpretation’ (Dictionary of Biblical Imagery, 2010:433). D’fhéadfá nasc a 
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chruthú idir an dréimire agus na flaithis agus ár mbealach aníos chuig geata na 

bhflaitheas; an áit naofa. Pléann Morinis (2007) tréith eile de shiombalachas an 

dréimire seo, is é sin turas inmheánach an duine, ‘climb the ladder of the soul to reach 

its heavenly heights’ (31). Tá pointe ábhartha déanta ag Morinis sa chás seo, nó is léir 

nach dtuigeann carachtair Cré na Cille ról an dréimire féin ina saol. Deir Iacób ‘Tá an 

Tiarna san áit seo, agus ní raibh a fhios agam é’ (Gein. 28:12). D’aithin Iacób Dia agus 

ról an chreidimh ina shaol, rud nach n-aithníonn carachtair Cré na Cille, mar a 

mhíníonn Morinis: 

When consciousness awakens to the realization that life is a journey of the soul, and 

embraces life just as it is, right here, then we discover that, right now, we ourselves 

are standing at the foot of Jacob’s Ladder. The steps are there before us, waiting to 

be climbed. (42)66 

Caithfidh gurb é an tréith is suntasaí fá seo ná go bhfuil barr agus bun an dréimire 

iontach soiléir: taobh na daonnachta agus an taobh spioradálta.  Ba mhaith leis na 

carachtair in Cré na Cille go mbeadh dréimire acu idir an chill agus an saol thuas, le 

go dtiocfadh leo smacht a bheith acu.  Ní fheictear dóibh, áfach, go bhfuil céim eile 

leis an ‘dréimire’: an chéim spioradálta. Tá síor-chaint ann faoin talamh thuas ach 

pléann siad an bás ó thús go deireadh an scéil, níl aithníonn siad go bhfuil na 

‘céimeanna rompu,’ is é sin le rá go bhfuil deis faoisimh nó feabhsaithe ann. Tá dul 

síos le feiceáil go fisiceach, ach níl dul suas spioradálta le mothú, 'an ligfidh tú dhom 

le do chuid cúnamh spriodáilte' (234). Shílfeá, agus creideamh ag na daoine sa chill, 

sa tsochaí seo, go mbeadh an spioradáltacht ag croílár na cainte, go mbeadh a gcroíthe 

féin dírithe ar dhréimire na bhflaitheas. Is folús é an spás don fhorbairt spioradálta, 

‘An bhfuil a fhios acu go bhfuil Dia ar bith ann’ (216), ach nuair a phléann Iníon 

 
66 Scríobh John Clumacus The Ladder of Divine Ascent c. AD 600. Le fáil sa leagan aistrithe ag 

Luibheid agus Russell, (1982).  
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Choilm Mhóir gur féidir léi an cuidiú sin a thabhairt do dhaoine, ní aithníonn muintir 

na cille neart an ráitis sin agus gurb é sin atá uathu, 'deirim leat nach dteastaíonn aon 

chúnamh spriodáilte uaim' (232).   

 Is féidir a rá gur íomhá é an dréimire a d’fhéadfadh seasamh d’fheabhsú an 

duine, rud nach dtarlaíonn, den chuid is mó, thíos sa chill,‘…by which it is possible for 

us to ascend from earth to heaven, not using material steps, but improvement and 

correction of manners.’ (Chysostom).67 Mar a deir Stoc na Cille, tá ‘tír aimrid thíos sa 

chré’ (81).  

 

Pearsantú an Bháis  

Ní amháin gurb é an bás, agus Stoc na Cille mar léiriú ar an téama sin, an rud is 

cumhachtaí sa scéal seo, ach caithfear béim a chur ar ról an bháis i saol na gcarachtar 

féin agus ar imeachtaí an scéil in Cré na Cille. Caitheann carachtair Cré na Cille leis 

an bhás mar a bheadh duine cumhachtach ann.  

 Tuigeann na carachtair go raibh an bás i ndán do gach duine acu, nó osclaíonn 

an scéal le tuar Chaitríona, ‘maidin an lae ar bhásaigh mé ghlaoigh mé aníos ón 

gcistineach' (13), tuar a réamhchomharthaíonn an chinniúint a bhí i dán di sa scéal. Is 

ag glaoch aníos ón chré a bheas sí go deireadh an scéil agus go deireadh na síoraíochta 

araon.  

Tá an bás curtha inár láthair mar dhuine atá in ann a rogha féin a dhéanamh 

maidir le cé a bheas aige;, mar a fheicimid le Seánín Liam ag caint faoin fhadhb a bhí 

aige lena chroí; ba léir nach raibh sé réidh bás a fháil: 

 
67  ‘The Homilies of the Gospel of St. John, Homily 83:5,’ le fáil ar shuíomh an CCEL.  
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Bhí mé i gcoinne an phinsin. Dheamhan mogal a d’airigh mé. D’ól mé braon tae. Síos 

liom sa nGarraí Páirteach faoi dhéint cliabh fataí. Nuair a bhí mé dhá leagan dhíom 

istigh sa mbaile, shníomh an iris agus tháinig sé anuas ar leathmhaing. Bhain mé 

stangadh beag as mo thaobh. Níor fhan puth de m’anáil agam…(83) 

Ní Stoc na Cille atá i gceist agam le pearsantú an bháis, ach an bás mar a bheadh fórsa 

nó carachtar ann. Tá fréamhacha ag pearsantú an bháis fud fad na litríochta riamh 

anall, ‘human unease with mortality has led us to personify Death as a character that 

interacts with us in terrifying, comedic, and even romantic ways’ (Hanson, 2004:268). 

Macasamhail Thanatos ó mhiotaseolaíocht na Gréige, Mort ó Le Roman de la Rose (c. 

1230-70) nó an bás féin in The Pardoner’s Tale (1387) le Chaucer69. An é gur mhaith 

linn go mbeadh smacht againn ar an bhás? Tá an chumhacht seo ag an bhás in Cré na 

Cille, nó pléann na carachtair go dtiocfaidh an bás chucu go léir, 'is gearr an bás uaithi 

anois. Th'éis a díchill. Ní raibh an mhuintir s'againne saolach' (33), mar a bheadh duine 

ann. Tchítear seo fosta agus Dotie ag caint fá Cháitríona agus Nell, 'nár theaga corp 

'un cille 'un tosaigh uirthi' (33). Deir Caitríona féin go bhfuair sí bás roimh a hamsa, 

‘sí a chur síos sa talamh mé dhá fhichead bliain roimh an am' (56). Tá sí den bharúil 

go raibh plean ag an bhás di, agus nár éirigh leis nó léi tabhairt faoin phlean sin. Tá 

dul amú ar charachtair Cré na Cille, ní ghlacann siad le héiginnteacht agus le hanord 

an tsaoil, gur féidir le duine ar bith dul ar shlí na fírinne in am ar bith. 

Tá dul amú ar na carachtair gurb ionann ‘amlíne’ an bháis agus cumhacht an 

duine ar imeachtaí an tsaoil. An ionann Stoc na Cille agus an bás sa chás seo? Tá 

tábhacht bainte leis, 'ba mé glor plúchta an chéad toircheasa faoin gcéad bhroinn… 

Óir is mé mac sinsire an Ama agus na Beatha...Níl am na beatha sa gcill’ (81). Tuigtear 

don léitheoir go bhfuil an chumhacht ag an bhás, rud a léiríonn Stoc na Cille ‘is liom 

 
68 Le fáil in Weinstock (2016).  
69 Sampla eile: ‘The Story of Three Brothers’ ó Harry Potter and The Deathly Hallows’ (Rowling, 

2007).  
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an ubh, an ros, an síol, an sochar’ (285). Is leis an tús agus is leis an deireadh, ‘caithfidh 

duine eicínt eile anois bás a fháil ina ómós…beidh a chuid féin ag an mBás’ (117-

118).  

Mar sin de, is cothrom a mhaíomh gurb é an rud is mó nach dtuigeann na 

carachtair sa spás agus sa heitrea-útóipe seo, ná go gcailltear an chumhacht agus tú 

ann, mar a chonaic muid le Máire agus An Triail. Tuigeann siad go bhfuil an bás 

dosheachanta, ‘tiocfaidh siad anseo…dheamhan neart a bhíos ag an duine marbh air’ 

(92), ‘an súil a bhí agat go mairfeá choíchin?’ (288), ach is minic a shíltear sa scéal 

seo gur féidir leo an chéad duine eile a roghnú, dála Chaitríona agus Nell. Tá gaol 

gairid idir cumhacht an bháis sa scéal seo agus pictiúr John William Waterhouse, 

‘Sleep and His Half Brother Death’ (1874) a chuireann síos ar an íomhá shuaimhneach 

atá ag na beo den bhás: go bhfuil ár muintir ina ‘gcodladh’ go deo. Léiríonn an 

sofhriotal agus an pictiúr seo Hypnos agus Thanatos in aice lena chéile, ceann acu faoi 

sholas agus ceann acu sa chúl sa dorchadas. Is íomhá láidir í seo a léiríonn an fhírinne 

searbh faoi shaol na mbeo agus na marbh: tá críochnaitheacht leis na carachtair in Cré 

na Cille; iadsan Thanatos sa dorchadas, cé gur mhaith le cuid acu bheith ina Hypnos, 

agus cumhacht acu gur féidir leo múscailt agus ról a bheith acu sa tsaol arís. Mar a 

deir Edwin James Milliken ina dhán, ‘Death is in charge of the clattering train!’ 

(Punch, 1890). 70 

Cé go bhfuil an bás lárnach sa heitrea-útóipe seo, nó go fisiceach, tá iomlán na 

gcarachtar básaithe, agus, ar leibhéal eile, léiríonn cuid mhaith dóibh nach bhfuil suim 

acu forbairt a dhéanamh thíos sa chill. Ní hionann sin agus a rá gurb ionann an bás 

agus deireadh na forbartha. Is í heitrea-útóipe na cille an spás éascaithe don 

 
70 Le fáil in Knowles (2007). 
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chaidreamh sin san úrscéal. Cruthaíonn an heitrea-útóipe áit idir dhá shaol, meánionad 

a thugann deis saol úr a chumadh, ‘nach bhfuil aon ionú agat a bheith ag éisteacht le 

seafóid shuarach an tsaoil thuas' (172). Tá muintir Cré na Cille beo in liombó de 

chineál éigin; níl siad imithe ón tsaol go huile is go hiomlán ach go fóill féin, níl siad 

beo ach an oiread. Tá duine amháin in Cré na Cille ar mhaith léi í féin a athchruthú sa 

chill, tuigtear di, san áit a bhfuil siad, go bhfuil siad in inmhe a saol féin a bheith acu: 

Nóra Ní Sheainín.  

 

2.2.3 An tAthchruthú: Na Carachtair ag dul Taobh Thall den Bhás  

 

Le cois na tuisceana atá againn go bhfuil an chumhacht ag an bhás i gcás Heitre-útóipe 

na Cille, tá a fhios againn nach ann don rogha sa spás seo. Mura roghnaíonn siad an 

bás, mura féidir leo smacht a bheith acu ar a gcinniúint féin, an bhfuil rogha ar bith 

acu? Sa chead chaibidil (Féach 80-84), léiríodh go raibh rogha na ndaoine ag croílár 

na hútóipe agus áit a mbeidh feabhsú le haimsiú. Sa heitrea-útóipe seo sa chill, ní gá 

glacadh le bás an choirp mar bhás na forbartha.  

Tá móitíf an pháir mar dhúshraith íomhá an athraigh in Cré na Cille, go háirithe 

in Eadarlúid 7. Nochtann sé deis don duine a scéal féin a scríobh, ‘anseo sa gcill atá 

an pár arb é gréasán aislingí an duine a chuid friotal doiléir…’ (207). Sa chill, cailltear 

an dúch agus, dar le Stoc na Cille nach féidir leis an duine an scéal a athscríobh; tá tú 

beo, agus marbh, sa chill ar an tsaol a bhí agat os cionn talún. Ansin, tá deiseanna agus 

féidearthachtaí ann, dóchas agus solas, 'as cionn talúna, is scríbhinn úr ornáideach tír, 

muir agus spéir' (207).  An féidir leis na carachtair iad féin a athchruthú? 'Óir is é 

saothar an scríobhaí seo soiscéal na scéimhe a fhoilsiú ar phár tíre, mara agus spéire' 

(207). Déanann Cathal Ó Searcaigh comparáid idir d’áit dúchais, pár agus 

féidearthachtaí do scéil féin a scríobh sa dán ‘Anseo ag Stáisiún Chaiseal na gCorr:’ 
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 Anseo, foscailte os mo chomhair 

 go díreach mar bheadh leabhar ann… 

 Seo duanaire mo mhuintire 

 An lámhscríbhinn a shaothraigh siad go teann…(1993:95) 

 

D’úsáid carachtair Cré na Cille an t-am a bhí acu os cionn talún chun a scéal féin a 

scríobh, agus tá an scéal sin le cluinstin go deor na ndeor thíos sa chill. Tá na carachtair 

in ann iad féin a ‘athscríobh’, go fiú agus iad ar shlí na fírinne, mar a chonaic muid 

leis na mná d’fhág an neachtlann in An Triail agus an leanbh uchtaithe. Tá dóchas ann, 

mar sin de, mar gheall ar thréith heitrea-útóipeach den scéal; is í an heitrea-útóipe 

suíomh na cille agus tá deis ag na carachtair an t-éadóchas a shárú. Is é sin le ra go n-

aithnítear nach gá an saol féin a bheith acu is a bhí thuas.  Cé go bhfuil saol na ndaoine 

thart, tá deis acu iad féin a athchruthú sa chill, rud nach dtarlaíonn sa ghnáthdiostóipe. 

Nochtar don léitheoir go roghnaíonn Nóra íomhá agus bealach úr di féin, déanann sí 

neamhaird den saol a bhí agus í sa reilig: 

Nora Sheáinín, if the vituperative ejaculations of Caitríona Pháidín and the half-

whispered gossip of others in the graveyard are to be even partially believed, was 

something of a harridan above ground, but has reinvented herself as a woman of 

culture in the graveyard...(Ó Broin, 2006:283) 

Is í Nóra Sheáinín íomhá an athraigh nó caitheann sí leis an chill mar a bheadh tír eile 

inti; spás úr, tús nua. Aithníonn sí tábhacht agus cumhacht an spáis seo, agus cur síos 

Foucault gur áit na samhlaíochta í an heitrea-útóipe, ‘reservoir of imagination’ (1998: 

185). Úsáideann sí a samhlaíocht féin agus deir sí rudaí atá ciallmhar, agus is cothrom 

a mhaíomh gur féidir leis an chuid eile cuid mhaith a fhoghlaim uaithi, 'is laochras don 

intinn ghágach éagóir a mhaith' (139), agus 'maitheann Dia na peacaí móra, ach muid 

féin nach bhféadann na peacaí beaga a mhaitheamh dúinn féin' (237). Tuigeann Nóra 

féidearthachtaí na háite seo; ní fíor an rud é gurb ionann an duine os cionn talún agus 

an duine sa chill. I gcás Nóra, tá a croí sa chultúr anois, rud nach raibh fíor agus í beo, 

‘níl aon chultúr orm? (57). Tá cultúr fite fuaite leis an íomhá seo faoin duine atá dá 
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athchruthú féin, ‘deis cultúir’ (26). Tá an cultúr comhchiallach le fás agus forbairt 

Nóra, agus léiríonn sí go bhfuil cumhacht aici maidir lena híomhá agus lena saol.  

Mar a pléadh le húsáid an tseacht in NMTO agus IGNC sa chéad chabidil 

(Féach: 54), tá siombalachas san uimhir san útóipeachas agus sa heitrea-útóipeachas. 

Tá ‘ocht gcoinneal’ athráite le linn Cré na Cille agus na carachtair ag plé chúrsaí stádas 

os cionn talún. Seasann na hocht gcoinneal in Cré na Cille don athchruthú, agus é 

athráite ag carachtair go raibh ocht gcoinneal acu, 'hocht gcoinneal orm i dteach an 

phobail...gurb shin an fhírinne' (19). Tá tábhacht nach beag leis an uimhir seo sa 

Bhíobla Naofa mar shiombail den athchruthú agus den athghiniúint. Is siombail é a 

sheasann do thús úr agus do ré nua. Is iomaí sampla sa Bhíobla ar thábhacht na 

huimhreach seo: bhí sos ag Dia ar an seachtú lá agus bhí ré úr ann ar an ochtú lá, ba é 

sin tús na seachtaine agus tús úr an domhain agus na hocht mbeannacht. Tá na 

carachtair anois ar shlí na fírinne, agus más fíor go raibh ocht gcoinneal acu, ní bheidh 

deis acu an stádas sin a bhaint amach arís nó is é an tórramh deireadh an tsaoil, 'ach 

las sé hocht gcoinneal…marach ach gur mhúch ceann acu’ (89). Maireann na 

carachtair fós.  

Is fíor go gcuidíonn an coimhthíos le Nóra í féin a athchruthú sa chill. Bhí an 

coimhthíos le mothú in heitrea-útóipe na géarchéime in An Triail agus amhlaidh atá 

fíor fá heitrea-útóipe na sochaí: an chill. D'fhéadfá a mhaíomh go gcuireann an 

coimhthíos leis an teannas agus leis na smaointe atá á gciapadh de shíor. Feictear don 

léitheoir go mbíonn Cait buartha faoina híomhá agus iompraíocht dhúghabhálach á 

léiriú maidir leis an spota ar a scaoilteoig (13-14). Tá sé seo agus easpa cumhachta 

Lady MacBeth gaolmhar lena chéile, ‘out damned spot’ (Gníomh 5, Radharc 1).  Cé 

go bhfuil dúnmharú Duncan mar shíol na ciontachta le Lady MacBeth, tá gaol gairid 

idir siombalachas an charachtair sin agus siombalachas Chaitríona in Cré na Cille. Tá 



160 
 

na mná seo cosúil lena chéile maidir le heaspa cumhachta: níl smacht ag Lady 

MacBeth uirthi féin, ar a hintinn, ar a codladh ná ar a ciall sa deireadh, agus tuigtear 

dúinn nach bhfuil cumhacht ag Caitríona thíos sa chill. Seasann ‘spota’ Chaitríona dá 

híomhá, dá stádas os cionn talún agus thíos sa chré, 'feacha chomh salach agus atá an 

scaoilteoig sin anois...bhreathnaigh na spotaí atá uirthi. Nach mór an náire iad' (87). 

Pléann an ‘Lady MacBeth Effect’ (Herbert, 2013) leis an chaidreamh idir an spota 

fisiceach agus moráltacht an duine. Ní féidir a shéanadh ach go raibh smaointe 

Chaitríona maidir le Nell agus an dream thuas mímhorálta ar fad, 'cuirfidh mé Nell 

romham i gcré na cille' (35). An seasann an ‘spota’ seo don díoltas atá ag Caitríona: 

do thruailliú intinne? ‘The compulsive washer has become a symbol of the human 

mind’s deep connection between morality and cleanliness —and between immorality 

and filth’ (Herbert, 2013). Baineann meafar na smál agus na glaineachta leis an méid 

a mbítear ag súil leis ó na mná san eaglais Chaitliceach, mar shampla: Muire gan Smál 

agus na neachtlanna. Mar atá fíor faoin neachtlann in An Triail nó faoin phríosún in 

Ciontach (1983) le Diarmaid Ó Súilleabháin, agus faoi theach an mhíchlú in An Giall 

(1957) le Breandán Ó Beacháin, tá suíomh na cille mar a bheadh institiúid ann. Tá 

ballaí thart ar an reilig, tá teorainneacha ann agus an áit druidte, nó de ghnáth bíonn 

eochair ag duine le dul isteach ann. D’fhéadfadh an áit bheith iargúlta agus as amharc, 

ar bharr sléibhe, in imfhálú éigin. Tá carachtair Cré na Cille istigh sa chill féin, ach sa 

spás heitrea-útóipeach os cionn talún: an reilig.  

 

 Fáinne an tSaoil: Heitrea-útóipe na Sochaí  

Tá fáinne léirithe sa chéad chaibidil agus an t-útóipeachas faoi chaibidil le linn Néal 

Maidine agus Tíne Oíche, Is Glas na Cnoic agus in An Triail le fáinne, nó céimeanna 

na heitrea-útóipe fosta (125). Tá imeachtaí móra agus ócáidí an tsaoil curtha le hais a 
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chéile sa spás seo nó os cionn talún in eaglais na reilige agus tchítear go mbíonn 

baisteadh, comóradh pósta, nó an chéad chomaoineach ann, chomh maith leis an 

tórramh. Tá fáinne an tsaoil mar dhúshraith Cré na Cille agus an bás i gcónaí taobh 

leis an bheatha. Tá na carachtair féin beo agus marbh san am céanna, nó tá siad le 

cluinstin, ach ní bheidh siad le feiceáil arís.  

 Bíonn óráidí Stoc na Cille ag déanamh tagartha don fháinne seo ar dhóigh 

fhileata, ‘'tá an scaoilteog dhá fuáil don phluideoig, agus an uaigh don chliabhán' (82), 

agus 'tá támáilteacht ag teacht i gcosa an scinnire...' (115). Cuireann sé síos ar an scim 

dhraíochta idir an bás agus an beo, 'caithfidh an chill a deachma fhéin a fháil ón mbeo’ 

(115), ag léiriú don léitheoir go mbíonn fáinne an tsaoil ann i gcónaí. Léirítear an 

leanúnachas agus an fáinne seo dúinn le hIníon Nóra Sheáinín agus Phádraig 

Chaitríona, ‘Nóra a thug siad uirthi…a hainmniú as Nóra na gCosa Lofa’ (116). 

Maireann tréithe na daonnachta a fheictear in Cré na Cille go deor na ndeor, agus gach 

seans nuair a théann a hiníon chun na cille, go mbeidh duine dá cáineadh ar an dóigh 

chéanna.  

 Is cinnte gurb é an tréith is cumhachtaí d’fháinne an tsaoil ná an focal ‘cré’ 

féin, ‘the sense of the human as mere matter in the cyclical process of birth, growth, 

decay and death’ (Nic Eoin, 2016)71. Tá fréamhacha na teoirice seo lonnaithe sa 

Bhíobla féin ó Geineasas, ‘Le hallas do ghrua is ea a íosfaidh tú do chuid aráin go 

bhfillfidh tú ar an talamh mar is as a tháinig tú. Óir is luaithreach thú, agus ar an 

luaithreach is ea a fhillfidh tú’ (3:19). Is ionann cré agus craiceann an duine, nó cruthú 

an duine as an chré, agus tá gaol gairid idir ról na gcarachtar agus Stoc na Cille in Cré 

na Cille, agus an potaire agus Dia féin in Irimia, ‘Rítheach Iosrael, nach bhféadaimse 

 
71 Le fáil ar shuíomh The Irish Times.   
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a dhéanamh libhse mar a dhéanann an potaire seo?...Sea, faoi mar atá an chré i lámh 

an photaire, is mar sin atá sibhse i mo láimhse’ (18:6). Cé go bhfuil a rogha féin ag an 

duine os cionn talún, agus chan ag an ‘photaire,’ d’fhéadfá a mhaíomh go mbíonn an 

chumhacht ag Dia sa deireadh, nó ag Stoc na Cille i gcás an úrscéil seo, agus gurb 

ionann gach duine thíos sa chré i bhfáinne an tsaoil.  

Pléann Dylan Thomas téama an bháis agus siombalachas na cré ina dhán ‘The 

Force That Through The Green Fuse Drives The Flower’ (1934). Is léir nach féidir 

bheith i do bheath gan bás a mhothú, agus gurb ionann an bheirt acu go minic: 

And I am dumb to tell the hanging man 

How of my clay is made the hangman’s lime. 

Sa dán seo, tá an téad agus an t-ábhar atá millte déanta den chré chéanna. Níl scoilt le 

mothú idir tús nó deireadh, bás nó beo, is timthriall síoraí é. Tá an ‘chré’ in Cré na 

Cille féin déanta de shaol, de bharúlacha, de thinnis agus de chroíthe na marbh, mar a 

mhaíonn Ailbhe Ó Corráin, 'We here seem to be dealing with a process of reformation, 

...vaguely suggestive of the progress of the soul in purgatory’ (1998:147).  

Ní Útóipe í Cré na Cille, ach té sé suimiúil go dtiontaíonn Cré na Cille íomhá 

na hÚtóipe bunoscionn, an alotopia sin a bhain leis an bhás, a bhí go mór chun tosaigh 

in NMTO; go raibh faoiseamh le haimsiú ar an taobh eile. Léiríonn Cré na Cille gur 

bréag sin agus úsáideann Ó Cadhain spás na cille, spás a bhaineann leis an daonnacht, 

chun a phobal féin a chur inár láthair. Aoir shóisialta atá sa scéal, agus níl deireadh le 

gnóthaí an tsaoil. Tchítear fás agus bás, an saol ag dul i ndíblíocht, tús agus deireadh 

an tsaoil: an fáinne. Feicimid pobal agus sochaí Uí Chadhain ar dhóigh iontach ionraic: 

cineáltas, cruachás, dóchas, éadóchas agus díomá, fearg, éad; seo againn cailéideascóp 

na daonnachta. Deir Hetherington (1997:8) gur áit heitrea-útóipeach í an chill mar 

thoradh ar an chaidreamh atá aici le háiteanna eile agus leis an tsochaí máguaird. 
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Murach an tsochaí, agus na daoine, ar an taobh amuigh, agus é sin athchruthaithe thíos 

sa chill, ní fheidhmeodh an spás, nó an scéal: ‘The authority of these spaces rests on 

their ability to be both utterly different from, and intimately connected to, their 

surroundings’ (Johnson, 2012).  

 

Conclúid na Caibidle  

Tá téama an choimhthís lárnach in An Triail agus Cré na Cille, mar a bhí i saothar Uí 

Chonaire a luaigh mé fosta. Léiríodh gur as sochaí na hÉireann sna 1960í a cruthaíodh 

heitrea-útóipe na géarchéime in An Triail. Thiocfadh leis an phobal cuidiú le Máire 

agus daonnacht a dhéanamh uirthi, agus, dá dtarlódh sin, ní tharlódh an méid a 

tharlaíonn di. Tá an reilig in Cré na Cille bunaithe ar an tsochaí chomh maith; feictear 

dúinn go bhfuil an dream thíos ag iarraidh an nasc a bhí acu leis na beo a choinneáil. 

Is é atá le tuiscint go bhfuil easpa cumhachta agus smachta le léamh in An Triail agus 

Cré na Cille, toisc go bhfuil an smacht ag an tsochaí féin, agus gurb é an bás an rud is 

cumhachtaí a tharlaíonn do na carachtair sa dá scéal. Mar atá fíor faoin Útóipeachas, 

tá céimeanna, níos mó ná fáinne, i gceist le teoiric an heitrea-útóipeachais. Tá 

daonnacht agus iompar an duine ag croílár na teoirice, is féidir leo an spás a athrú agus 

athraíonn an spás féin de réir mar a théann an domhan agus an tsochaí ar aghaidh; níl 

neachtlann inghlactha i sochaí an lae inniu, mar shampla. Ní féidir ‘ord’ a chur i 

bhfeidhm ar dhaoine, agus is léir ó An Triail agus Cré na Cille go mbriseann an 

daonnacht tríd.  

Tá an t-útóipeachas agus an diostóipeachas againn mar theoiricí agus téarmaí 

cobhsaí sa litríocht, ach is é atá le tuiscint anois go bhfuil scim dhraíochta le haimsiú 

eatarthu, samhail ar a dtugtar an heitrea-útóipeachas. Saibhríonn coincheap an heitrea-
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útóipeachais taighde agus anailís na litríochta, go háirithe sa Ghaeilge; faightear 

léargas úr ar shaothar Ní Ghráda agus a dráma, léargas nua ar shaothar Uí Chadhain 

inar féidir saol na hintinne a thuiscint mar ghné den heitrea-útóipeachas. Is cinnte, mar 

sin de, go gcuidíonn coincheap an heitrea-útóipeachais linn gnéithe de litríocht na 

Gaeilge a scagadh agus a thuiscint ar dhóigh nár léir dúinn roimhe. 
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3. An Diostóipeachas  

 

1.Doineann na dúiche ródhoineannta; 

2. Bréantas na dúiche róbhréan; 

3. Bochtanas na dúiche róbhocht; 

4. Gaelachas na dúiche róghaelach; 

5. Seanchas na sean rósheanda.  

- An Béal Bocht (1941:42) 

 

Le linn na caibidle seo, déantar samplaí de litríocht na Gaeilge a imscrúdú trí lionsa 

an diostóipeachais. Déantar plé ar theoiric an diostóipeachais féin, ar thréithe na 

teoirice agus an dóigh arbh fhiú léamh eile a dhéanamh ar litríocht na Gaeilge ag úsáid 

na teoirice seo. Tá iomlán na caibidle seo dírithe ar Makaronik72, agus samplaí eile de 

litríocht dhiostóipeach na Gaeilge breachta thíos tríd mar ábhar comparáide. Tá cuid 

mhaith den seanrá seo le mothú sa litríocht, leithéidí Pax Dei (1985) le Micheál Ó 

Brolacháin; A.D. 2016 (1988) le Pádraig Standún; Coinneáil Orainn (2005) le Darach 

Ó Scolaí; Ag Altóir an Diabhail (2003) agus An Bhfuil Stacey ag Iompar (2011) le 

Tomás Mac Siomóin agus go leor eile nach iad. Déanfar tagairt do na saothair seo de 

réir mar is cuí. Roghnaíodh anailís liteartha a dhéanamh ar Makaronik sa tráchtas seo 

ó tharla go seasann sé amach mar dhiostóipe úrnua, agus blaiseadh, ní amháin den 

fhicsean eolaíochta, ach de théamaí eile a bhaineann leis an diostóipeachas: ról an 

dóchais sa diostóipe, easpa cumhachta, gníomhú daonna agus tábhacht an duine aonair 

in éadan an chórais.  

 
72 Arís eile, tagann athfhriotal ar bith le linn na hanailíse ón leabhar, ach déantar anailís ar an dráma 

mar a léiríodh ar an ardán chomh maith.  
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Pléann Makaronik le cathair Dhoire in 2584 agus an ‘Impireacht’ i gceannas 

ar an domhan. Is í Makaronik príomhcharachtar an scéil, agus an t-aon duine atá fágtha 

i nDoire agus í i mbun cartlainne ar chúrsaí teanga i nDoire ó tharla go bhfuil cosc ar 

thromlach na dteangacha san Eoraip. Iarrann an Lár ar Makaronik deireadh a chur leis 

an obair seo, agus tá sí léi féin go dtí go dtagann Diarmuid agus Gráinne, oifigigh ar 

son an Láir, a bhfuil sé mar dhualgas orthu déanamh cinnte de go bhfuil an obair curtha 

i gcrích ag Makaronik mar is ceart, nuair a bheas sin déanta, beidh ar Makaronik dul 

chuig an Lár. Tá idir dhiostóipe thodhchaíoch, chumhacht an duine aonair ar an 

diostóipeachas, fhicsean-eolaíocht agus cheist na teanga istigh sa dráma. 

Is minic a shíltear nach bhfuil sa diostóipeachas ach glanmhalairt theoiric an 

útóipeachais, nó ‘the literary utopia’s shadow’, mar a thugann Moylan air (2000:11). 

Is é sin cur síos ar a uafásaí agus atá an áit, mar a léitear san athfhriotal ó Bónapárt Ó 

Cúnasa in An Béal Bocht ag oscailt na caibidle (Féach: 165). In An Béal Bocht, le 

Myles na gCopaleen, tá an t-idéalachas in úsáid mar bhunchloch na diostóipe, agus is 

ar idéalachas nó áibhéil na 'ndea-leabhar' atá an t-údar ag scigaithris. Deir Bónapárt 

san úrscéal seo nach dtiocfadh lena áit dúchais bheith níos measa. Ar an dóigh sin, is 

cothrom a mhaíomh gur cur síos diostóipeach atá ann, ach is cothrom a rá fosta go 

bhfuil an teoiric atá taobh thiar den diostóipeachas i bhfad Éireann níos ilchasta agus 

níos doimhne ná cur síos ar cé chomh huafásach is atá an áit amháin; is í atá 

ilghnéitheach. Is frith-útóipe73 atá in An Béal Bocht; is útóipe í do dhaoine eile, is é 

sin na cuairteoirí a thagann chun na Gaeltachta agus an íomhá rómánsach atá againn 

ar shaol na Gaeltachta, agus is cinnte gur áibhéil atá san aoir seo ar an tsaol sin, go dtí 

go gcruthaítear íomhá dhiostóipeach, ‘anti-utopia finally turns out to be a 

 
73 Gluais téarmaíochta (Féach: 227). 
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dystopia…explicitly designed to refute a currently proposed eutopia’ (Viera, 

2013:83).   

Más sa tóir ar shainmhíniú ar an diostóipeachas atáimid, tá cur síos iontach 

éifeachtach ag Hillegas (1967) ar ábhar an diostóipeachais liteartha: 

They describe nightmare states where men are conditioned to obedience, freedom is 

eliminated, and individuality crushed; where the past is systematically destroyed and 

men are isolated from nature; where science and technology are employed, not to 

enrich human life, but to maintain the state’s surveillance and control of its slave 

citizens. (3) 

Ó tharla nach beag an méid anailíse atá déanta ar An Béal Bocht, cinneadh saothair 

nach bhfuil an cíoradh céanna déanta orthu a úsáid. Bheadh sé éifeachtach aird ar leith 

a tharraingt ar an saothar eile seo: Makaronik, go háirithe nuair atá an oiread sin de 

chomharthaí sóirt an diostóipeachais le haimsiú ann.  

 

An tIdirdhealú idir Útóipe agus Diostóipe  

Ta an chuma ar an scéal gur fada óna chéile iad an Útóipe - an tsochaí is fearr a bhaint 

amach – agus an Diostóipe - le bheith beo sa tsochaí is measa. A mhalairt ar fad atá 

fíor. Mar a luadh sa chéad chaibidil (Féach: 9), tá speictream i gceist leis an 

útóipeachas, agus útóipe an choirp ag taobh amháin den speictream sin. Sin againn 

áiteanna ina bhfuil gach rud go barra bachall ann agus na daoine ag brath ar na Déithe 

agus an nádúr. Nuair a bhíonn smacht ag daoine ar a gcuid aislingí, is ag dul i dtreo 

Útóipe na cathrach atá siad, an ‘city utopia.’ Tá tréithe den Útóipe sin le mothú i 

gcruthú na diostóipe, ‘when it becomes intellectually possible, identical imagery is put 

in the future and not after death,' (Tower Sargent, 1994:10). Mar sin de, más ball den 

teaghlach céanna iad an Útóipe agus an diostóipe, d’fhéadfá a rá nach bhfuil ach líne 

chaol idir an dá rud. Cad é mar is féidir an líne sin a aithint, agus a mhíniú? 
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Caithfidh léargas agus eolas a bheith againn chun an t-idirdhealú is suntasaí a 

dhéanamh maidir leis an Útóipe agus diostóipe: sin an rud is soilsiú intinne ann, 

coincheap a mbeidh mionphlé air le linn na caibidle seo. Tá tuiscint le mothú sa 

diostóipe, ar dhóigh nach bhfuil fíor faoin Útóipe. Ciallaíonn sé seo gur modh é an t-

útóipeachas chun an tsochaí is fearr a bhaint amach, ach is modh í an diostóipe chun 

soilsiú intinne agus anama a bhaint amach. San Útóipe, tchítear carachtair ag iarraidh 

an áit nó an stát a athchruthú; téann siad ar thuras áite nó ama chun spás níos fearr a 

aimsiú, ach athraítear an duine sa diostóipe, a luaithe agus a aithníonn siad gur sa 

diostóipe atá siad. Aithníonn siad fadhbanna na háite agus na sochaí, feictear dóibh 

easpa saoirse agus smachta. Feiceann an léitheoir soilsiú intinne agus anama 

Makaronik sa dráma nó  ba mhaith léi a hindibhidiúlachas agus déanann sí a rogha 

féin in éadan an chórais diostóipigh. Mar sin de, caithfidh gurb é an t-idirdhealú is 

suntasaí ná go n-insíonn an diostóipe scéal an rabhaidh; léiríonn sé dúinn cad é a 

tharlóidh mura dtagann athrú ar an scéal, agus cá mbeimid mura ndéantar rogha chun 

ár saol a athrú san am i láthair. Má bhíonn an carachtar eolach ar chóras na diostóipe, 

is féidir leo an rabhadh a thuiscint, agus, is féidir leis an léitheoir an rabhadh a aithint 

dá shaol féin. Tacaíonn Ferns (1989) leis an bharúil gur rabhadh ón údar atá sa 

diostóipe ar an todhchaí. Insíonn an diostóipe dúinn cad é a tharlóidh má dhéanaimid 

rud éigin, ach cad é a tharlóidh fosta mura ndéanfaimis rud éigin: 

The dystopian imagination has served as a prophetic vehicle, the canary in the cage, 

for writers with an ethical and political concern for warning us of the terrible socio-

political tendencies, that could, if continued, turn our contemporary world into the 

iron cages portrayed in the realm of utopia’s underside. (Baccolini agus Moylan, 

2003:1-2) 

 

Tugann Slaughter (2004) an ‘speculative imagination’ air seo, an scríbhneoir ag úsáid 

na todhchaí mar shuíomh chun rabhadh a insint, ‘This is seen as a higher-order human 
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capacity that can productively explore the not-here and the not-yet’ (15). Tá 

teachtaireacht le haimsiú sa diostóipe. Pléann Dugann ceist na dteangacha in 

Makaronik, agus cad é a tharlaíonn má dhéantar iarracht deireadh a chur le cultúr, 

oidhreacht agus filíocht na dteangacha.  

 

Spreagadh an Diostóipeachais  

Is léir ón méid atá pléite i gcaibidil a haon agus a dó den tráchtas seo go bhfuil 

fréamhacha ársa ag an útóipeachas i litríocht na Gaeilge, agus go bhfuil an fhilíocht, 

an litríocht agus an drámaíocht, breactha le híomhánna an útóipeachais féin, 

macasamhail Raiftearaí agus útóipeachas Chill Aodáin (Féach: 8). Is fíor fosta go 

bhfuil gaol gairid idir an t-útóipeachas agus an diostóipeachas – d’fhéadfá Útóipe a 

chruthú a bheadh mar dhiostóipe ag duine eile (An Rúis ag Stalin, Iodáil na 

bhFaisisteach, nó Gearmáin na Naitisithe). Mar a deir Michael Shermer, ‘Most of the 

19th-century utopian experiments were relatively harmless because, without large 

numbers, they lacked political and economic power. But add those factors, and 

utopian dreamers can turn into dystopian murderers’ (2018). Is ball den teaghlach 

céanna iad agus go bhfuil dlúthbhaint acu lena chéile.  Tá na mianta céanna taobh thiar 

den útóipeachas agus den diostóipeachas araon, cé go bhfuil éagsúlacht sa cheann 

scríbe, rud a léireofar thíos. Tugann Lucy Sargisson an ‘totalizing impulse’ (2003: 

25)74 ar an luail aigne nó an spreagadh sin atá mar dhúshraith an útoipeachais; gur 

mhaith le duine rudaí a athrú. Is é seo síol an athraigh: an mothúchán a thiomáineann 

an duine chun saol nua a chruthú nó a bhlaiseadh. Tá fréamhacha ársa ag an spreagadh 

céanna san ollsmachtachas nó is rud é a chruthaíonn ciorrú cine nó díothú pobail: 

 
74 Le fáil in Dark Horizons: Science Fiction and the Dystopian Imagination, Moylan (2003).  
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thiocfadh leis an totalizing impulse seo sochaí úr a chruthú, leithéidí aislingí nó mianta 

ISIS nó Hitler. Tuigtear, ar an dóigh sin, gur féidir le croí an útóipeachais bheith 

contúirteach, agus go bhfuil baol leis; agus, as seo, eascraíonn an diostóipe. Tá iomlán 

na biogóideachta bunaithe ar nóisean an idéalachais go mbeadh sochaí níos fearr linn 

ach ab é go bhfuil grúpaí nó daoine áirithe sa tsochaí sin. Is iomaí sampla den totalizing 

impulse seo sa Ghaeilge. Is é atá soiléir in Astronár (1921), le Piaras Bealsaí, ainm an 

laoich atá faoi dhaorsmacht ina áit chónaithe, Liparon sa tír shamhalta Amora. Tá 

Astrónar féin ag iarraidh dul sa troid ar son na tíre in éadan na n-impireachtaí chun 

saoirse a bhaint amach don tír. Is é mian a chroí ná saoirse a fháil.  

 

Ról an Ama 

Cad chuige a mbíonn suim ag scríbhneoirí agus léitheoirí araon sa todhchaí maidir leis 

an diostóipe? Tugann an todhchaí deis dúinn saol níos fearr a shamhlú agus thig linn 

í a úsáid mar shampla ar an tsaol sin, 'the traditional dystopia was an extrapolation 

from the present that involved a warning' (Tower Sargent, 1994:8). Is scáthán é an 

todhchaí ar an am i láthair nó feiceann daoine saol nach bhfuil siad sásta leis agus 

cuireann sin brú orthu bogadh ar aghaidh. Tá an pointe seo treisithe ag Frederick L. 

Polak nuair a mhaíonn sé go dtéann íomhá na todhchaí i bhfeidhm ar an todhchaí féin, 

'We will view human society and culture as being magnetically pulled towards a future 

fulfilment of their own preceding and prevailing, idealistic images of the future, as 

well as being pushed from behind by their own realistic past.' (1961: 1). 

 Tá barúil ag Slaughter (2004) gur féidir domhan ar bith a chruthú sa ‘near -

future,’ is cuma más saothar litríochta nó ealaíne ata i gceist. Ach dar leis go bhfuil 

‘binary futures’ le haimsiú sna saothair chéanna. Is é an chéad cheann de na ‘binary-

futures’ seo ná an ‘technophilic and naively optimistic view’, a léiríonn fás agus 
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forbairt agus na gcarachtar a bhíonn in ann dul chun cinn na teicneolaíochta a shárú. 

Baineann an dara grúpa leis an diostóipe, ‘the more dominant group [which] depicts 

a bleak future in which the dreams of progress…falls back into a chasm of entropy, 

violence and despair’ (16). Tógann sé seo ar shaothar Moylan; cé go bhfuil sé fíor go 

mbíonn coimhlint, cogadh agus ollsmachtachas le mothú sa diostóipe, maíonn Moylan 

fosta go bhfuil dhá chineál diostóipe ann sa litríocht, ag brath ar dheireadh an scéil: 

‘The Antieutopian Dystopia’ agus ‘The Eutopian Dystopia’ - an diostóipe fhríth-

útóipeach, an diostóipe dhiostóipeach (2000:xiii). Tá taighde Moylan ábhartha agus 

muid ag plé Makaronik, nó imscrúdaíonn sé féidearthachtaí na todhchaí sa scéal.  

 

Diostóipe Chriticiúil 

Tuigtear ón chéad chaibidil go bhfuil éagsúlacht san Útóipeachas, mar atá le léamh i 

dtacsanomaíocht Tower Sargent (1994), nó taispeánann sé fréamhacha na teoirice: 

Útóipe na cathrach, Útóipe an choirp, Útóipe an bháis, an Útóipe chriticiúil srl. (Féach 

228). Léiríodh i gcaibidil a dó (Féach: 91) sé phrionsabal an heitrea-útóipeachais a 

phléann le gnéithe éagsúla den teoiric féin. Ó tharla go dtagann an diostóipe ó fhréamh 

na hútóipe, níl cuid mhaith foirmeacha nó leaganacha den diostóipe le haismiú: tá an 

diostóipe, an diostóipe fhríth-útóipeach, an diostóipe dhiostóipeach, agus an diostóipe 

chriticiúil againn. Tá tréithe ar leith ag an diostóipeachas a bheas sonraithe sa chaibidil 

seo: tá téamaí, meafair, agus teachtaireacht ar leith ag an diostóipe a scarann óna chéile 

iad; is é sin le rá nach ionann gach diostóipe agus gach píosa litríochta a chuireann 

diostóipe inár láthair. Tá taighde déanta ag Tower Sargent (1994) ina thacsanomaíocht 

a phléann an diostóipeachas. Díreofar, thíos, ar ghné a luann sé a thugann léargas ar 

leith ar Makaronik, is é sin an diostóipe chriticiúil, saothair ‘that undermine all neat 
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classification schemes’ (Tower Sargent, 1994:7). Ta eolas ar leith taobh istigh den 

diostóipe seo, ‘[literature] that suggest causes, rather than merely reveal symptoms’ 

(Penley, 1990:117). Ní leor a rá go bhfuil carachtair an leabhair beo i ndiostóipe, ach 

déantar imscrúdú agus anailís ar chúis na diostóipe agus ar shíol na háite féin le linn 

an phlé seo dá bharr. Sa diostóipe chriticiúil, pléann an t-údar stair na háite, cé atá i 

gceannas ar an diostóipe agus cad chuige an bhfuil an chumhacht ag duine, dream nó 

comhlacht amháin ar mhaithe leis an léitheoir, ach, cuidíonn an cur chuige seo le 

carachtar nó indibhid an scéil féin agus iad ag iarraidh an diostóipe a shárú. Bíonn na 

carachtair á gceistiú féin agus ag ceistiú gach ruda thart orthu.  

 Tá sé tábhachtach ag an phointe seo trácht a dhéanamh ar an difear idir an 

diostóipe chriticiúil agus an fhrith-útóipe. Bíonn deacrachtaí ag léitheoirí agus mic 

léinn de chuid an útóipeachais araon an t-idirdhealú idir an diostóipe chriticiúil seo 

agus an fhrith-útóipe a thuiscint, ach tá ról ar leith ag an dóchas sa diostóipe chriticiúil. 

Deir Jim Miller (1998:4) gur féidir linn tús an tsaoil a bhlaiseadh arís, ‘to begin again’, 

dá bharr. Tá bealach amach sa diostóipe chriticiúil, ‘The critical dystopia is the dark 

side of hope…anti-utopia attributes the darkness to utopia itself’ (Levitas, 2003:26). 

Níl éalú ón fhrith-útóipe, ach tá dóchas sa chritic, sa cheistiú, agus i soilsiú intinne na 

gcarachtar sa diostóipe. Amharcfar cén dóigh ar féidir leis na carachtair in Makaronik 

éalú as an diostóipe agus cad é mar is féidir a rá nach frith-útóipe é an dráma.  Déantar 

fáinne an diostóipeachais a ghrinniú ar an dóigh seo fosta: an éiríonn leis an charachtar 

an diostóipe a shárú i ndiaidh dóibh soilsiú intinne agus anama a bhaint amach tríd an 

cheistiú agus an chritic? 

Mar achoimre, is é anailís liteartha trí lionsa an diostóipeachais ar Makaronik 

atá ar bun sa chaibidil. Amharctar ar ról an dóchais agus an diostóipe chriticiúil faoi 
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chaibidil, cumhacht an duine aonair an diostóipe a shárú sna roghanna a dhéantar, ceist 

na teanga agus an indibhid in ann cumhacht dá gcuid féin a aimsiú in éadan an chórais 

sa diostóipe. Sa deireadh, is é atá romham ná tuiscint níos fearr a léiriú ar theoiric an 

diostóipeachais.  

 

3.1 Makaronik agus an Todhchaí Dhénártha 

 

‘You. Gaeilge. Speak. Wellwell. Anois. Gaeilge. Euro-language ancient. Smallsmall. Threat 

no. Value no. Sillysilly’  

- Gráinne ag caint le Makaronik (2018:11).  

 

Tá na tréithe céanna ag Makaronik agus atá ag scannáin mhóra an chéid i seánra an 

diosptóipeachais, leithéidí Blade Runner (1982) agus Oblivion (2013) nó baineann an 

seánra le saol eile ar fad: áit a bhaineann leis an todhchaí. Téann cúlra an dráma níos 

faide siar nó tagraíonn sé do sheanscéalta na Gréige. Bhí an nóisean ann go raibh 

cumhacht ag an ‘Lár’ agus go raibh muintir na tíre le bheith suite thart ar an cheantar 

sin. Bhí an lámh in uachtar ag na bailte móra, Thebes de chuid na Gréige mar shampla. 

In Makaronik, feictear Lár agus fo-aonad; léirítear seo ar an ardán le feisteas stáitse 

teicneolaíocha agus tuigimid go bhfuil ficsean-eolaíocht i gceist.  

 Tá obair déanta ag Slaughter (2004) ar coincheap an ‘binary future’. Míníonn 

sé go bhfuil claonadh ag an chine daonna an rogha pholach a dhéanamh idir 

soirbhíochas agus doirbhíochas sa todhchaí (16) – rud a thagraíonn siar don dara 

caibidil fosta nó bhí an polarú ann i saothair an heitrea-útóipeachais chomh maith, an 

ghéarchéim agus an diallas, mar shampla. Tugann Slaughter ‘future fields’ (2004:16) 

ar an obair seo a bhaineann leis an todhchaí, bíodh diostóipeachas nó útóipeachas i 
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gceist. Baineann seo go díreach le foirm na todhchaí sa diostóipe. Cad é mar a 

fheicimid an todhchaí, nó cad í foirm na todhchaí sin? In Makaronik, feictear Duggan 

‘reducing the inevitable uncertainty of the forward view’ (Slaughter, 2004:16) ina 

chuid scríbhneoireachta. Cad é a fheicimid in Makaronik sa ‘forward view’ seo? Cad 

chuige ar roghnaigh Duggan an bhliain seo agus an áit seo; is é sin le rá gur mhaith 

leis go bhfoghlaimeodh muid, mar lucht féachana, rud ón rabhadh atá le feiceáil sa 

tsochaí thodhchaíoch, sa ‘forward view’ seo de shochaí na hÉireann in 2584. Tagann 

freagraí na gceisteanna seo ar fad chun solais trí théamaí an dráma: rogha an duine 

agus tábhacht an duine aonair go háirithe, agus níos tábhachtaí arís, ceist na teanga, 

‘As the dystopian future unravels, ethnicity, gender, class and sexual orientation, to 

mention a few factors, find their own place in the new world’, (Dundar, 2013:3).  Cad 

iad na róil atá ag na tréithe seo sa scéal in Makaronik?  

Mar atá luaite sa bhlurba ‘den todhchaí é Makaronik ach é fréamhaithe fosta i 

dtraidisiún ársa’, agus déantar codarsnacht éifeachtach idir an obair atá ar bun ag 

Makaronik agus forbairt na teicneolaíochta sa domhan ina bhfuil sí beo, léi féin, ag 

obair ar son an ‘Láir,’ gan pobal aici. Tá an déscaradh seo idir cúrsaí teanga agus 

pobail agus domhan na teicneolaíochta atá dírithe ar theanga a mharú iontach 

cumhachtach mar thréith den dráma nó tá cúrsaí ama agus Makaronik féin mar dhuine 

fite fuaite lena chéile. Tá blúirí teanga agus nósanna aici ón am a chuaigh thart ach í 

lonnaithe sa bhliain 2584 faoi ‘rialtas’ an Láir. Mar atá fíor faoin seanathair in An Béal 

Bocht, tá Makaronik sáinnithe idir dhá chultúr. Is den todhchaí í, ach tuigeann sí 

traidisiún, pobal, agus na saintréithiúlachtaí a bhaineann le duine a bhfuil níos mó ná 

teanga amháin aige, agus daoine a thuigeann doimhneacht na litríochta agus na staire 

de chuid na dteangacha sin.  
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 Luadh ag oscailt na caibidle seo go raibh dhá fhoirm den todhchaí 

dhiostóipeach leagtha amach ag Moylan (2000:xiii):  

1. ‘The Antieutopian Dystopia’: Is é an toradh is fearr sa diostóipe seo ná go 

mbíonn bua éigin ag an charachtar, cé go bhfuil siad go fóill beo sa diostóipe 

liteartha. Deir Bacconili, ‘Even though the book ends on a note of resignation, 

the reader is nevertheless left with an ideal example thanks to the defeated 

individual and the protagonist has attained a sense of awareness and 

responsibility’ (Baccolini, 2004:521). D’fhéadfaí Pax Dei a léamh ar an dóigh 

seo, cé go bhfuil tragóid ann ag an deireadh i gcás Rurc agus Lúbaire, éiríonn 

le Rurc ag pointe amháin smacht a bheith aige nuair a mharaíonn sé Hekter. 

Tá dóchas ansin don léitheoir go bhfuil an indibhid go fóill istigh ansin, go fiú 

agus brabúis na corparáide níos cumhachtaí ná an daonlathas. Tá an 

Antieutopian Dystopia le mothú in The Testaments (2019) le Margaret 

Attwood fosta. D’fhán Aunt Lydia in Gilead agus í ag cur in iúl don léitheoir 

gur ag obair ar son an chórais agus na diostóipe a bhí sé le fada, ar mhaithe le 

daoine eile a shábháil agus an stát diostóipeach a scriosadh sa deireadh.  

2. ‘Eutopian Dystopia’: Sa diostóipe seo, téann an indibhid i gcomhghuaillíocht 

le daoine eile sa scéal agus foghlaimíonn siad an dóigh a n-oibríonn córas na 

diostóipe. Míníonn Moylan gur féidir leis an diostóipe seo críochú ar dhá 

dhóigh: ní éiríonn leis an Éirí Amach, ach bíonn cuimhne air, nó éiríonn leis 

an indibhid an córas a shárú agus éalaíonn siad as an diostóipe. Is eiseamláir é 

Astrónar (1928) le Béaslaí ar an Eutopian Dystopia. Deir sé féin ag deireadh 

an scéil ‘Níor lean na daoine sinn, tá eagla orthu roimh an tsaoirse’, ach Erastos 

ag míniú dó nach é deireadh na haislinge é agus go bhfuil air ‘maireachtáil san 

fhíordhomhan feasta, domhan níos crua, níos gránna…’ (200). Beidh cuimhne 
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ar an troid chun saoirse a bhaint amach agus léargas ag an indibhid ar an 

bhealach roimhe. Tá sampla den diostóipe seo le léamh sa tsraith clúiteach 

Divergent (2011), Insurgent (2012), Allegiant (2013) de chuid an Bhéarla le 

Veronica Roth. Faigheann príomhcharachtar an scéil seo bás sa deireadh i 

ndiaidh di Éirí Amach a eagrú leis na daoine eile atá cosúil léi sa diostóipe: na 

‘divergents.’  

 

Cad é faoi na tréithe seo agus Makaronik, mar sin? Tá meascán den dá ghrúpa seo le 

léamh sa dráma: ní éiríonn le Makaronik féin an diostóipe a shárú, ach bíonn 

comhghuaillí aici ag deireadh an scéil. Cuireann Moylan béim ar an dóchas sa 

diostóipe, agus dar leis gur cuma faoi dheireadh an scéil, nó bíonn dóchas de chineál 

éigin le mothú ann (Jaspers, 2017:12). In Makaronik, tá sé tábhachtach an dóchas a 

aimsiú ag deireadh an scéil, is cuma cé acu atá nó nach bhfuil an dóchas sin lárnach 

sa scéal. Má bhíonn dóchas ann, tá féidearthachtaí ansin todhchaí eile a scríobh agus 

a chruthú; is féidir éalú ón diostóipe. Scriostar an duine sa diostóipe fhrithútóipeach, 

nó tá an córas san áit ró-chumhachtach, ‘the anti-eutopian dystopia.’ Sa ‘eutopian 

dystopia’, téann an duine i gcomhghuaillíocht le daoine eile (Makaronik agus Gráinne, 

sa chás seo). Tá Gráinne eolach ar chóras na himpireachta, ar an fhís atá acu, agus ar 

an ról atá aici taobh istigh den chóras sin, ‘D’imigh mé. Sin an ról a bhí agam i rith 

mo shaoil. Orduithe a ghlacadh agus a chomhlíonadh’ (Makaronik, 48). 

 In Makaronik, tá an dara deireadh ann, agus Makaronik féin beo. Tuigeann sí 

nár éirigh leo an córas féin a scriosadh, agus gurb ann don Impireacht go fóill, ‘Tá 

daoine ann. Brúite síos. Scriosta, ach ag maireachtáil, mar atá muidne’ (130). Tá sí 

dóchasach go dtiocfaidh a la agus úsáidtear athrá chun an caidreamh idir í féin agus 

Gráinne a threisiú don léitheoir le ‘muidne’, ‘buanseasmhach muidne’ (130), níl sí léi 
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féin. Feictear dúinn an ‘enclave’ a luann Moylan, ‘a liberated zone, that sticks in the 

craw of the hegemonic system’ (2000:xiii). Tá dóchas aici, tá sí beo, tuigeann sí 

féidearthachtaí na todhchaí. Seo againn an diostóipe chriticiúil.  

 

3.1.1 An Diostóipe Chriticiúil 

 

Cheap Moylan an téarma ‘Útóipe Chriticiúil’ (1986, 2000), a pléadh sa chéad chaibidil 

den tráchtas (Féach: 23, 89). D’fhás an téarma ‘Diostóipe Chriticiúil’ ón chéad téarma 

sin.  Nuair a phléann Moylan an t-ábhar in éineacht le Baccolini (2003). Is é atá i gceist 

leis an diostóipe chriticiúil ná go bhfuil féidearthachtaí sna háiteanna sin eutopia a 

bhaint amach; is é sin le rá go bhfuil dóchas ann gur féidir éalú ón diostóipe. Míníonn 

Vieria (2013) ‘that the possibility of utopia exists within some dystopias’ (2).  

Is scáthán iad an útóipe agus an diostóipe araon ar an chine dhaonna agus ar 

nós na daonnachta, agus dar ndóigh, pléadh cúrsaí daonnachta sa chaibidil ar an 

heitrea-útóipeachas chomh maith. Táimid, mar dhaoine, in ann an saol a dhéanamh 

níos faide agus cúrsaí leighis forbartha, ach airm ollscriosta a chruthú a chuirfeadh 

deireadh leis an tsaol fosta agus cúrsaí innealtóireachta agus teicneolaíochta forbartha; 

dá réir sin, tá sé deacair dealú a dhéanamh idir maith agus olc sa tsaol seo. Mar atá 

luaite thuas, tá nasc ar leith idir an t-útóipeachas agus diostóipeachas; ní féidir 

maitheas a bhlaiseadh sa tsaol seo gan an t-olc. Tá an diostóipe in ann an t-olc agus an 

mhaith den daonnacht a shoiléiriú. Taispeánann sceimhlitheoireacht, foréigean, 

dúnmharú an taobh is measa den daonnacht, ach an taobh is fearr fosta, sa dóigh go 

mbíonn gaiscíocht, oibrithe leighis, daoine a chuireann a n-anam i gcontúirt chun 

duine eile a shábháil. Déanann Makaronik daonnacht na n-oifigeach agus na 

himpireachta a imscrúdú le linn an dráma. Insíonn sí dúinn faoi ghunnaí agus cogaí an 
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Láir, cloistear faoin dóigh ar fhulaing sí mar gheall ar Oifigigh cosúil le Gráinne agus 

Diarmaid, ach, aithnítear fosta an daonnacht i nGráinne agus Diarmaid faoi dheireadh 

an scéil, in ainneoin a bpost ar son an Láir. Cuireann María Gumiel Correa (2015) 

hipitéis chun tosaigh ina tráchtas gurb é éagmais luachanna morálta an tréith is 

tábhachtaí i saothair dhiostóipeacha:  

That which makes the final difference between a utopian society and a dystopian one 

does not depend on the political or philosophical system chosen but on the moral 

values present, corrupted or absent on the mentioned systems (1).  

Nuair a fheictear an dráma seo ar an ardán, agus ansin é a léamh i bhfoirm leabhair, 

bíonn sé deacair an dóchas a aimsiú ag an tús sa dá fhoirm. Is léir go bhfuil Makaronik 

léi féin, go dtagann an bheirt seo ar leis an Impireacht iad féin agus a mbarúlacha, agus 

go seasann Makaronik amach mar dhuine ag bun dhréimire na sochaí, ‘níor thaitin sin 

liom. Bhí sise ag magadh fúm…’ (Makaronik ag caint fá Ghráinne, 11). Tá sé fuar, tá 

coimhthíos le mothú: an lucht féachana agus an bhliain 2584 i nDoire os ár gcomhair 

amach, agus an scoilt idir Diarmaid, Gráinne agus Makaronik, bíodh sé sin i bhfoirm 

na dteangacha nó an stádais shóisialta atá acu i gcliarlathas na hImpireachta. Ba mhaith 

le Makaronik deis a saol féin a chruthú agus í sa tóir ar chumhacht ar a saol féin. Tá 

rogha de dhíth más maith léi seo a dhéanamh, caithfidh sí rud a dhéanamh chun an 

ciorcal seo a bhriseadh: scriosann an Impireacht áit agus teanga, tagann na hOifigigh, 

iarrtar ar an duine deireanach san áit theacht chun an Láir agus obair na cartlainne 

réidh aici. Agus tarlaíonn sé arís agus arís eile, go dtí go bhfuil deireadh le gach pobal 

nach bhfuil sásta glacadh le fís na hImpíreachta. Chun féidearthachtaí na todhchaí a 

fheiceáil agus athrú a chur i bhfeidhm, tá meon criticiúil de dhíth sa diostóipe. Tá baint 

dhíreach idir an meon criticiúil seo agus an rogha; caithfear bheith in ann rogha a 

dhéanamh, agus as sin, a thagann an dóchas. Agus is é dóchas aimhleas na diostóipe, 

agus croí na diostóipe criticiúla féin. Ní féidir leis an diostóipe bheith beo más rud é 
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go bhfuil dóchas ag daoine gur féidir leo saol níos fearr a chruthú, nó má shíleann siad 

go bhfuil an dara suí acu. Tá ar an diostóipe an dóchas a scriosadh. Má bhíonn dóchas 

ann, tá féidearthachtaí ann.  

Pléann Vieira an nóisean seo go bhfuil gá leis an diostóipe chun Útóipe a bhaint 

amach (2013:2) agus go sáraíonn an cine daonna an t-éadóchas agus iad faoi bhráca 

na hainnise sa diostóipe ó tharla go ndéantar iarracht an dóchas a aimsiú, “tiny element 

of hope… glimmering, that the forces of dystopia will inspire in some part of 

humanity” (Davidson, luaite ag Vieria: 2013:75). Mar a deir Geoghegan ar an ábhar 

céanna, is é atá i ndán dúinn ná bheith beo, ‘fearing for the worst, hoping for the best, 

with a perennial oscillation between ‘if’ and ‘but’ (Geoghegan, luaite ag Vieria, 

2013:46). Is é seo meon Makaronik: tuigeann sí go bhfuil seans ann go dtiocfaidh an 

slad, ach roghnaíonn sí dul sa tóir ar thodhchaí níos fearr di féin.   

Tá dóchas le haimsiú sa diostóipe chriticiúil ó tharla go bhfuil daoine go fóill 

ann, agus áit ar bith a bhfuil daoine, beidh daonnacht le mothú. Déanann Tower 

Sargent an argóint gurb ionann cuid mhaith de na diostóipí agus an jeremiad ina alt 

‘Do Dystopias Matter’ (Vieria, 2013: 10). Insíonn an jeremiad go bhfuil cailleadh 

creidimh san áit agus na daoine díréimeach, caillte. Cuireann Dia pionós ar na daoine 

as na peacaí atá déanta acu, agus deirtear ansin: má athraíonn daoine a saol, ní bheidh 

pionós ar bith eile ann ach luaíocht. 75 Is é an ghné is cumhachtaí den stíl seo ná go 

bhfuil an rogha ann, agus deis dóchais, mar a deir Tower Sargent,  ‘it does not have to 

be like this’ (Vieria, 2013:12).  Is féidir le daoine iad féin a fheabhsú, mar a dhéanann 

Gráinne agus Diarmaid nuair a shábhálann siad muintir Dakar agus Makaronik, ach is 

 
75 Féach Bercovitch (1978). 
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féidir le daoine gan dul an bhealach sin, mar a roghnaíonn an Lár agus an córas 

diostóipech seo atá cruthaithe acu, ‘We need the dystopia to remind us that our 

dystopia could get worse, but we need the eutopia even more to remind us that better, 

while difficult, is possible (Vieria, 2013:12).  

 Taobh thiar den diostóipe chriticiúil, tá cosaint ann: cosaint an spioraid agus 

meon an útóipeachais. Nochtann an diostóipe chriticiúil go gcaithfear rogha inghlactha 

a aimsiú, nó níl an carachtar nó an tsochaí sásta glacadh lena bhfuil acu a thuilleadh. 

Is í Makaronik féin an rogha inghlactha seo; cloíonn Diarmuid le ‘gormchló’ na 

diostóipe, agus seasann Makaronik agus Gráinne don rogha eile: an bealach amach, 

toradh na diotóipe criticiúla. 

 

3.2. Tábhacht an Duine Aonair: Saorthoil agus Rogha 

 

San Útóipe, bíonn turas i gceist leis an charachtar, nó leis an an tsochaí, dála Néal 

Maidine Tine Oíche (1964) agus Is Glas na Cnoic (1977). Bíonn turas comparáideach 

le linn an scéil, agus feabhsú ag an deireadh, mar a tharlaíonn in Gulliver’s Travels le 

Jonathan Swift(1726). Ní hamhlaidh an cás leis an diostóipe, áfach. Táimid in medias 

res agus muid caite isteach i lár na n-imeachtaí, cé go mbíonn an scéal lonnaithe sa 

todhchaí, macasamhail A.D. 2016 le Pádraig Standún (1988), An Bhfuil Stacey ag 

Iompar? le Tomás Mac Síomón (2011) de chuid na Gaeilge nó Nineteen Eighty-Four 

le George Orwell (1949) agus The Road le Cormac McCarthy (2006) de chuid an 

Bhéarla. Pléann Baccolini agus Moylan an déscaradh seo, ‘the element of textual 

estrangement remains in effect since the focus is frequently on a character who 

questions the dystopian society’ (2003:5). Cruthaíonn an t-údar ‘cognitive 
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estrangement’ sa téacs féin a léiriú: tá an léitheoir agus an carachtar sa diostóipe féin 

ag tús an scéil, ach tá frithinsint ann fosta agus an carachtar ag ceistiú na háite agus an 

spáis, an chodarsnacht sin ó ‘apparent contentment to an experience of alienation’ 

(2003:5). Is é seo le rá go bhfuil coimhthíos i gceist idir an carachtar agus an áit féin: 

tá an chuma ar an scéal go bhfuil siad sásta san áit a bhfuil siad ag an tús, ach, de réir 

a chéile, tchítear dúinn an féin-chomhlíonadh agus iad a scaradh ón scéal nó anscoilt 

idir an carachtar agus an áit lena mbaineann siad.  Tá tábhacht ar leith, mar sin de, le 

gníomhú daonna sa diostóipe agus le tábhacht an duine aonair sa scéal. An bhfuil rogha 

ag Makaronik sa scéal, nó an bhfuil dul amú uirthi gur féidir léi cumhacht ar bith a 

bhaint amach? 

Is téamaí lárnacha iad an duine aonair agus a saor-chéadrogha san útóipeachas, 

agus is léir go bhfuil suim ag Duggan sa ghnáthduine, chan sa duine atá i mbun na 

cathrach nó an grúpa a bhfuil an chumhacht acu, ach an duine beag sin agus an 

mórscéal thart orthu. Is é sin bunchloch an scéil in Makaronik, an gnáthdhuine in éadan 

an chórais. Cad é mar is féidir le duine amháin a leithéid de chóras a shárú? Faightear 

léargas in Makaronik ar dhóigh amháin a sáraíonn sí an diostóipe: is é sin an 

indibhidiúlacht.  Is í Makaronik laoch an dráma seo toisc go bhfuil an léitheoir, an 

lucht féachana, agus na carachtair eile, meallta chuici.  Déanann Diarmuid rud iontach 

cróga ar son Makaronik agus Ghráinne nuair a théann sé ar ais chuig an Lár, nó gach 

seans nach dtiocfaidh sé ar ais mura mbíonn na huaisle sásta leis an rogha atá déanta 

aige féin agus ag Gráinne; gur mhaith leo fanacht san fho-aonad le Makaronik. Ach 

go fóill féin, is é scéal Makaronik atá ann. Ise catalaíoch na roghanna ar fad sa scéal.  

Tá an tsaoirse agus an chumhacht atá i gceist léi iontach cosúil le Alex in A Clockwork 

Orange (1962) agus an dóigh ar mhaith le daoine smacht a bheith acu air. Cruthaítear 
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sochaí mar is ceart sa scéal nuair a thagann Diarmuid agus Gráinne, agus is léiriú í an 

tsochaí seo go mbeidh barúlacha difriúla agus pearsantacht ar leith ag gach duine. Is 

soiléir anois go bhfuil spás sa tsochaí don duine nach n-aontaíonn leis an dóigh a bhfuil 

an saol i gcóras na diostóipe nó diúltaíonn Makaronik don smaoineamh sin go 

gcaithfidh sí bheith thíos leis, léiríonn sí nach nglacfaidh sí leis an Lár nó le horduithe 

Dhiarmada agus Ghráinne.  

 In Makaronik, bíonn sí ag ceistiú ón tús, ‘ní dheachaigh mise a fhad 

leo le rá go raibh siad i bhfo-ionad sonraí, ar imeall na hImpireachta…bhí achan eolas 

acu, ach é a aimsiú’ (9). Tá an ‘cognitive estrangement’ atá mar chroí na diostóipe 

criticiúla iontach soiléir, ‘bhí achan rud agam anseo agus bhí mé in ann mo lámh a 

leagan ar cibé rud a bhí de dhíth orm, am ar bith, fiú in am an ghátair’ (100). Tá an 

chuma ar an scéal go nglacfaidh sí lena bhfuil aici, cé nár roghnaigh sí an saol seo san 

fho-aonad di féin ag an tús. Tuigeann sí go maith gur chóir bheith ciúin le teacht slán 

ó chóras na hImpireachta, ‘An t-aon dóigh le maireachtáil san Impireacht ná fanacht 

glan ar aird na nUaisle.’ (11). De réir mar a fhoghlaimíonn sí ó Dhiarmuid agus ó 

Ghráinne, agus nuair a chloiseann sí go mbeidh uirthi dul chuig an Lár, tá coimhthíos 

mar is ceart le mothú. Bíonn béim ansin ar an rogha, agus cé acu an féidir le duine ar 

bith i gcóras diostóipeach rogha dá gcuid féin a dhéanamh. Déanann Dugann meafar 

na rogha a phlé trí íomhá na máthar agus na mban.  

 

An Mháthair agus An Leanbh 

Bíonn Makaronik i gcónaí á cosaint féin le linn an scéil – ón Impireacht, ó na ‘buamaí’, 

agus ó Dhiarmuid agus Gráinne agus iad ag obair ar son an Láir. Déanann sí an obair 

atá le déanamh aici, agus tá an chuma ar an scéal go nglacann sí leis an tsaol sa 
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diostóipe seo ar feadh tamaill. Ba mhaith léi teacht slán, agus tá tearmann aici ar 

dhóigh san Ionad, agus í á cosaint féin: 

Buamaí. 

Tréigean. Slánú agus slad. Foréigean agus, ansin, an fásach, atá amuigh ansin anois. 

Go bhfios dom. Dhruid mé na sciatha cosanta, sea, idir leictreonach agus choincréit. 

Scrios mé na ceamaraí a bhí dírithe ar an domhan lasmuigh. Tharraing mé faoiseamh 

an ionaid thart orm. (Makaronik, 110) 

Tá dáimh ar leith idir Makaronik agus Gráinne le linn an scéil, rud a thosaíonn a luaithe 

is a thagann Diarmuid agus Gráinne chuig an Ionad. Deir Makaronik go bhfuil ‘suim 

éigin spreagtha’ aici i nGráinne, ach nach raibh sí iomlán cinnte ag an phointe sin ‘an 

raibh sé pearsanta nó oifigiúil.’ (42). Feictear dúinn ón phointe seo ar aghaidh, go 

mbíonn Makaronik ag iarraidh Gráinne a chur faoina coimirce, ‘Rith sé liom gur cheap 

Gráinne nach raibh sí slán…go raibh sí i mbaol, agus gur mise amháin a d’fhéadfadh 

í a chosaint ó cibé baol a bhí i ndán di’ (50). Aithníonn Makaronik an nasc sin idir an 

bheirt, agus is rud iontach láidir é an nasc céanna ó tharla í bheith níos cosúla le 

hinneall ná le duine, ‘Mothúcháin? Níor chóir dom a bheith ag mothú rud ar bith. Tá 

néaróga agam. Mothaím pian. Ach, go dtí an bomaite sin, ní raibh taithí agam ar 

mhothúcháin a mhothú. Roimhe sin, ní raibh cead agam a bheith tochtmhar’ (51).  In 

Duineall (1938), le Seosamh Ó Torna, tá an córas céanna le mothú nó is ‘daoine’ iad 

na carachtair, ach tá inneall anois acu in áit gnáth-thréithe na daonnachta. Ni thuigeann 

siad grá, fírinne ná cairdeas: níl daonnacht acu, mar a mhaíonn Fennell faoi, ‘their 

aims are the eradication of traditional life, and complete control…. over the human 

soul’ (2014:109). Cé nach dtuigeann Makaronik an fórsa atá taobh thiar de na 

mothúcháin úrnua seo, agus cad chuige a bhfuil sí anois tiomanta chun duine eile a 

chosaint in áit í féin in éadan na hImpireachta, seo againn tús an chaidrimh is 

tábhachtaí sa dráma: Makaronik agus Gráinne.  
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Athraíonn an caidreamh seo, agus an mhian a bhíonn ag Makaronik, Diarmuid 

agus Gráinne. Cosnaíonn siad ar fad iad féin ón Impireacht, ach bíonn siad ag cosaint 

a chéile fosta ‘sa bhaile’ mar a thugann Gráinne ar an Ionad (119). Is cinnte gurb é 

leanbh Ghráinne údar an athraigh anseo, agus is mar gheall air seo go bhfuil íomhá na 

máthar mar dhúshraith an athraigh ar fad.  Tá an leanbh anois níos tábhachtaí ná 

Gráinne, Diarmuid nó Makaronik, agus tuigeann siad sin. Míníonn Gurton-Wachter, 

‘In pregnancy, the distinction you once knew between self and other comes undone. 

So does the gap between how you protect yourself and how you care for others’ (2016). 

Níos mó ná rud ar bith eile, níor mhaith le Makaronik go dtiocfadh na hUaisle ón 

Impireacht chuig an Ionad, agus níor mhaith le Gráinne an rud céanna nó ba mhaith 

léi a leanbh a chosaint. Deir Diarmuid, ‘Bainfidh siad an leanbh díot mar nach bhfuil 

sé de chead againn leanbh a thabhairt ar an tsaol, ach amháin faoi riaracháin na 

hImpireachta.’ (118).  

Tuigtear dúinn go bhfuil Makaronik agus a macasamhail ‘neodrach,’ nó nuair 

a fheiceann sí an grá idir Gráinne agus Diarmuid, deir sí nach bhfaca sí a leithéid 

riamh: ‘Tá muid neodrach, sea, ach níl muid iomlán gan chéadfaí.’ (119). Ní hí 

Makaronik an mháthair, ach tá sí nasctha leis an tsaol úr seo, nó athraíonn sé an 

todhchaí di. Tá sé mar a bheadh an stádas ‘neodrach’ bainte di, aimsíonn sí bealach 

chun an diostóipe a bhriseadh ar dhóigh éigin, nó tá sí anois in ann saol úr a fheiceáil, 

rud nach bhfuil ‘ceadaithe’ ag an Impireacht. Tá nasc le léamh anseo idir Makaronik 

ar tí lámh a chur ina bás féin, agus Máire in An Triail. Tá Makaronik réidh le lámh a 

chur ina bás féin go dtí go bhfeiceann sí lámh Ghráinne ‘leagtha aici ar a broinn’ (105). 

Bristear isteach san aicsean agus sa teannas sin le habairtí gonta gearra, a bhíonn ag 

Diarmuid agus Gráinne de ghnáth, ach an stíl sin anois in úsáid ag Makaronik, ‘Tá tú 

ag iompar’ (106). Athraíonn seo an scéal ar fad in Makaronik; ní fhaigheann sí bás, 
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rud nach dtarlaíonn do Mháire. Aimsíonn Makaronik dóchas sa leanbh úr, ní fheiceann 

Máire an dóchas sa tsaol agus an leanbh aici.  Seasann Kismet don ‘ré úr’ (122), agus 

an cur síos sin athráite le linn an scéil. Is é Kismet an luail aigne, nó an ‘totalizing 

impulse’ (Féach: 169-170)  sin a spreagann Makaronik i dtreo an athraigh.  Ní amháin 

go mbaineann sé le síolrú an chine dhaonna san Ionad i nDoire, ach le riachtanas 

comhlíontachta na daonnachta ar bhonn spioradálta, ‘The biblical use of birth 

narrative moves from the physical need for continuity to the spiritual need for renewal’ 

(The Dictionary of Biblical Imagery, 2010: 96).  

Athraíonn Kismet saol Makaronik stádas an diostóipe, caithfear ról an linbh féin 

sa diostóipe a ghrinniú. Tá gaol idir ról an linbh in Makaronik, agus scéalta breithe an 

Bhíobla. Is féidir tuiscint níos fearr a fháil ar an dóigh ar athraigh teacht an linbh an 

todhchaí in Makaronik, nuair a dhéantar codarsnacht idir an scéal agus struchtúr 

scéalta na breithe sa Bhíobla. Déantar tagairt don ‘identifiable narrative’ seo in The 

Dictionary of Biblical Imagery (2010): tá patrún le mothú nuair a thagann leanbh ar 

an tsaol sa Bhíobla. Chun ábhar na critice seo a ghrinniú, is fiú na pointí seo a chur i 

gcomparáid le Makaronik: 

 

1. ‘A barren wife or couple desire a child. Is soiléir nach raibh Diarmuid ná 

Gráinne ag dúil le leanbh a bheith acu. Tá Makaronik ‘neodrach’, ní féidir léi 

páistí a bheith aici féin. Ní raibh sise ag dúil le páistí teacht chuig an Ionad ach 

an oiread, ach athraíonn an nuacht seo gach uile rud i nDoire. 

2.  An angel appears to announce the promise of a son. Seasann an nasc láidir 

idir Gráinne agus Makaronik don ‘aingeal’ seo a thagann le nuacht an linbh.  

3. The birth occurs, accompanied by miracles or extraordinary events. Tagann 

an leanbh ar an tsaol agus tugtar ainm uirthi a chuireann síos ar an chinniúint 



186 
 

sa scéal. An bhfuil rogha aici más Kismet  (a chiallaíonn cinniúint, nó dán) atá 

i gceist? Tá ‘miracles or extraordinary events’ le léamh agus dóchas ag 

Makaronik anois go bhfeicfidh sí na daoine eile ‘lasmuigh’ lá éigin, tagann 

pacáistí isteach ó Dhiarmuid. Is míorúilt í Kismet féin i ndiostóipe na 

hImpireachta. 

4. Hostile forces threaten the new-born baby. 

5. God protects the child so that he or she may grow to maturity.  

6. The grown person becomes a hero, saint or saviour’ (Ryken et al, 2010:96).  

 

Míníonn Ryken nach gá go mbeadh gach ceann de na tréithe thuas le léamh i ngach 

scéal, ach go gcuireann siad ar fad le struchtúr a bhíonn ag plé le toradh an 

tslánaitheora. Tá macasamhail Isaac, Moses agus Samson lárnach san insint sin, ‘The 

whole series is moving towards its ultimate example in the birth of Jesus’ (ibid). 

Cuidíonn na tréithe seo, agus an struchtúr seo le theacht an linbh, le scriosadh na 

diostóipe in Makaronik.  

 Pléann pointe a ceathair, a cúig agus a sé thuas leis an todhchaí nach bhfuil 

scríofa ag Duggan; caithfidh samhlaíocht an léitheora é sin a thaiscéaladh. Ní féidir 

bheith cinnte faoi, ach tugann an ‘identifiable narrative’ seo sa Bhíobla léargas dúinn 

ar fhéidearthachtaí na todhchaí sin atá rompu. Tugann Makaronik leid dúinn go 

mbeidh bagairt ann ó ‘hostile forces’ (pointe 4), is cinnte go ndéanfaidh Gráinne, 

Makaronik, agus Diarmuid más beo leis agus é ar ais sa Lár gan Gráinne, an leanbh a 

chosaint (pointe 5). Ní hé seo deireadh na diostóipe, ‘tá rudaí le réiteach i gcónaí’ 

(130-131) a deir Makaronik, agus tuigeann sí go dtiocfaidh an slad, ‘go dtí go 

dtiocfaidh an buama?’ (131). Más féidir le rud ar bith dóchas a thabhairt dóibh 

deireadh a chur le cumhacht agus le foréigean na himpireachta, is í Kismet an dóchas 
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sin, ‘the grown person becomes a hero, saint or saviour’ (pointe 6). Beidh ról lárnach 

ag an leanbh úr seo sa todhchaí.  

Dé ghnáth, samhlaítear leanbh mar neach leochaileach, anbhann. Tá an íomhá 

sin bunoscionn sa Bhíobla agus in Makaronik araon, nó tá cumhacht ag an leanbh beag 

seo an saol a athrú. Tugtar ‘Reversals of Heroic Conventions’ (Dictionary of Biblical 

Imagery, 2010) air seo, ‘The Bible delights in reversing human conventions, exaltiing 

the younger over the elder, or declaring that strength lies in weakness’ (96).  

D’athraigh an leanbh seo gach uile rud sa diostóipe, agus i gcóras na hImpireachta, i 

ngan fhios di féin. Is bagairt í in éadan na hImpireachta ó tharla nár tugadh cead dá 

máthair í a thabhairt ar an tsaol, agus páiste anois i saol Makaronik, duine ‘neodrach’ 

gan chumhacht i saol na hImpireachta. Tháinig lagú ar chóras na diostóipe seo nuair a 

tháinig Kismet ar an tsaol.  

 

Íomhá na mBan in Makaronik   

Feictear Makaronik agus í in ann a barúlacha a chumadh agus a thaispeáint go soiléir, 

rud a bhíonn deacair ag duine, de ghnáth, agus é/í gafa i lár diostóipe leo féin, go 

díreach mar atá sise. Éiríonn le Duggan Makaronik a chur os ár gcomhair amach mar 

dhuine láidir in aghaidh an ollsmachtachais, go fiú lena smaointe féin. Tá an láidreacht 

seo nasctha le híomhá na mban, nó tá cuid mhaith béime curtha ar Makaronik féin mar 

bhean, mar charachtar agus mar chroí an dráma. Tá sí eolach láidir ón tús, agus í ag 

cur síos ar Dharmuid agus ar Ghráinne, ‘Chonaic mé iad ar an scáileán le híomhánna 

ón Seomra Aistir. Oifigigh mhéanchéime ba ea iad, agus culaith na hImpireachta 

orthu. Daoine údarásacha, sea, cleachtaithe lena dtoil a chur i bhfeidhm ar a chéile 

agus ar oifigigh ar chéim níos isle ná iad, sea. Mar mise.’ (7) Mhínigh Duggan agus é 
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ag plé cheist na teanga agus é faoi agallamh go raibh fréamhacha ag an teanga sa dráma 

ón tús agus is amhlaidh atá fíor fá Makaronik mar bhean. Deir Duggan go raibh 

cumhacht aici ón uair a chum sé an dráma nó sula raibh an scéal cumtha aige. 

Shamhlaigh sé an carachtar seo: 'is bean í, tá sí sa todhchaí' (Duggan , 2014); sheas 

Makaronik amach ón tús.  

 Ní hé go gcuireann róil inscne isteach ar an charachtar féin anseo sa dráma, is 

é sin le rá nach gcuireann a hinscne isteach ar an ról agus ar an dualgas a bhíonn aici 

i nDoire, 2854. Mar a deir Makaronik fein, ‘sclábhaí’ atá i ngach duine a bhíonn ag 

obair ar son an Láir. Shílfeá go mbeadh dáimh ag an scríbhneoir feimineach leis an 

diostóipeachas, ach mar a deir Booker, ‘traditionally masculine territory’ (1994:337) 

atá sa diostóipe. Tá The Hunger Games (2008) agus Divergent (2011) againn sa 

Bhéarla mar shampla ar an diostóipe agus na mná mar phríomhcharachtar, agus is rud 

ar leith atá ann go bhfuil muid ag léamh thuras Makaronik le linn an diostóipe seo, 

Makaronik: a monalóg inmheánach agus a barúlacha ar an áit a bhfuil sí, agus ar na 

haislingí atá aici, ‘bhí mé ag teacht ar thuiscint éigin ar aislingí agus ar roghanna agus 

ar mhothúcháin agus ar chion agus ar na modhanna éagsúla gur féidir liom eolas agus 

faisnéis a úsáid le cumhacht a ghlacadh agus a chur i bhfeidhm, bíodh gunna agam nó 

ná bíodh…’ (113) Thiocfadh a rá go bhfuil ról ag an tsochaí sa diostóipe féin ar an 

rogha a dhéanann an carachtar. Le linn na hanailíse a dhéanann Booker ar Woman on 

the Edge of Time (1976), déantar tagairt don nimhiú a dhéanann Ramos ar bhaill foirne 

na hotharlainne. Tá barúil ann gur léiriú é seo go dtacaíonn Piercy le foréigean 

polaitíochta má bhíonn gá leis. Tógann Carol Farley Kessler ar an phointe seo, agus í 

ag grinniú cé acu atá ról ag sochaí Ramos ar an rogha a rinne sí, "the violence that our 

dystopian present perpetrates upon the innocent and sensitive powerless in our midst"  

(1987: 315). Tá treocheangal le mothú idir Ramos in Woman On the Edge of Time 
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agus Makaronik; diúltaíonn Makaronik dul ar ais le Diarmuid agus Gráinne (101), 

agus nuair a deirtear léi nach bhfuil an dara suí aici, tá codarsnacht le déanamh idir í 

féin agus Ramos in Woman on the Edge of Time, ‘Rug mé ar an ghunna…chinntigh 

mé go raibh sé ullamh. Sea, páiste a bhí ionam, dar leo. Ainmhí 

fodhaonna…Cumhacht, sea. Plean, sea’ (100-101). Shíl Makaronik nach raibh rogha 

ar bith eile ann seachas deireadh a chur le Gráinne agus Diarmuid, nó deireadh a chur 

léi féin, ‘Bhruaigh mé an miotal i gcoinne m’uisinne’ (104).  Níor roghnaigh sí sochaí 

na hImpireachta, nó an diostóipe seo, ach bhí tionchar nach beag ag foréigean agus 

bás na sochaí sin uirthi, agus feictear sin nuair a thógann sí an gunna. Mar a luadh sa 

phlé ar dhiostóipe chriticiúil, tá deireadh oscailte ann sa dráma seo; níl a fhios againn 

cé acu a thagann Diarmaid ar ais nó nach dtagann, ach feictear dúinn gur roghnaigh 

Makaronik an saol, le Gráinne agus an leanbh úr, Kismet. Mar a deir Booker agus é 

ag trácht ar Woman on the Edge of Time , ‘this allows the text to escape the finality 

and stasis that have traditionally been associated with utopian thought’ (1994:341).  

Léirítear fáinne fí an diostóipeachais ar an dóigh seo. Tugann Makaronik 

léargas dúinn ar intinn an duine a bhíonn thíos le cumhacht na diostóipe. Níl muinín 

aici ann, cé go bhfuil Diarmaid ag labhairt na Gaeilge léi, nó is í atá buartha go bhfuil 

gunna aige ó tharla go bhfuil an seomra chomh dorcha sin (121). Deir Diarmuid le 

Makaronik go bhfuil ‘ré an ghunna thart’ agus é ag labhairt léi faoin chinneadh le dul 

ar ais chun na hImpireachta, ach freagraíonn sí ar dhóigh dhiostóipeach ar fad, ‘Níl. 

Choice. A fhad is a bheas buamaí na hImpireachta ann’ (122).  
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3.2.1 An Indibhid in éadan an Chórais  

 

Tá sochaí dhiostóipeach ar bith bunaithe ar ‘ghormchló’ agus ar an chóras atá curtha i 

bhfeidhm ar leibhéal an ollsmachtachais. Tá prionsabal na haonfhoirmeachta lárnach. 

Ní féidir leis an duine pearsantacht a léiriú nó barúlacha dá gcuid féin a bheith acu, 

agus mar sin de, is fritéis é an indibhid sa chóras seo. Is fritéis na haonfhoirmeachta 

atá in Makaronik; feictear don léitheoir go mbíonn sí ag éirí tinn tuirseach den bheirt 

a thagann ar cuairt, agus Diarmuid á ‘cíoradh go díograiseach.’ Tuigeann sí go bhfuil 

sé ar a hacmhainn deireadh a chur lena ról sa chóras ó tharla go bhfuil pearsantacht 

aici, ‘Bhí cumas éigin ag méadú ionam…bhí tuiscint níos mó agam ar mo 

phearsantacht i ndiaidh an léamh agus an staidéar aonarach a bhí déanta agam’ (73). 

Is íorónta an rud é go bhfuil an Impireacht agus an Lár in éadan na hindibhide, nó is 

iad a thug an ábaltacht seo di trí chúinsí a saoil. Fágtar í léi féin tamall fada, léamh 

agus ag foghlaim faoin saol mar a bhí agus faoi theangacha a d’imigh. Cloiseann sí 

faoi eachtraí na n-oifigeach agus faoin athbheochan in Dakar.  

 Mar atá fíor faoi Nineteen Eighty-Four (1949) le Orwell, tá ról lárnach ag 

téama na faire in Makaronik. Tá Makaronik ar an eolas gurbh fhéidir léi cumhacht a 

bheith aici dá bhfoghlaimeodh sí a oiread agus is féidir faoi Oifigigh an Láir, 

‘Mhothaigh mé, agus éisteacht is ag amharc orthu’ (17), agus, ‘Lean mise orm ag faire 

orthu’ (18). Tugann an Impireacht gach rud di chun féinfheasacht a bheith aici.   

Cuireann Makaronik síos ar an dóigh a n-oibríonn struchtúr na hImpireachta: 

tá ar na fó-aonaid deireadh a chur lena gcuid oibre ar theangacha nach iad an Eimpirís 

iad. Tá na daoine seo breactha fud fad na háite, mar a bhí léirithe in Geineasas le Babel, 

‘Bíonn a chró féin ag achan duine dúinn i sciathán den Ionad tógtha d’oibrithe. Iad 

bánaithe le cianta’ (100). Is cinnte gur mhaith leis an Impireacht gach duine de na 
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‘sclábhaithe’ seo a choinneáil leo féin ina n-aonar; síleann siad go bhfuil cumhacht sa 

choimhthíos: 

Is duine aonarach mé. Oifigeach ar leibhéal s’agamsa, sin a oireann don  

Impireacht. Go bhfuil muid aonarach, sáite sna scáileáin atá os ár gcomhair, faoi réir 

na hImpireachta…Tuigim anois…Sórt manaigh mé. (100)  

 

Tagraíonn sé seo siar chuig an argóint a rinneadh thuas, gurb íorónta an rud é gur 

chruthaigh an Lár agus an Impireacht an duine cumhachtach seo atá in Makaronik, an 

t-oifigeach aonarach a thuig, ‘Bhí rogha agam, áfach. Fanacht le buama na 

hImpireachta, nó lámh a chur i mo bhás féin’ (120) 

Is léiriú iontach ar an smacht a bhíonn de dhíth sa diostóipe chun na daoine a 

choinneáil thíos léi iad ‘ThinkPol’ in Nineteen Eighty-Four (1949), iadsan 

forfheidhmiú an dlí in Oceania, agus níl difríocht inaitheanta idir na daoine sa tsochaí.  

Níl saoirse ag na daoine smaointe ar bith a bheith acu nach bhfuil ceadaithe; níl cead 

ag duine ar bith dul in éadan an status quo. Tá an córas i gceannas, ‘in a dystopian 

society, the individual is inferior to the system’ (Sanders 1977: 14).Is cinnte óna bhfuil 

léite againn go dtí seo go bhfuil an mothú ísleachta sin le léamh in Makaronik. 

Nochtann Dugann go bhfuil cumacht ag an Lár agus íomhá an Bhíobla in úsáid aige. 

Tá Diarmuid ag léamh ruda ón Impireacht ‘mar a bheadh Bíobla mór os a comhair 

amach’ (20). Is ionann córas na diostóipe agus creideamh sa chás seo, mar a bheadh 

claonta dúchasacha na ndaoine ann. 

 

Tionchar an Chórais ar an Indibhid: ‘Invisible Men and Women’76 

Pléann Jaspers go mbíonn éirí amach ann ag pointe éigin sa diostóipe, agus chun é sin 

a dhéanamh, tá barúlacha dá gcuid féin de dhíth ar an charachtar (2017: 4-5).  

 
76 Le fáil in Sanders (1977). 
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Tá plé déanta ag Sanders (1977) ar an nasc a bhíonn le léamh idir an fhicsean-

eolaíocht agus an litríocht dhiostóipeach, agus tugann sé ‘home of invisible men and 

women’ (14) ar shaothair an diostóipeachais. Tá sé ag caint ar na carachtair seo nach 

bhfuil pearsantacht acu, arb iad sclábhaithe an chórais iad. Dé ghnáth, déantar dearmad 

ar an slua a bhíonn thíos leis an diostóipeachas sa tsochaí lena mbaineann siad, de 

dheasca phrionsabal na haonfhoirmeachta. Ní sheasann siad amach más mar an 

gcéanna gach duine acu. Is minic a  áitíonn criticeoirí an diostóipeachais gur laige sa 

seanrá atá sa tréith seo (Jaspers, 2017), ach maíonn Sanders (1977) go ndéantar seo 

d’aon turas agus í ag caint ar an nasc idir ficsean-eolaíocht agus an diostóipe:  

Science fiction reproduces the experience of living in a regimented, rationalized 

society, within which the individual has become anonymous: persons are 

interchangeable, relating to each other through socially-defined roles; actions are 

governed by procedure, and thus do not characterize the actor; emotion is repressed 

in favour of reason; the individual is subordinated to the system. A literary form which 

ignores personality in its representation of vast impersonal forces mirrors our sense 

of the anonymity of individuals within mass society. (14)  

 

Tá ficsean-eolaíocht dhiostóipeach Makaronik in ann reisimint na hImpireachta a 

léiriú; bíonn siad i gcónaí ag amharc uirthi chun go bhfeicidís an bhfuil iomlán na 

dteangacha imithe. Níl in Makaronik ach duine ‘neodrach’ amháin de chuid na 

hImpireachta. Caithfear a shamhlú go bhfuil agus go raibh cuid mhaith Ionad eile ann, 

na daoine ‘interchangeable’ seo, a raibh sé mar dhualgas acu obair na hImpireachta a 

dhéanamh: 

 

‘Iodáilis? Spáinnis?’ 

‘Ditto. Ditto. Dead. Dead.’ 

‘Laidin?’ 

‘Marbh. Leis na cianta anois.’ 

‘Shroich Diarmuid an sprioc.’  

‘Gaeilge?’ 

‘Chor a bheith réidh le seachadadh ar ais’ (77). 
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Le cois na tuisceana againn go bhfuil easpa indibhidiúlachta tábhachtach sa diostóipe 

liteartha, is cothrom a cheistiú cad é mar is féidir turas Makaronik i dtreo na 

hindibhidiúlachta a ghrinniú. Ag tús an scéil, tugann Duggan múnla an oibrí dúinn: 

‘bhí mé ag obair ar an chóras, mar ba ghnách’ (7). Ní féidir a rá go raibh Makaronik 

dofheicthe, mar a luann Sanders, in am ar bith. Tá an scéal dírithe uirthi ón tús, 

cluinimid uaithi, ‘Is duine stuama, neamhspleách mé’ (28).  Tuigeann sí nach bhfuil 

Diarmuid, Gráinne nó an Lár eolach ar a héirim, ‘Dar leosan, is duine gan éirim mise’ 

(57), agus úsáideann sí an t-eolas seo chun an lámh in uachtar a fháil. Tá an chuma ar 

an scéal don Lár agus do Dhiarmuid agus Gráinne ag an tús go bhfuil an ceart ag 

Sanders, go bhfuil Makaronik ‘subordinated to the system’ (1977:14). Tá gaol gairid 

idir bagairt Dhiarmada agus é a tabhairt rabhaidh do Mhakaronik, ‘Tar linn, mar ba 

chóir duit, agus beidh tú slán. Fan anseo agus scriosfar tusa chomh maith leis an ionad. 

Centre. Loose threads. No’ (56), agus O’Brien ag caint le Wilson in Nineteen Eighty-

Four: 

Never again will you be capable of ordinary human feeling. Everything will be dead 

inside you. Never again will you be capable of love, or friendship, or joy of living, or 

laughter, or curiosity, or courage, or integrity. You will be hollow. We shall squeeze 

you empty, and then we shall fill you with ourselves. (Orwell, 1949: 293) 

 

Tuigeann Makaronik go bhfuil baol i ndán di má dhiúltaíonn sí glacadh le horduithe 

an Láir. Bhí sí ag imirt an chluiche go dtí seo:‘bhí seantaithí agam aghaidh fidil a chur 

orm agus ar mo thuairimí’ (29). Rinne sí an obair, ghlac sí le cibé a bhí le déanamh 

aici, agus thuig sí nach raibh stádas aici. Tá teorainn aici, áfach: ní rachaidh sí chuig 

an Lár. Tá an cluiche thart. Is í atá féineolach, feasach, feiceálach, agus tá aghaidh 

dhúnárasach Makaronik imithe. 

Mar atá fíor faoi Phádraig in AD 2016 (1988) agus Makaronik, feictear an 

duine ag snámh in éadan an easa nó tá príomhcharachtair sna scéalta ar thuras 

spioradálta na hindibhide. Scríobhadh A.D. 2016 san aimsir láithreach sa dóigh go 
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mothaímid pian Phádraig, a mhíshástacht leis an tsaol, agus an caidreamh a bhí aige 

leis an bhean Alison sular dhiúltaigh sí a thairiscint pósta. Briseann scéal práinneach 

isteach san insint anois is arís, rud a thugann eolas dúinn ar an domhan mór thart ar 

Phádraig agus rud a léiríonn easpa measa Phádraig ar an rialtas agus ar an Eaglais. 

D'fhógair an nuacht go raibh raflaí ag dul thart fá ghrúpa iar-Aontachtóirí agus agóid 

le linn an chomórtha; Pléann A.D. 2016 an náisiúnachas agus Éire aontaithe i bhfeidhm 

sa scéal. Is é Pádraig príomhcharachtar an scéil agus tá a oilithreacht anama lárnach; 

bhain sé na bonnaí as a áit dhúchais agus thug aghaidh ar Bhaile Átha Cliath ar eagla 

go mbeadh an comóradh forlámhaithe ag 'na náisiúntóirí oifigiúla' (2). Dála 

Makaronik, téann Pádraig in éadan an ghnáthshaoil / an chórais agus tá sé ar an imeall 

dá thairbhe sin mar a mhaíonn Denvir, 'fear ar an imeall ó nádúr a bhí ann nár aimsigh 

riamh suaimhneas' (1989:37). In A.D. 2016, mar atá fíor fá Makaronik, tá an traidisiún 

agus an todhchaí ag teacht salach ar a chéile agus tá sé mar a bheadh dul chun cinn 

déanta ar scéal an Phiarsaigh, Éire 2006 (1906). D’fhéadfaí treocheangal a aimsiú idir 

seo agus ráflaí fá Dakar, go bhfuil aonad beo agus teangacha éagsúla ann.  

 

Cliarlathas agus Rogha  

Tá nasc iontach tábhachtach idir móitíf na rogha agus cliarlathas na hImpireachta in 

Makaronik. Tá an chumhacht ag an Impireacht ó tharla go bhfuil an cliarlathas seo 

curtha i bhfeidhm acu; tá Diarmuid agus Gráinne ag iarraidh stádas ar leith a bhaint 

amach nuair a rachaidh siad ar ais chuig an Lár: ‘Gheobhaidh mé stádas. Gheobhaidh 

tusa stádas fosta’ (13). Beidh saol níos fearr acu agus iad i measc na n-uaisle; ní 

hamhlaidh an scéal le hoibrithe ar leibhéal Makaronik, ‘Bhí mé ró-íseal i gCliarlathas 

na hImpireachta’ (20). Tuigeann sí go bhfuil an scoilt agus an bhearna sin idir í féin 

agus an Impireacht, ach roghnaíonn sí an fód a sheasamh cibé nuair a bhagraíonn 
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Diarmuid go mbeidh uirthi dul ar ais chuig an Lár leo, ‘B’in an chéad chomhrá ar 

chomhleibhéal a bhí agam riamh le hoifigeach mar eisean. Roimhe sin ní bhíodh ann 

ach orduithe agus tuairiscí gearra. Ré úr, sea’ (122). Tá Oifigigh an Láir daonnaithe 

ag Makaronik, ‘Ní fhaca mé a leithéid riamh, caidreamh den chineál sin idir Oifigigh 

an Láir’ (25), is seift í seo a bhaineann an íomhá chrua, róbataic de Dhiarmuid agus 

de Ghráinne, agus baintear píosa cumhachta den Impireacht chomh maith. Imíonn an 

scoilt sin, diaidh ar ndiaidh, nó imíonn an chumhacht atá sa chóras nuair a bhíonn an 

‘comhleibhéal’ seo le mothú. Bhí féinriar ag Makaronik ón tús, ach tá cinneadh déanta 

aici é sin a léiriú agus a úsáid ag an phointe seo, ‘Is minic mé i mo sheasamh, i mo 

thost, ar leataobh, mar a bheadh giolla gan teanga, gan chluasa, gan éirim’ (27); tá 

deireadh leis sin anois.  

Bhí an Impireacht iontach cliste ar fad agus iad ag cruthú córais dá bpobal: 

bhain siad an focal ‘rogha’ den teanga. Caithfidh gurb é sin is cúis leis na teangacha 

eile a mharú, ‘Rogha, cad é sin?’ (56) a deir Diarmuid. Tá an focal ar eolas ag 

Makaronik, ó tharla í a bheith eolach ar an oiread sin teangacha. Níl dóigh níos fearr 

chun smacht a choinneáil ar mhuintir na hImpireachta ná an rogha a bhaint dóibh; ní 

bheidh siad choíche in ann ‘rogha’ a dhéanamh, mura dtuigeann siad an focal féin. 

Déanann Makaronik a rogha, bristear cliarlathas na hImpireachta san fho-aonad i 

nDoire, agus tá sí anois mar a bheadh ‘cór sa chóras ann’ (47).  

 

3.2.2 D iarmuid agus Gráinne mar Íomhánna  

 

Tá fréamhacha ársa ag Tóraíocht Dhiarmada agus Ghráinne, an scéal is iomráití san 

Fhiannaíocht. Deirtear gur chuir Gráinne Diarmuid faoi gheasa sa dóigh go dtiocfadh 

leo éalú le chéile. Is iomaí anailís agus taighde atá déanta ar an scéal seo, ar na téamaí, 
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na híomhánna agus na meafair atá taobh thiar de. Tá cuid den taighde sin ábhartha 

agus muid ag grinniú na gcarachtar seo in Makaronik. Tugann Breatnach an ‘belle 

dame sans merci’ ar Ghráinne sa tóraíocht, agus é ag rá nach raibh Diarmuid sásta dul 

léi; ní raibh rogha aige. Is íorónta an tréith sin agus tábhacht na rogha ag croí an scéil 

in Makaronik, agus easpa rogha mar bhunchloch diostóipe liteartha ar bith: 

 …the reluctant Diarmaid, after much hesitation and after taking counsel with his 

friends, with many a backward look, set out on the fateful adventure which, as he 

knew, must end in his death. La belle dame sans merci had him in thrall. (Breatnach, 

1958: 92) 

Tá draíocht ag baint le Gráinne in Makaronik; meallann sí Makaronik, rud nach 

ndearna duine ar bith ón Lár riamh, ‘bhí tionchar chumhracht Ghráinne ag dul i 

bhfeidhm orm’ (41). Ní féidir a rá go cinnte gur chuir sí an dallamullóg ar Dhiarmuid 

in Makaronik, mar a rinne Gráinne na Tóraíochta, agus is cinnte go bhfuil cumhacht 

le híomhá an charachtair féin atá meallacach, maighnéadach. Tá cumhacht ag Gráinne, 

agus úsáideann Makaronik íomhánna contrártha chun é sin a chur in iúl, ‘ise an t-oide, 

mise an dúramán’ (40). An é seo Gráinne ag cur Makaronik faoi gheasa? Tá a fhios ag 

an léitheoir go gcreideann Makaronik inti féin, tuigeann sí go bhfuil cumhacht aici 

agus í eolach, cé nach ndeir sí sin os ard, ‘ach bhíomar níos cóngaraí ná mar a cheap 

siad. A fhad is gur féidir liom é sin a choinneáil faoi cheilt, bheadh an lá liom’ (34). 

Más rud é go bhfuil Gráinne in Makaronik ag cur Makaronik féin faoi gheasa, léiríonn 

sé sin a cumhacht, agus mar is eol dúinn ag an phointe seo, ní oibríonn an diostóipe 

mura mbíonn iomlán an smachta ag an rialtas agus ag córas na diostóipe. 

Is cothrom a rá go bhfuil treocheangal ar leith idir léiriú Robert Anning Bell 

(1897) agus la belle dam sans merci,77 agus íomhá na mná seo a bhfuil cumhacht, 

 
77 Tá sé doiligh eolas cruinn a fháil maidir le tagairt don dáta agus don áit a bhfuil an bunléiriú féin le 

fáil. Luadh  an dáta seo (1897) in alt le Scott (1999) ar na híomhánna ar fad dá bhfuil le haimsiú faoin 
bhean seo gan trócaire.  
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draíocht aici ina seasamh, agus an fear ar a ghlúine roimpi: ‘… she is shown in 

ascendance, dominating the visual com position and, increasingly, the impotent 

knight.’ (Scott, 1999: 523). In Makaronik, caitheann Diarmuid é féin ar a dhá ghlúin 

os comhair na mban agus gunna ag Makaronik, ‘rug Gráinne air, go dtí go raibh sé 

socair ar a chosa arís’ (112).  Is íomhá dhiostóipeach é seo i gcomhthéacs Makaronik; 

an chumhacht a thabhairt suas, nó le luí faoi smacht.  

Deir Makaronik go n-athraíonn Diarmuid agus Gráinne a róil ag brath ar a 

bhfuil uathu: ‘…duine acu cneasta agus séimh, an duine eile borb agus teann. 

D’athraigh siad na róil sin ó am go chéile’ (28). Tá sé seo tábhachtach sa diostóipe nó 

tuigtear dúinn go bhfuil ról iontach tábhachtach ag an bheirt oifigeach seo i saol 

Makaronik, sa dóigh go n-athraíonn sí agus í ag caitheamh ama leo. Caitheann sí cuid 

mhaith ama ag amharc orthu, ag éisteacht le gach uile rud fúthu, rud a chuidíonn léi 

sa deireadh nó tá sí in ann a rogha féin a dhéanamh nuair a dhiúltaíonn sí filleadh leo. 

Cé go bhfeicimid Diarmuid agus Gráinne ag obair mar aonad, is cinnte go mbíonn an 

lámh in uachtar ag Gráinne. eartaíonn sí Diarmuid níos mó ná mar a cheartaíonn 

seisean ise, rud a thugann Makaronik faoi deara: ‘Bhí sise cumasach a dhóthain…agus 

neamhspleách’ (19). Cad chuige, mar sin de, an bhfuil Gráinne chomh cumhachtach 

sin, nó dé ghnáth, glacann sí ‘ról an duine chneasta?’ (28). Thiocfadh a rá gurb iad a 

dalbacht agus a dánacht is cúis lena cumhacht. Tá geasa bainte le Gráinne in 

Makaronik mar atá le Gráinne sa tóraíocht, tá ról ag Gráinne sa chóras diostóipeach, 

ach roghnaíonn sí bealach eile di féin, ‘threoraigh Gráinne é go dtí an sprioc a bhí de 

dhíth uirthi’ (116). Dar ndóigh, athraíonn gach rud faoin diostóipe nuair a roghnaíonn 

Gráinne fanacht le Makaronik, Tugann sí deis do Makaronik an diostóipe a shárú, an 

córas a bhriseadh, agus saol úr a chruthú di féin.  
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Tá ciall fháthchiallach leis na háiteanna sa bhunscéal fá thóraíocht Dhiarmada 

agus Ghráinne, agus d’fhéadfaimis léamh fáthchiallach a dhéanamh ar Dhiarmuid 

agus ar Ghráinne in Makaronik chomh maith. Pléann Breatnach an chiall dhébhríoch 

sa tóraíocht, nó deir sé: 

The Ireland in which Diarmaid and Gráinne travel, for all its appearance of reality, 

for all the solidity of its woods and mountains, is really the land of Irish story-telling. 

The places all have well-known names, it is true, and are given locations in Ireland, 

but the reader notices that nearly every one of them has two names, one fictional and 

the other historical. For the medieval Irish story-teller was careful to give his tale 

geographical authentication, just as he sought to give his heroes historicity by 

providing them with genealogies. (90-91) 

In Makaronik, cloistear faoi Dakar, atá in ainm is a bheith scriosta, cloistear fosta faoi 

na teangacha éagsúla atá in ainm is a bheith marbh fud fad na hImpireachta, ‘Wolog, 

Fulani, Jolla Fraincis!’ (116). Cloistear faoi chumhacht na hEimpirise mar theanga, 

faoi dheachtóireacht na hImpireachta agus nach gceadaítear diallas ó na rialacha. Tá 

íomhá agus fís an Láir den Impireacht curtha os ár gcomhair amach sa chéad dul síos, 

ach de réir mar a théann an scéal ar aghaidh, feictear do Makaronik agus don léitheoir, 

nach amhlaidh atá: tá Dakar ann, tá na daoine beo agus a dteanga acu. Tá teangacha 

eile ag Makaronik, tá teangacha eile amuigh ansin. Fanann Makaronik i nDoire le 

Gráinne. Imíonn Diarmuid leis féin. Tagann Kismet ar an tsaol. Is féidir leis an 

léitheoir turas Dhiarmada agus Gráinne in Makaronik a léamh mar thóraíocht 

fháthchiallach ar an dóigh seo: má bhíonn deis ag Makaronik rialacha na hImpireachta 

a bhriseadh, an bhfuil deis ag muintir na Gaeilge ‘dul chun a slánaithe’ (129) fosta, 

mar a rinneadh in Dakar? Is féidir le muintir na Gaeilge dul bealach eile, ó shlad ar 

bith ar ár dteanga, ar ár gcultúr agus orainn féin. Mar a léitear in Néal Maidine Tine 

Oíche (Féach: 28-29), tá deis ag Gaeilgeoirí a dturas spioradálta i dtreo féiniúlachta 

agus Eipeafáine cultúrtha na hútóipe a thaiscéaladh, agus, tríd sin, sárófar an diostóipe.  
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‘Gráinne’ san Fhilíocht : Saoirse  

Úsáideann Máire Mac an tSaoi íomhá Ghráinne agus Dhiarmada mar fhoinse 

inspioráide ina dánta chomh maith. Ina dán ‘Gráinne’ (1956), feicimid nach bhfuil 

rogha ag Gráinne ag an tús agus a cleamhnas déanta, ‘Go snaidhmfí cuing léi idir dhá 

namhaid’ (2011:66). Úsáideann athair Ghráinne í agus mar nasc idir é féin agus an 

gnó atá uaidh. D’fhéadfaí a mhaíomh gur sin an ról atá ag Gráinne in Makaronik 

chomh maith, nó nascann sí oifigigh ar son an Láir agus Makaronik le chéile. Is í 

Gráinne an nasc idir an diostóipe ina maireann Makaronik, agus féidearthachtaí an 

dóchais, ‘cén dóigh ar tharla sé go raibh an sprioc chéanna aicise is a bhí agamsa?’ 

(Makaronik, 116).  

D’fhéadfá an rí sa dán ‘Gráinne’ a chur i gcomparáid leis an Lár in Makaronik, 

agus le cumhacht na hImpireachta. Caitheann sé lena iníon mar a bheadh píosaí ar 

bhord fichille ann, agus caitheann an Lár le daoine mar an gcéanna, ionas gur féidir 

leo fís na hImpireachta a bhaint amach. Tá fís an Láir go mór in éadan saoirse na n-

aonad,  ‘Is bagairt é an Béarla. Languages all. Threat centre’  (Makaronik, 38). 

Léiríonn focail Mhic an tSaoi in ‘Gráinne’ íomhá na saoirse agus go mbainfear sin den 

chailín óg, ‘mar scáta fáinleog i dtús an tsamhraidh’ (2011:66). Insítear dúinn go bhfuil 

‘Gráinne’ sa dán láidir, áfach, ‘ní raibh sí stuama múinte mómhar, ach gáireach mar 

ba dhual dá haos bheith…’ (ibid). Is bean láidir í Gráinne in Makaronik chomh maith, 

ar dhóigh nach n-aithníonn an rí faoina iníon féin sa dán ‘Gráinne.’ Deir Makaronik 

‘d’aithin mé an dánacht inti, macalla na dánachta ionamsa’ (104). Tuigeann Gráinne 

sa deireadh cad é a tharlóidh má théann sí ar ais chuig an Lár, agus beartaíonn sí a 

rogha féin a dhéanamh, in áit glacadh leis an ‘chinniúint’ a bheadh socraithe ag an Lár 

di agus don leanbh.  Tógann Kiberd ar an phointe seo agus é ag caint ar dhán Mhac an 

tSaoi,  
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Some central ‘sorrows of storytelling’, narrated by women, concern the plight of a 

trapped female, who may affect a free choice only to be told by a scolding king: ‘Tá 

do chleamhnas déanta, a Ghráinne’. There is no safety to be found even in acceptance 

of such a fate. (2017:53) 

Is fiú dul sa tseans agus do rogha féin a dhéanamh. Dá roghnódh Gráinne dul ar ais le 

Diarmuid agus Makaronik a thabhairt leo, mharódh Makaronik an bheirt acu, nó í féin 

nó ní ghéillfeadh sí. Imíonn Diarmuid ar ais chuig an Lár, agus scéal cumtha aige go 

bhfuil gach run in ord i nDoire. Ag deireadh an dáin ‘Gráinne,’ tá bás ann, ach tá 

úinéireacht, agus cumhacht sa rogha sin. In Makaronik, tuigeann Gráinne agus 

Makaronik go bhfuil baol ann anois, agus go dtiocfaidh na buamaí, ach is leo an rogha 

sin. Is fiú dul sa tseans sa diostóipe chriticiúil agus do rogha a dhéanamh, más maith 

leat an diostóipeachas a shárú. Níor chóir go mbeadh cumhacht ag duine ar bith 

seachas córas na diostóipe sa diostóipe liteartha, ach tá cumhacht ag Makaronik agus 

Gráinne ag deireadh an scéil. Is cuma faoin deireadh nó faoin todhchaí, go fiú má 

thagann an Lár agus má mharaítear iad, ba leo an rogha.  

Tuigeann Gráinne gur mhaith le Diarmuid dul ar ais in Makaronik, agus nach 

bhfuil an dara suí acu ach íobairt a dhéanamh dó, ‘Seans nach dtiocfaidh tú ar ais… tá 

tú cróga’ (119). Tá treocheangal le mothú anseo nó tuigeann Gráinne rogha Dhiarmada 

in ‘Suantraí Ghráinne’ (1956) le Mac an tSaoi fosta: 

Tusa mo rogha thar rogha fear Fáil… 

Dhe rogha , ná sínfeá féin, a rún, 

Gan céile id chlúid i measc an aitinn.  (2011: 74) 

B’fhearr le Diarmaid bheith saor sa dán, agus imíonn Diarmuid in Makaronik. Tá meas 

ag Makaronik ar Ghráinne nuair a dhiúltaíonn sí paisean agus grá chun fanacht san 

fho-aonad leis an leanbh…. leis an todhchaí. Pléann O’Malley an grá seo ina halt ar 

‘Shuantraí Ghráinne’ (1998): 
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 But this is a poem of great tenderness, the form and cadence carry the ease and 

sweetness of all great lullabies. It lulls. And it is the tension between the images of 

fierce, protective and slightly sinister love and the mesmeric quality of the language 

that give the poem its greatest strength. (34-35) 

Is cinnte go bhfuil grá idir Diarmuid agus Gráinne in Makaronik, nó tugann Makaronik 

seo faoi deara agus seift an athrá in úsáid ag Duggan, gur caidreamh é nach bhfaca sí 

riamh idir Oifigigh an Láir, ‘d’amharc Diarmaid uirthi. Thóg sé a méara ina lámh agus 

phóg sé iad’ (128).  

Maíonn Nancy Power go mbíonn amhras éigin i gceist sna scéalta seo, ‘a doubt 

which in some of them and notably ‘The Pursuit of Diarmuid and Gráinne’ becomes 

almost an articulate question: is woman worth it?’ (2002;1115). Léiríonn Duggan gur 

bean chumhachtach neamhspleách atá in Makaronik, agus gurb amhlaidh atá fíor fá 

Ghráinne. Mura ndéantar na roghanna sin – Makaronik ag diúltú dul chuig an Lár, 

agus an leanbh a thabhairt ar an tsaol – ní bheadh ‘cor sa chóras’ ann, ní bheadh 

fuinneog oscailte i dtreo an athraigh, agus ní bheadh deis acu an diostóipe seo a shárú. 

Is cinnte gur fiú an bhean, agus an seans. Mura ndéantar an rogha, ní athraítear an saol.   

 

3.2.3 Ceist na Teanga : Meafar na Cumhachta 

 

Phléigh Michael G. Kelly tábhacht an duine aonair don útóipeachas (2014)78, nó 

creideann sé go bhfuil teanga againn mar spás ina nochtar an útóipe agus tá ceist na 

teanga ann mar chothú uirthi. Nochtar seo i leabhar Pascale Casanova, Samuel Beckett: 

Anatomy of a Literary Revolution (2007) sa dóigh ar éirigh le Beckett é féin a thógáil 

amach as paraidím an náisiúnachais. D'athraigh Beckett a theanga ón Bhéarla go 

 
78 Pléite ag Seimineár Taighde in Ollscoil Uladh, Béal Feirste,  'I dtreo na hÚtóipe. Poblacht 
Dhomhanda na Litríochta agus Ceist na Teanga' (2014).  
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Fraincis agus mar sin, is cruthú aonarach agus pearsa Útóipeach é. Feictear an gníomh 

céanna in Mo Bhealach Féin (1940) agus Mac Grianna ag tabhairt a chúil don tsochaí, 

'is óg i mo shaol a chonaic mé uaim é, an ród sin a bhí le mo mhian' (5). Baineann seo 

leis an nua-aoiseachas. Bhí an t-ealaíontóir saor ó phátrún agus ón phobal, ag freastal 

orthu féin le fís an duine aonair os a gcomhair. Cuireann Raymond Williams síos ar 

thiontú an nua-aoiseachais: ‘Liberated or breaking from their national or provincial 

cultures...the artists and writers and thinkers of this phase found the only community 

available to them: a community of the medium; of their own practices' (1989:45). Is 

pearsa útóipeach í Makaronik, dála Beckett, roghnaíonn sí a teanga féin agus 

labhraíonn sí cibé teanga is maith léi. Is ar an dóigh seo a dhéanann sí an obair 

thábhachtach chun an diostóipe a shárú, agus chun í féin a neartú mar indibhid i sochaí 

dhiostóipeach.  

Tá dlúthbhaint idir an teanga agus an chumhacht in Makaronik, agus tá sé 

iontach tábhachtach go dtuigeann lucht féachana agus léitheoirí an scéil gurb é an nasc 

idir an teanga agus an fhicsean-eolaíocht síol an scéil ar fad. Tá gné den fhicsean-

eolaíocht i dteideal an dráma, nó fuair Duggan inspioráid an teidil ó nóisean an 

chomhlachta agus úsáid na teanga. Bá é 'Makaron-inc' an chéad teideal a bhí aige, mar 

a bheadh comhlacht ann. Tá stíl mhacarónach ag na hamhráin a chanann Makaronik 

le linn an dráma, agus teannas le mothú idir an Lár, agus Gráinne agus Diarmaid ag 

obair ar a son, agus teanga ar bith nach leis an Impireacht í: 

Bhí an cúlra leis na hamhráin m[h]acarónacha... agus an dóigh a mbuaileann teanga 

le chéile - Gaeilge Béarla agus Gaeilge Laidin. Sin an chéad rud a rith liom, go bhfuil 

ábhar, chan scéal ansin; an teannas idir na teangacha, na hamhráin m[h]acarónacha 

agus ag fáil isteach tríd sin, an bhfuil áit ann? An bhfuil suíomh ann? Baile? Gur 

'Makaronik' ainm an bhaile? Nó duine? Agus chomh luath is a rith sin liom 

'Makaronik'…sin ficsean-eolaíocht. (Agallamh le Duggan, 2014) 
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I dtacsanomaíocht Tower Sargent ar chineálacha na hÚtóipe, tá an fhicsean-eolaíocht 

luaite mar rannóg dá chuid féin leis an fhantaisíocht agus scéalta todhchaíocha agus 

an diostóipeachas (1994:11). Is é an rud is tábhachtaí fán seánra seo ná go bhfuil an 

nasc sin ann idir an teicneolaíocht agus an fhantaisíocht. Caithfidh tuiscint a bheith 

againn go bhfuil ficsean i gceist leis na scéalta seo, ní thig do chuid eolais féin a chur 

leis an eolaíocht, ach thig leis an fhicsean, 'science fiction is a literature of gaps' 

(Fennell, 2014:10). Tá ar an údar eolas breise a thabhairt dá shaothar a thugann ciseal 

eile don scéal, rudaí a líonann na bearnaí san eolaíocht, ionas gur féidir an rud nárbh 

fhéidir é roimhe seo. Ní minic a shamhlaítear ficsean-eolaíocht nó litríocht a bhaineann 

le teicneolaíocht leis an tír seo, ach bhí Éire i gcónaí cleachta le haclú tréan na 

samhlaíochta ina cuid litríochta, agus tá fréamhacha ársa ag an bhéaloideas sa tír seo, 

traidisiúin a léiríonn creideamh na draíochta a bhí agus atá go fóill againn in Éirinn. 

Cad chuige, mar sin, nach dtiocfadh leis an Ghaeilge a traidisiúin a úsáid le saothair 

fhicsean-eolaíochta a chruthú?  Tá an béaloideas agus an fhicsean-eolaíocht ag bráth 

ar an fhantaisíocht; is é sin an réimse ceapadóireachta sin a sháraíonn an réaltacht agus 

a úsáideann aislingí. Tá caidreamh láidir idir an miotas agus an fhicsean-eolaíocht, 

mar a mhaíonn Fennell: 'Both genres are manifestly non-realist, and they generally 

appeal to the same readers. Readers recognise a distinction between them, but that 

distinction can be quite difficult to describe' (2014:11). Níl amhras ach go raibh 

dúshraith na ficsean-eolaíochta le fáil i dtraidisiún an bhéaloidis agus na 

miotaseolaíochta. Is sampla iontach é an leabhar ficsean-eolaíochta Manannán (1940) 

le Mairéad Ní Ghráda. Úsáidtear an mhiotaseolaíocht agus an fhantaisíocht ar mhaithe 

le hainm a thabhairt don phláinéad féin sa scéal: Manannán, i ndiaidh Dia na Mara. 

Tugtar Lúgh Lámh-Fhada ar an róbat sa scéal fosta.   
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Cruthaíonn Duggan suíomh a bhrionglóide sa todhchaí, cathair ina bhfuil 

céimlathas curtha i bhfeidhm. Tchítear dúinn nach n-aithníonn an Lár, ná Diarmuid 

agus Gráinne, go bhfuil bagairt ar bith sa Ghaeilge ag tús an dráma, ‘níl bagairt ar bith 

ó mhionteangacha mar an Ghaeilge. Ní chuireann sí isteach ná amach orainn. Ná ar an 

Impireacht’ (19). Ní fheiceann Oifigigh an Láir an chumhacht a bhaineann leis an 

Ghaeilge, nó go bhfuil bagairt ansin, ach tá eagla ar Dhiarmaid agus ar Ghráinne 

maidir le cibé cén rud a thit amach in Dakar, ‘Dakar. No speak. Mistake. Mistake 

Major’ (20). Is minic a cheistíonn siad an féidir teanga a mharú, agus cluineann 

Diarmuid agus Gráinne go bhfuil an Laidin ag Makaronik agus í ag ceol: 

Quaero, postulo, peto a te, 

Mo bheatha i neamh, a mhic dhíl Dé, 

Mo bheatha i neamh, a mhic dhíl Dé, 

Quaero , postulo, peto a te. (26) 

Cuireann siad an cheist, ‘An bhfaigheann teangacha bás? Nó an dtéann siad i 

bhfolach?’ (25). Caithfidh gurb é sin an rud a tharla in Dakar: bhí athbheochan teanga 

ann. Tá an Lár iontach dáiríre faoin obair atá le déanamh ag Makaronik fréamhacha 

na teanga a bhailiú agus a chur i gcartlann sa dóigh nach mbeadh faill ag duine ar bith 

eile orthu; caithfear an cheist a chur, cad chuige a mbeadh dúil acu teangacha a mharú, 

mura mbeadh cumhacht acu? Tá sé seo gaolmhar le diostóipe eile de chuid na Gaeilge: 

Coinneáil Orainn (2005) le Darach Ó Scolaí. Is scéal todhchaíoch atá ann ina bhfuil 

na carachtair curtha ós ar gcomhair mar dhéantáin luachmhara agus tá meascán den 

todhchaí agus den aimsir chaite le léamh dá bharr. Nochtar 'An Caiptín' agus 'Seánín' 

mar iarsmaí stairiúla agus an 'Cigire' agus an 'Rúnaí' ag caitheamh leo mar a bheadh 

ábhar iarsmalainne ann; labhraíonn an Cigire fúthu amhail is gur ábhar atá iontu; níl 

luach acu mar dhaoine; tá an rialtas ar lorg na teanga in áit a cainteoirí, 'Bhuel...Tá mo 

jab am, agus mar a deir sí fhéin, mo phinsean agus mo phá' (67). Tá an bheirt in éadan 
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an domhain agus cisil an choimhthís ag cur go mór le téama an diostóipeachais. Tá an 

Ghaeilge féin ag croí na háite agus an chogaidh seo agus castachtaí na teanga faoi 

chaibidil ag Ó Scolaí. Is é seo aimhleas an chórais lena mbaineann carachtair 

Makaronik sa deireadh, nó seasann teanga do chaidreamh, do chairdeas, agus do 

chreimeadh na diostóipe.   

Tá croílár na cumhachta sa diostóipe seo bunaithe i mothúchán amháin níos 

mó ná ceann ar bith eile: is é sin eagla. Is ionann teangacha agus cumarsáid; is féidir 

le daoine smaointe a roinnt agus caidreamh a chruthú eatarthu. Tá an Lár ag brath ar 

eagla na ndaoine, ach tá tábhacht nach beag leis an eagla atá ar an Lár, agus ar an 

Impireacht, roimh theangacha éagsúla, sa chás seo. Tá an diostóipe seo Kafkaesque ar 

an dóigh seo; léirítear smacht an rialtais, bainistíocht ama agus acmhainní leis an obair 

atá á déanamh sna háiteanna éagsúla seo – dála Dhoire agus Dakar – agus an 

maorlathas in uachtar. Cluineann siad Béarla ó Mhakaronik, agus ‘Nach astu a 

baineadh an gheit nuair a chuala siad an Béarla uaim! Níor mhaith leo é sin. Bhíodh 

saighdiúirí ag Béarla, sea. Impireacht, sea. Tá eagla ar an Impireacht s’againne roimhe 

sin. Tá eagla orthu roimh bhuamaí. Buamaí nach leosan iad’ (58).    

Tá baint ag an Ghaeilge le nósanna na cartlainne, mar a fheicimid leis an obair 

a rinne Coimisiún Béaloideasa Éireann (1935-1971).  Úsáideann Duggan creatlach 

íomhá na cartlainne mar bhunchloch Makaronik, agus cuireann sé an chartlann i 

bhfrithshuí le haidhm na hoibre féin. Tá cosc ar theangacha nach iad an Eimpirís iad. 

Más rud é nach gceadaítear na teangacha seo, an fiú iad a chur i gcartlann?  Cuirtear 

teanga i gcartlann sa dóigh nach gcaillfimid na focail, an saibhreas, an cultúr. 

Úsáidtear iad mar fhoinse don teanga nádúrtha, ionas gur féidir linn foghlaim. Is 

saothar in aisce obair Makaronik. Samhlaigh dá mbeadh an obair a rinne Coimisiúin 
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Béaloideasa Éireann bailithe do chartlann nach raibh fáil ag an phobal ná ag lucht 

labhartha na teanga uirthi. A mhalairt ar fad atá fíor faoin Impireacht anseo sa dráma; 

níor mhaith leo go mbeadh fáil ag duine ar bith ar iarsmaí na dteangacha. Caithfear 

iad a scriosadh. 

Bhí fáil ag Makaronik ar theangacha éagsúla agus chuir sé seo go mór léi mar 

charachtar sa diostóipe, nó éiríonn sí níos cumhachtaí de réir mar a fhoghlaimíonn sí 

agus í eolach ar chóras na háite, ar dhualgais Dhiarmada agus Ghráinne, agus ar 

fhéidearthachtaí an tsaoil taobh amuigh dá bhfuil socraithe di faoi láthair. Déanann sí 

seo tríd na teangacha: 

Thuig mé í, mar, cé nach bhfuil an méarchlár eolais agam, tá achan teanga agam, fiú 

teanga na hImpireachta, Empirish. Agus nuair a bhíonn teanga agat, tuigeann tú an 

duine, a scéal, a dhrúis ‘is na fhaitíos. (61) 

 

Tá an lámh in uachtar aici ar an dóigh seo, agus tá sí in ann an scoilt sin idir an 

gnáthdhuine sa diostóipe agus iad siúd atá i gceannas a scriosadh, is iad sin oifigigh 

an Láir sa chás seo. Tá gaol idir Makaronik agus príomhcharachtar Néal Maidine Tine 

Oíche, a pléadh sa chéad chaibidil den tráchtas seo, nó nascann an dóigh a bhfuil 

‘achan teanga’ aici sa dráma seo leis an chumhacht agus an eolas atá ag an duine 

uilefheasach, uilechumhachtach in Néal Maidine Tine Oíche; duine atá ag streachailt 

le cúrsaí teanga fosta, nó ba mhaith leis 'saíocht do shábháil, focail do stróiceadh as an 

tost agus smaointe as dorchadas na hoíche...' (NMTO, 9-10).  

Is léir go síleann an Impireacht agus an Lár gur tháinig siad ar réiteach a 

bhfaidhbe: na teangacha a scriosadh. Is iomaí deacracht atá leis an chur chuige seo, cé 

gur iomaí teanga a cuireadh chun báis le linn ná staire, ní féidir feiniméan daonna a 

shrianadh. Chonaic muid an dul amú céanna déanta san Heitrea-útóipeachas, agus an 

teoiric sin ag iarraidh an cine daonna a chur i ngrúpaí. Is amhlaidh atá fíor fá 
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theangacha, nó mar a phléann Steven Pinker (1995), is deacair cur síos ar chastachtaí 

na teanga agus an dóigh a n-úsáideann an cine daonna teangacha: 

If you are reading these words, you are taking part in one of the wonders of the natural 

world. For you and I belong to a species with a remarkable ability: we can shape 

events in each other’s brains with exquisite precision. (5).   

Ní féidir cosc a chur ar a leithéid d’fheiniméan, ní féidir a rá leis na mílte nach bhfuil 

cead acu teanga a labhairt. Deir Pinker arís, ‘in any natural history of the human 

species, language would stand out as the permanent trait.’ (6) Is rud buan í an teanga, 

mar a tharla in Dakar in Makaronik, beidh athbheochan ann nó beidh iarsmaí fágtha. 

Ba mhaith leis an diostóipe – agus na daoine atá i gceannas ar an áit – aonfhoirmeacht, 

tá sé sin de dhíth san áit. Níl aonfhoirmeacht réadúil sa chine dhaonna, agus is é seo 

an fáth nach maireann diostóipe ar bith go deo, macasamhail The Hunger Games 

(2008) de chuid an Bhéarla, agus Duinneall (1938) de chuid na Gaeilge; is léiriú iad 

ar chumhacht an chine dhaonna, an duine aonair, agus insíonn siad nach féidir an cine 

daonna ná a dteangacha a theorannú.  

Is féidir codarsnacht a dhéanamh idir scéal ó Gheineasas (11:1-8) agus meafair 

na teanga in Makaronik: 

Labhair daoine an teanga chéanna agus na focail chéanna ar fud an domhain 

mhóir. Agus ag teacht anoir dóibh thángadar ar mhachaire i dtír Shionár agus 

chuireadar fúthu ann. Agus dúradar lena chéile: “Téanam agus déanaimis brící agus 

tugaimis tine dóibh” - brící a bhíodh acu in áit cloch agus pic in áit moirtéil 

- “Téanam,” ar siad, “agus tógaimis cathair dúinn féin, agus túr agus a bharr ag baint 

neimhe amach in airde. Tuillimis clú dúinn féin sula scaipfí ar fud chlár na cruinne go 

léir sinn.” 

Ansin tháinig an Tiarna anuas go bhfeicfeadh sé an chathair agus an túr a thóg na 

daoine daonna. “Féach,” arsa an Tiarna, “aon mhuintir amháin iad le haon teanga 

amháin acu go léir. Níl sa mhéid seo ach tús na mbeart a dhéanfaidh siad; níl aon ní 

dá bhfuil acu á bheartú nach bhféadfaidh siad a chur i gcrích. Téanam, téimis síos 

agus déanaimis cíor thuathail dá dteanga ar an bhfód i dtreo nach dtuigfidis caint a 

chéile a thuilleadh.” Agus chuir an Tiarna fán orthu ón áit sin ar fud chlár na cruinne 

ar fad, agus scoireadar de thógáil na cathrach. 
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Dar leis an scéal go raibh an cine daonna aontaithe uair den tsaol agus aon teanga 

amháin acu go léir. Nuair a shroicheann siad Shinar, beartaíonn siad go dtógfaidh siad 

túr a shriocheas na Flaithis. Feiceann Dia cad é atá uathu, agus athraítear a gcuid cainte 

agus a dteanga go dtí nach féidir leo iad féin a thuiscint, agus cuirtear fud fad an 

domhain iad.  

Cé gur mhaith leis an Impireacht a mhalairt – Empirish amháin a bheith á 

labhairt ag na daoine – tá codarsnacht láidir anseo maidir leis na mianta atá taobh thiar 

den dá scéal. Tá pearsantacht, féiniúlacht agus indibhidiúlacht na ndaoine fite fuaite 

lena dteanga féin. Sa scéal seo fá Thúr Bháibil, níor mhaith le Dia go mbeadh na daoine 

in ann cumarsáid a dhéanamh lena chéile d’aon ghuth. In Makaronik, tá eagla ar an 

Lár go mbeadh guthanna éagsúla ag na daoine, agus go mbeadh barraíocht cumarsáide 

ann. Tá éagsúlacht san fhéiniúlacht, sa phearsantacht, san indibhidiúlacht, nó bheadh 

bagairt ansin don aonfhoirmeacht, rud atá ag croílár na diostóipe.  

 

In ‘Poem for the Teacher turned Grammarian’, pléann Halliday (2009) 

feiniméan na teanga ar dhóigh éifeachtach, chumhachtach: 

Where does language live? In the works of man, and across the face  

Of human life. In the Word made flesh, and dwelling among us. Exchanging meaning 

in shared context of situation. No matter How commonplace or highly valued, whether 

sacred or secular,  

There is no semiotic act that leaves the world exactly as it was before. 

 

Since setting foot in that classroom some sixty years ago, the Teacher 

Turned grammarian has continued to advance our understanding  

Of what is perhaps the single most complex phenomenon in nature,  

Inspiring new perspectives on language as system rich in unending  

meaning potential. (viii) 

 

Fásann Makaronik le linn an dráma, athraíonn sí, agus mar a athraíonn a meon, 

scriostar an diostóipe, diaidh ar ndiaidh: 

Bhí áthas orm í a fheiceáil. Ní raibh a fhios agam go raibh mé uaigneach, ag amharc uirthi 

ansin an chéad duine a labhair liom go cneasta le cianta, chuaigh sé go smior ionam gur 
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uaigneach a bhí mé. Chuir mé fáilte roimpi...éad, sea, mhothaigh mé éad, mothúchán úr 

eile. (58-59) 

Tarchéimníonn teangacha cumhacht an ama agus áil na ndaoine, agus mar sin de, ní 

bhfaighidh an Ghaeilge bás. Is spéisiúil téama láir Makaronik a chur i gcomhthéacs 

'eitnea-thodhchaíochas', téarma a luann Cathal Ó Searcaigh, 'Ethno-futurism is, I 

suppose, about taking a spirited stance on one's own ethnic heritage; ensuring that a 

language and a way of life are given the chance to continue' (2004: 230).  

Mhínigh Duggan gur roghnaigh sé an Laidin ar mhaithe leis an draíocht a 

mhothaítear nuair a chloiseann an lucht féachana an Laidin i measc na Fraincise, na 

Spáinnise nó na hIodáilise, 'Caithfidh mé rud a chur os comhair an phobail atá suimiúil 

ar leibhéal an chroí, chan ar leibhéal na haigne....rud draíochtach a bhí mé a lorg’ 

(agallamh le Duggan, féach: 229). Tá ceist na teanga iontach simplí ag Duggan, deir 

Makaronik 'labhair Gaeilge', toisc go bhfuil an teanga againn anois. Is é sin a rogha 

agus is féidir leis an lucht féachana réiteach léi nó is é sin ár rogha chomh maith, cibé 

brú atá ar dhuine amháin nó teanga amháin ón taobh amuigh, ní chiallaíonn sé sin nach 

dtig ár rogha féin a dhéanamh.  

 

Meafair an Eolais  

Tuigtear  dúinn go n-úsáideann Makaronik teangacha chun í féin a neartú. Is ionann 

teanga agus eolas ar an dóigh seo. Nascann Makaronik féin an t-eolas le cumhacht: ‘tá 

cumhacht ag baint le heolas i gcónaí. Agus ag baint le neamheolas fosta’ (60).  

Tarlaíonn comhrá idir í féin agus Gráinne, agus iomlán na cainte bunaithe ar an teanga, 

ar chumarsáid; pléann sí a cumas teanga, ‘Corrfhocal. Raiméis’ (60). Éisteann 

Makaronik go cúramach le linn an chomhrá seo agus í ag grinniú gach uile rud a deir 

Gráinne, agus foghlaimíonn sí. Téann Makaronik mar charachtar ó neart go neart le 
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gach uile rud a fhoghlaimíonn sí faoin Lár agus faoi na hoifigigh seo. Aithníonn sí féin 

nach bhfuil an lámh in uachtar aici sa spás diostóipeach seo gan iomlán an eolais: ‘rith 

sé liom nach raibh eolas iomlán agam ar an mhéid a tharla idir í féin agus Diarmuid 

ina spáslong féin. Agus gan an t-eolas sin bhí mé lag agus soghonta’ (58). Treisítear 

an bharúil seo le híomhá na coimhlinte: cad é mar is féidir cogadh a bhuachan? Cad é 

mar is féidir le Makaronik an diostóipe seo a shárú? Cuireann sí an-bhéim ar fad ar an 

eolas: 

‘I ngach coimhlint, caithfidh tú greim a fháil ar cibé buntáistí gur féidir leat. Agus is cuma 

cé na mothúcháin úra a bhí ag sní ionam ó tháinig siad, cinnte bhí mé i gcoimhlint le 

Gráinne agus Diarmuid, sea, go háirithe leis an ordú a thug seisean dom. Bhí seans agam 

anois cumhacht a aimsiú as an eolas úr a bhí sí a leagan amach romham, i ngan fhios di 

féin, sea’ (61).   

Is cuma fá theanga, nó fá shuíomh na diostóipe sa litríocht, is cinnte go mbeidh ról ar 

leith ag an choimhlint san áit. Is cinnte ón méid a deir Makaronik féin go dtuigeann sí 

nach mbeidh sé furasta an Lár, agus fís na hImpireachta a scriosadh. Ní bhíonn tréan 

buan, agus tiocfaidh an lá nuair is féidir léi an t-eolas agus na teangacha atá bailithe 

agus foghlamtha aici a úsáid chun an áit, agus na daoine seo, a shárú. An é go bhfuil 

sí ag léiriú don lucht féachana gur seo freagra na coimhlinte; gur féidir cogadh a 

bhuachan má bhíonn aithne agat ar an namhaid, mar a dúirt Louis Pasteur, ‘In the 

fields of observation, chance favours the only mind which is prepared’79. Tá 

Makaronik ag ullmhú le linn an dráma i dtreo na saoirse; a saoirse.  

 

 

 

 

 
79 Le fáil in Pearce (1912). Ráite ag Pasteur den chéad uair in Faculté des Sciences (1854).  
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3.4 Fáinne an Diostóipeachais  

 

Tá fáinne le haimsiú sa saothar seo mar atá i ngach saothar a pléadh go dtí seo; is 

amhlaidh atá fíor fá Makaronik. Úsáideann Duggan seift liteartha ar leith in Makaronik 

a léiríonn gur fáinne í an diostóipe seo. Is é sin go bhfuil Makaronik san áit chéanna 

ag tús agus deireadh an scéil, ag caint linn ar ar tharla di, mar a bhí le léamh in Is Glas 

na Cnoic (1977) i gcaibidil a haon den tráchtas seo. Ar an chéad leathanach de 

Makaronik, cuirtear béim ar an taobh amuigh, ‘lasmuigh? Níl ann ach anord…. 

Uaireanta, tagann ‘lasmuigh’ isteach’ (7). Feictear don léitheoir go dtagann lasmuigh 

isteach i bhfoirm na n-oifigeach ón Lár, agus ag deireadh an scéil, tá athrú le mothú i 

gcreideamh Makaronik, ach tá mórthéamaí na scoilte sin go fóill ann: ‘Dúirt mé nach 

bhfuil éinne lasmuigh. Ní chreidim sin. Tá sibhse lasmuigh. Lasmuigh, sea. Ach 

lastigh fosta, linne’ (130). Is léiriú eile é seo ar an diostóipe fhríth-útóipeach / diostóipe 

dhiostóipeach de chuid Moylan, agus ar an fháinne nó an nasc idir an Útóipe agus an 

diostóipe: sí gó fóill sa diostóipe nó tá sí i nDoire, ach tá cuimhne aici ar an éacht: 

roghnaigh sí rud di féin. Ghlac sí le ‘lasmuigh’, agus d’athraigh sé iomlán an tsaoil. 

Tá Kismet anois aici, agus Gráinne léi san aonad. Ag an tús, bhí eagla uirthi roimh 

‘anord’, anois, tá sí den bharúil go dtiocfaidh na buamaí  lá éigin níos faide anonn ón 

Lár, ach í ullmhaithe agus réidh dóibh. B’fhearr léi giota den tsaol a chaitheamh agus 

a saol féin aici ar dhóigh, ná saol fada agus an Impireacht i gceannas ar gach uile rud 

a dhéanann sí. Tá cumhacht sa rogha sin. 

 

Nietzsche: Grá na Cinniúna (Amor Fati) 
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Tá nasc idir miotas Sisyphus agus teoiric Nietzsche, The Eternal Return,80 nó 

dhamnaigh na Déithe Sisyphus uair den tsaol agus bhí air an chloch chéanna a 

thabhairt chuig barr an tsléibhe chéanna go deo. Tá an ciorcal ag lár na teoirice agus 

ag lár scéal Sisyphus; maíonn Nietszche go dtiocfadh an saol céanna thart arís agus 

nach mbeidh rud úr againn sa todhchaí, mar a mhíníonn sé in The Gay Science (1882): 

déanann sé tagairt do 'The Greatest Weight', is é sin le rá nach mbeidh 'todhchaí' ar 

bith ann ach athfhilleadh ar an am atá thart: 

What if, some day or night, a demon were to steal after you into your loneliest 

loneliness and say to you: This life, as you now live it and have lived it, you will have 

to live once more and innumerable times more; and there will be nothing new in it, 

but  every pain and every joy and every thought and sigh and everything 

unutterably small or great in your life will have to return to you, all in the same 

succession and sequence... (1882: Aphorism 341) 

Tá coincheap sin Nietzsche, the eternal return / eternal recurrence of the same) fite 

fuaite le amor fati (grá na cinniúna). Tá an rud céanna Eliot ina shaothar ‘ Four 

Quartets’: 

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.  (1943:240) 

 

Ó tharla gur chreid Nietzsche nach raibh sa tsaol ach athfhilleadh, is amhlaidh fosta a 

bhí sásta glacadh leis an chinniúint seo, ‘...long for nothing more fervently than this 

ultimate eternal confirmation and seal’ (The Gay Science, 1887:341).  Ní hamháin 

seo, ach dar le Nietzsche go gcaithfimid glacadh le ról na fulaingthe tríd eternal 

recurrence an tsaoil:  

For nothing is self-sufficient, neither in us ourselves nor in things; and if our soul has 

trembled with happiness and sounded like a harp string just once, all eternity was 

 
80 Ní hionann The Eternal Return agus The Myth of Eternal Recurrence. Baineann sé leis an mhiotas, 

agus leis an dóigh a raibh an saol. Maíonn Eliade go dtiocfadh filleadh ar an ré sin. Tá siombailí agus 

cosmeolaíocht ag croílár na teoirice ach tá an t-athfhilleadh lárnach arís. Is teoiric faoi stair na reiligiún 

í seo i gcomparáid le teoiric fhealsúnach Nietzsche ach is léiriú iad beirt ar chumhacht an ama sa 

litríocht. Tá an chumhacht ag an todhchaí de réir Nietzsche ach tá an todhchaí chéanna dosheachanta 

agus do-athraithe. Tá níos mó béime ag Eliade ar an am atá thart, an bunadh.  
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needed to produce this one event—and in this single moment of affirmation all eternity 

was called good, redeemed, justified, and affirmed. (1968: 1032) 

Ní hé go gcreideann sé gur rud maith ata san fhulaingt, nó sa phian, ach go gcuireann 

an phian sin leis an tsaol; is féidir rudaí maithe sa tsaol a cheiliúradh, má bhíonn taithí 

agat ar an olc. Tá sé seo gaolmhar le cur chuige Makaronik: dá mbeadh an rogha aici, 

b’fhearr léi muintir an cheantair ar ais léi, ach glacann sí leis an tsaol mar atá ar dhóigh 

amháin, ‘bíodh tearmann éigin againn anseo. Ar a laghad beidh béile againn’ (62).  Cé 

go bhfuil sí sa tóir ar chumhacht, ‘I ngach coimhlint, caithfidh tú greim a fháil ar cibé 

buntáiste gur féidir leat’ (61), is féidir a áitiú go nglacfadh sí leis an tsaol mar a bhí go 

dtí gur tháinig Oifigigh an Láir.  

 Tá treocheangal idir Nietzsche agus Makaronik féin, nó cé nach bhfuil ach 

ficsean i gceist le Makaronik, tá íomhá acu beirt atá iontach cosúil lena cheile maidir 

le cumhacht na cinniúna ina saol: 

The good fortune of my existence, is uniqueness, perhaps, lies in the calamity of my 

existence; to express it in the form of a riddle: as my father, I have already died; as 

my mother, I still live and grow old. This double descent, as it were both from the 

highest and the lowest rung on the ladder of life, at the same time a decadent and a 

beginning – this explains, if anything does, that neutrality, that freedom from 

partiality in relation to the total problem of life, which perhaps distinguishes me 

(1911:10).81 

 

Dar le Löwith go bhfuil Nietzsche ag cur in iúl gurb eisean a chinniúint féin, ‘he is a 

‘destiny’ – his own loneliest destiny, likewise the public and common destiny of us all’ 

(1997: 3). Tá scéal Makaronik fite fuaite leis an chinniúint fosta, is d’aon turas a 

roghnaítear ‘Kismet’ mar fhocal deiridh an scéil (131). Tá cinniúint fhollasach á léiriú 

– an féidir éalú ón fháinne, nó ar chóir glacadh le barúil Nietzsche, go mbeidh ár 

gcinniúint linn?  

 
81 Le fáil in Ecce Homo (1911).  
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In Thus Spoke Zarathustra (1883), pléann Nietzsche cé hé mar dhuine, agus 

cuireann sé seo go mór leis an íomhá seo go raibh seisean, agus go bhfuil Makaronik, 

beo sa lár, Tá siad beirt beo sa déscaradh: 

A promiser or fulfiller, a conqueror or an heir, an autumn or a plowshare, a physician 

or a man who has convalesced, a poet or a man of truth, a liberator or a tamer – 

because he knew that he was neither the one nor the other, but both in the one. 

(Lowith, 1997:4) 

 

Cuireann sé seo síos ar Makaronik ar dhóigh iontach éifeachtach fosta. Geallann sí 

rudaí nach féidir léi bheith cinnte fúthu agus í ag déanamh a seacht ndíchill iad a bhaint 

amach; déanann sí rogha agus thiocfadh léi an Impireacht a scriosadh dá bharr; saorann 

sí í féin ón fháinne diostóipeach nuair a deir sí nach rachaidh sí ar ais le Diarmuid agus 

Gráinne, ach déanann sí an stoirm a cheansú leis an phlean ata acu Diarmuid a chur ar 

ais agus Gráinne a choinneáil le Makaronik san fho-aonad i nDoire. Is féidir an cur 

síos thuas a chur i bhfeidhm uirthi fosta, ‘neither one nor the other, but both in the 

one.’ 

 

3.3.1 Úsáid an tSiombalachais sa Diostóipe 

 

Tá cuid mhaith siombalachais i gceist in Makaronik – an teanga agus an leanbh ina 

measc - ach caithfidh gurb iad an dréimire i lár an stáitse, agus an fhuinneog i gceantar 

Mhakaronik (is é sin Doire) ar na siombail is tábhachtaí sa dráma.82 Le soiléireacht an 

choincheapa a léiriú, déanfaidh mé an bheirt acu a ghrinniú: an seasann siad do rud ar 

leith? Cad é mar a dhéantar an chumarsáid sin ar a bhfuil muid ag caint idir an lucht 

féachana agus an dráma féin tríothu?   

 
82 Tá sé tábhachtach a rá go raibh níos mó béime ar an dréimire sa dráma seo nuair a bhí sé beo ar 

ardán, agus béim ar leith ar an fhuinneog sa leabhar foilsithe. Tagann an anailís faoin dréimire ón 
anailís a rinneadh agus an dráma beo, agus anailís na fuinneoga ón téacs féin. 
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Íomhá na Fuinneoige 

Feictear ‘an t-aon fhuinneog amháin’ (18) agus Gráinne agus Diarmuid ag iarraidh a 

fháil amach cé chomh líofa agus atá siad. Cheistigh Diarmuid ciall an fhocail, agus 

‘Bearna, le solas a ligint isteach ón taobh amuigh’ an freagra a thug Gráinne. 

Taispeánann sé sin láithreach gur rud dóchasach atá san fhuinneog, ach, go dtiocfadh 

léi bheith diúltach chomh maith.  

Tá cumhacht le móitíf na fuinneoige sa litríocht mar fhoinse dóchais, nó mar 

léiriú ar easpa dóchais na gcarachtar. Bhí íomhá na fuinneoga thar a bheith coitianta 

ag Ó Conaire. In Nóra Mharcais Bhig (1906), Deoraíocht (1910)  agus Bé an tSiopa 

Seandachta (1917), mar shampla. In Néill (1921), tá easpa solais sa teach ón tús, agus 

Néill i gcónaí os comhair na fuinneoige, ‘Ní raibh de sholas sa seomra ach a dtáinig 

isteach tríd an bhfuinneog.’ Is rabhadh é sa scéal seo den uaigneas a mhothaíonn sí 

agus ar an easpa forbartha; tá sí sioctha ag an fhuinneog sin le naoi mbliana déag. Tá 

sí greamaithe san am a chuaigh thart. In Ar an Trá Fholamh, (1929) le Mac Grianna, 

tá an t-aon fhuinneog amháin i dteach Airt, nuair a aimsíonn Cathal a chorp, mar a 

bheadh fuinneog bheag sa chill. Tá cáil fosta ar úsáid na fuinneoige san úrscéal 

Madame Bovary (1857) le Gustave Flaubert. Bíonn Emma i gcónaí taobh na 

fuinneoige le linn an scéil, í ag fágáil slán lena ‘livers’. Seasann siad sin 

d’fhéidearthacht an éalaithe, rud nach féidir léi baint amach. 

Mar a pléadh thuas, tá athrá in úsáid ag Duggan chun an scoilt idir ‘laistigh’ 

agus ‘lasmuigh’: muidne agus iadsan, an Lár agus na sclábhaithe, an córas 

diostóipeach agus an duine aonair a léiriú. Tá an fhuinneog ard – níl sé furasta amharc 

amach, agus níl Gráinne in ann sin a dhéanamh go héasca. Treisíonn sé seo an t-



216 
 

uaigneas agus an easpa dóchais, ach, san am céanna, éiríonn daorsmacht agus ainneart 

na diostóipe níos láidre.  Cad é aidhm nó feidhm na fuinneoige mar choincheap? Chun 

solas a ligean isteach, cinnte, ach chun go mbeidh daoine in ann amharc amach, bíodh 

sin ag radharc ar leith: trasna na sráide, os comhair na páirce mar shampla. Ní 

tharlaíonn sin in Makaronik, agus is rud cliste é seo a dhéanann Dugann le nochtadh 

go bhfuil an eagla i gceannas: tá eagla ar Mhakaronik amharc amach agus dul amach, 

agus tá eagla ar an Lár go bhfeicfidh sí nach bhfuil sé chomh holc amuigh ansin agus 

a shíleann sí: tá Dakar ann. 

Tá téama na scoilte sa diostóipe le mothú fud fad an diostóipeachais, nó polarú 

atá ann. Cuireann an scoilt seo idir taobh amuigh agus an taobh istigh go mór leis an 

diostóipeachas in  Pax Dei (1985). Tá ‘laistigh’ agus ‘lasmuigh’ luaite, chomh maith 

leis na hUaisle agus an Sclábhaí in Makaronik, agus cruthaíonn Ó Brolacháin sochaí 

dhiostóipeach in Pax Dei a bhfuil an domhan faoi smacht ag an chodarsnacht de bharr 

dhá chomhlacht mhóra: Pax Dei Inc agus Fun Leisure Intl. Tá cumhacht na 

codarsnachta idir an saol taobh istigh, is é sin sna hárasáin in Pax Dei, agus taobh 

amuigh, áit na gcomhlachtaí go mór chun tosaigh san úrscéal. Téann an scoilt seo go 

mór i bhfeidhm ar an daonnacht féin in Pax Dei, agus canablacht le léamh nuair a 

itheann Hekter corp mháthair Rúrc. Ardaíonn an scoilt teannas na háite, agus cailltear 

gnáth-thréithe an chine dhaonna dá bharr.  

Ní hé nach bhfuil ach éadóchas i gceist le híomhá na fuinneoige, nó más rud é 

go seasann an fhuinneog don scoilt sin idir iadsan agus muidne ó tharla gur bealach 

amach í, caithfidh gur bealach isteach atá inti fosta. Agus Makaronik ag ceol, 

‘druideann Diarmuid i dtreo na fuinneoige. An ón taobh amuigh a bhí an ceol ag 

teacht?’  (23)  Is é seo an chéad uair a chloiseann siad teanga nach í an Ghaeilge nó an 

Béarla í san fho-aonad. Is léiriú í an Fhuinneog ar an taobh amuigh, ar theangacha, go 
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bhfuil Dakar go fóill ann; níl Makaronik léi féin. Tá dóchas ansin. Tá nasc ag an 

fhuinneog le faoiseamh fosta, go háirithe i dtaca leis an chaidreamh idir Gráinne agus 

Makaronik. Is cothrom a áitiú gur tairngreacht atá ann don dáimh a bheas eatarthu: 

Cuireann Diarmuid ceist nach raibh Gráinne ag dúil léi agus ‘anonn léi go dtí an 

fhuinneog…Cuma cad a bhí lasmuigh, ní bheadh sí in ann é a fheiceáil’ (29) agus 

nuair a mhothaíonn Makaronik nach raibh Gráinne iomlán sásta, ‘chuaigh mé anonn 

agus sheas mé taobh léi, faoin fhuinneog’ (30). Tá nasc díreach idir na mothúcháin san 

aonad i nDoire  agus an solas a thagann tríd an fhuinneog. Nuair a bhíonn Diarmuid, 

Gráinne agus Makaronik ag smaoineamh faoin dallamullóg a chur ar an Impireacht 

maidir leis an scéal atá cumtha acu, ‘d’imigh an solas ón fhuinneog’ (129). Tá sé 

tábhachtach a lua fosta go bhfuil baint dhíreach idir mothúcháin an scéil agus an 

fhuinneog féin mar fhoinse faoisimh – nuair a bhíonn eagla ar dhuine acu, nuair a 

bhíonn siad dóchasach, buartha nó má tá teannas san áit, mealltar i dtreo na fuinneoige 

iad.  

 

An Dréimire  

Más éalú nó sáinniú atá san fhuinneog, cad chuige an bhfuil an dréimire i lár an stáitse? 

Pléadh íomhá an dréimire sa chéad chaibidil (Féach: 27) agus Dréimire Iocáib de chuid 

an Bhíobla sa chaibidil ar an heitrea-útóipeachas (Féach: 152) , agus barúil Nietzche 

ar an dréimire mar léiriú ar thuras an tsaoil, ‘the ladder of life’.  

Agus an dráma féin beo ar an ardán, tá an dréimire i lár an stáitse, agus ag tús 

agus deireadh an scéil, tá Makaronik ina seasamh air. Cuireadh an cheist ar Duggan 

san agallamh, an d’aon turas a rinne sé sin, dúirt sé go mbíonn Makaronik, agus an 

cine daonna ar leibhéal eile, 'Ag dreapadh, i gcónaí ag dreapadh’ (Duggan, 2014). Tá 
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dhá ghné ag baint leis an dréimire in Makaronik. (1) Ar an chéad dul síos, is ionann é 

agus róil an láir, na diostóipe, an chórais, i saol na ndaoine sna haonaid. Is ionann an 

dréimire i lár an stáitse agus cumhacht na faire ón Lár i saol Makaronik féin. Tá siad 

lárnach, dosheachanta. (2) Is léiriú é an dréimire ar an tsaol féin, mar atá fíor faoi 

dhréimire Iocáib agus barúil Nietzsche ar an fhilleadh síoraí. An é go dtaispeánann an 

dréimire gur féidir éalú ón diostóipe? B’fhéidir é, ach caithfear a rá ansin gur féidir 

teacht anuas an dréimire fosta. Aimsíonn Makaronik bealach amach nó glacann sí leis 

an rogha gur féidir léi lámh a chur ina bás féin. Roghnaíonn sí teacht anuas an dréimire 

go meafarach, nó fanann sí le Gráinne.  

An é seo teoiric Nietzsche arís nó an é nach bhfuil fáinne iomlán i gceist anseo 

toisc go bhfuil cás Makaronik difriúil ag deireadh an scéil? Dúirt Duggan go bhfuil 

ciall ar leith leis an tsiombail, agus tá Makaronik díreach i ndiaidh an diostóipe a athrú. 

Leis an ollsmachtachas, an coimhthíos agus an bhagairt ón taobh amuigh, tá an chuma 

ar an scéal ag pointe gur diostóipe gan dóchas atá in Makaronik, ach tá dhá thaobh ag 

an scéal céanna; ón taobh amuigh, is diostóipe í agus Makaronik faoi bhrú ag na daoine 

eile ach, tá sí breá sásta an brú sin a úsáid lena mianta féin a fháil. Tá teachtaireacht 

ag an dréimire a nochtann an streachailt dhaonna, bímid thuas agus bímid thíos, ach 

sa deireadh caithfear dul ar ais ar rotha mór an tsaoil. 

 

Conclúid na Caibidle  

Pléadh, sa chaibidil seo le príomhphointí móra an diostóipeachais mar a leag scoláirí 

eile amach iad: anti-eutopian nó eutopian dystopia,  an diostóipe chriticiúil, tábhacht 

an duine aonair sa diostóipe agus ceist na teanga. Léiríodh go bhfuil The Eternal 

Return ag croílár na cainte agus go bhfuil patrún le léamh in Makaronik agus sna 
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saothair eile a luadh mar phointe tagartha - A.D. 2016 agus Pax Dei - a bhfuil an t-

útóipeachas nó an diostóipeachas mar théama iontu, mar shampla an tús agus an 

deireadh céanna: an dréimire in Makaronik, cumhacht na rogha a dhéanann an difear 

idir bás agus todhchaí úrnua dóibh, agus Kismet. Nochtar dúinn go dtéann an saol thart 

agus nach dtig linn éalú ón am atá thart mura n-athraítear intinn agus meon na ndaoine. 

Pléadh fosta an t-útóipeachas, an diostóipeachas agus an fhicsean-eolaíocht agus ról 

na sochaí iontu; tá sochaí ann a bhfuil cumhacht acu agus téann an tsochaí i bhfeidhm 

ar dhaoine eile nach bhfuil an cumhacht acu, athraíonn seo leis an indibhid a pléadh 

in Makaronik.  

Tá Makaronik ag obair ar a son féin, cosúil le Mac Grianna agus an t-

ealaíontóir a dhéanann a chuid oibre féin ar mhaithe leis féin; úsáideann sí a 

hindibhidiúlachas leis an diostóipe a bhriseadh. Sa deireadh, léitear faoin díláithriú 

cultúir agus an Ghaeilge gan baile agus an gá le spás útóipeach nó diostóipeach a 

aimsiú di. Níor éalaigh Makaronik ó Dhoire, ón fho-aonad, ach tá difear le mothú. Níl 

anseo ach tús a scéil. Is é an dul chun cinn is mó sa scéal diostóipeach seo ná gur féidir 

leis an duine aonair córas na diostóipe a shárú le cumhacht an rogha. Mhínigh Duggan 

(2014) gurb í Makaronik croílár an scéil ar fad agus go raibh an bhéim ar fad ar a turas 

d’aon turas: forbraíonn an coimhthíos idir í féin agus an áit, an Lár, an Impireacht, an 

diostóipeachas, go dtí go mbíonn smacht aici ar a saol féin, go fiú mas san aonad atá 

sí.  
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Conclúid an Tráchtais 

 

Ba é an aidhm an tráchtais seo léargas léann an útóipeachais idirnáisiúnta a thabhairt 

ar roinnt samplaí ábhartha de litríocht na Gaeilge ón 20ú aois chuig an 21ú aois. Ag 

tús an tráchtais, féachadh le tabhairt faoi chíoradh ar an rud is útóipeachas ann. Trí 

litríocht na Gaeilge, d’fhoghlaim muid faoi chomharthaí sóirt an útóipeachais, agus 

faoi rudaí nach mbeadh ar eolas againn faoi litríocht na Gaeilge féin in éagmais an 

útóipeachais. Leagadh amach ceisteanna taighde ag tús an tráchtais, agus is trí lionsa 

criticiúil an útóipeachais a tháinig freagraí na gceisteanna sin chun solas:  

 

1. Cén dóigh a bpléitear an chuimhne, an áit agus an Útóipe i litríocht na Gaeilge? 

2. An bhfuil feidhm ar leith ag  bhrionglóidíocht shóisialta (Lymon Tower 

Sargent) i nualitríocht na Gaeilge? 

3. Cen cineál léargais a thugtar dúinn ó litríocht na Gaeilge a léamh trí lionsa an 

heitrea-útóipeachais? 

4. Cad é ról choincheapadh na todhchaí sa nualitríocht agus cad é an bhaint atá 

aige i dtaca le réanna is luaithe de litríocht na hÉireann?  

5. Cad iad na tréithe is mó nó is lárnaí atá ag coincheapadh na todhchaí sa nua 

litríocht - mar shampla, an bhfuil polaitíocht agus teangacha níos tábhachtaí ná 

an ficsean-eolaíocht nó an teicneolaíocht thodhchaíoch? 

6. An bhfuil nasc le haimsiú idir an Útóipe, an Diostóipe agus an Heitrea-útóipe 

maidir le fáinne sa teoiric? An bhfuil siad ar fad dosheachanta, nó an féidir 

bealach éalaithe a aimsiú, nó a chruthú?  

 

Bhain ceist a haon agus a dó leis an chéad chaibidil: an t-útóipeachas, ach léiríodh le 

linn an taighde go raibh feidhm ag plé na cuimhne, agus leis an bhrionglóidíocht 

shóisialta le gach caibidil agus leis na trí ghné: Útóipe, heitrea-útóipe, agus diostóipe.  

Fuarthas amach go bhfuil tábhacht ar leith leis an an chuimhne agus le plé na 

háite san útóipeachas: pléitear suim le filleadh ar an áit dúchais in NMTO agus IGNC 

araon, agus an íomhá seo a bhíonn againn gur Útóipe í. Ba mhaith le francaigh IGNC 

a théann go tír mór filleadh ar Ghabhla sa deireadh, agus tá reacaire NMTO ag iarraidh 

go dtuigfidh a mhuintir go bhfuil orthu filleadh ar a ndúchas.  Tá cuimhne lárnach i 
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ndíospóireacht an útóipeachais nó tá nasc idir an t-am atá thart, an t-am i láthair agus 

an todhchaí, rud a nascann caibidil a haon, a dó, agus a trí den tráchtas seo. Téimid ón 

backward look (8) chuig forward view (187), agus cuimhne pléite sa dá rud, nó 

múnlaíonn ár gcuimhní an tsochaí a chruthaímid san fhís Útóipeach / Diostóipeach. 

Chonaic muid go raibh sé mar aidhm ag an Impireacht in Makaronik cuimhne den am 

a chuaigh thart a scriosadh, agus deireadh a chur le teangacha agus ceantair áirithe, 

ach bhí Doire in Makaronik bunaithe ar chuimhne agus ar eolas Makaronik féin, agus 

ba é cuimhne Dakar an bhagairt is mó in éadan na hImpireachta. In An Triail, déantar 

iarracht Máire a bhaint de chuimhne na ndaoine a chuir chun na neachtlainne í, nó ní 

labhraíonn duine ar bith faoina tharlaigh, agus sa deireadh, scriosann a cuimhní í nuair 

a mhothaíonn sé gurbh fhearr di an saol a fhágáil. Níl sna carachtair in Cré na Cille 

ach na cuimhní a bhí acu ón tsaol a bhí ann os cionn talún, agus pléadh an deacracht a 

bhíonn acu forbairt. Ar an dóigh seo, tarraingíonn móitíf na cuimhne iomlán na 

gcaibidlí agus na dteoiricí le chéile; tá ról ag an chuimhe i gcruthí na hútóipe, an 

heitrea-útóipe agus an diostóipe.  

Is ionann an t-útóipeachas agus an bhrionglóidíocht shóisialta. Is brionglóid í 

an fhís Útóipeach. Is fís Útóipeach í an heitrea-útóipe agus an diostóipe, cé nach 

Útóipe iad do gach duine. Cruthaíodh neachtlann in An Triail ar mhaithe le fís Útóipe 

shochaí na hÉireann de chuid na linne a chruthú agus na mná seo a dhiall ó 

ghnáthiompar na sochaí a choinneáil as radharc. Cé gur diostóipe a léiríodh in 

Makaronik, is fís Útóipeach de chuid na hImpireachta í. Lena chois sin, is ionann 

brionglóidíocht shóisialta agus an litríocht, na healaíona agus an daonnacht féin, agus 

ar an dóigh sin, ní bheidh deireadh leis go deo, agus is é sin fáinne an útóipeachais.  

Tá béim ar an turas mar chuid d’fháinne an útóipeachais, mar a chonaic muid in Is 
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Glas na Cnoic agus na francaigh sa tóir ar oileán úr, nó in Néal Maidine Tine Oíche 

agus an turas spioradálta.  

 Phléigh ceist taighde a trí leis an léargas a fhaightear ar théacsanna Gaeilge trí 

chreatlach teoiriciúil an heitrea-útóipeachais. Nocht an anailís go bhfuil téama an 

choimhthís agus an imeallaithe lárnach sna téacsanna seo. In An Triail, tá Máire agus 

na mná eile sa neachtlann ar imeall na sochaí mar a bheadh smál iontu. In Cré na Cille, 

tá an reilig mar spás fisiceach ar imeall an bhaile, agus iad scartha ó na beo thuas dár 

ndóigh. Heitrea-útóipe na géarchéime agus heitrea-útóipe na sochaí a bhí faoi 

chaibidil, ach is léir go bhfuil ról ag an tsochaí in An Triail agus Cré na Cille araon, 

nó ní bheadh cumhacht ag na spásanna seo – an neachtlann agus an reilig - mura 

mbeadh sochaí nó daoine na linne páirteach san imeallú i gcás An Triail, agus na 

carachtair ar imeall na sochaí in Cré na Cille. Bhí rath ar neachtlanna na hÉireann sna 

60í ó tharla gur cruthaíodh na háiteanna seo. Cuireadh chun na neachtlainne na mná 

óga sin agus baint ag na teaghlaigh leis. Léiríodh in An Triail cad é a tharlaíonn nuair 

a bhrúitear isteach san institiúid daoine ar mhaithe le hidéal na sochaí a choinneáil 

beo. Is gné den heitrea-útóipeachas seo a fhoghlaimímid tríd an taighde ar litríocht na 

Gaeilge, ar an dóigh seo tá mé ag cur leis an tuiscint ghinearálta ar an choincheap seo.  

Léiríonn heitrea-útóipe na sochaí agus an anailís a rinneadh ar Cré na Cille gur 

féidir léamh eile a dhéanamh ar an úrscéal ag amharc ar easpa smachta na gcarachtar 

agus, igcomhthéacs an heitrea-útóipeachais, an dóigh a ndéantar forbairt agus 

athchruthú sa spás seo agus iad marbh. Feictear dúinn go ndéanann Nóra Sheáinín 

iarracht í féin a athchruthú. Tá tábhacht leis an spás sin sa chill. Tá síoraíocht le 

haimsiú sa reilig agus níl éalú ann. Nuair a chuirtear sin i gcodarsnacht le hanord na 

cainte agus easpa smachta na gcarachtar, feictear eiseamláir ar an neas-suí idir anord 

Cré na Cille agus an tsíoraíocht féin.  
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Baineann ceist taighde a ceathair agus a cúig leis an diostóipeachas. 

Feidhmíonn an diostóipe mar rabhadh ar an todhchaí mar is léir ó Makaronik, agus is 

é ról choincheapadh na todhchaí sa scéal seo ná léargas a thabhairt dúinn ar a tharlóidh 

do theangacha mura labhraítear iad. Phléigh ceist a cúig faoin diostóipeachas leis na 

tréithe is mó nó is lárnaí atá ag coincheapadh na todhchaí: feictear ról na cinniúna agus 

tábhacht an duine aonair, ach is cosúil ón taighde go bhfuil an teanga agus cúrsaí 

polaitíochta go mór chun tosaigh in Makaronik, Tá ficsean-eolaíocht agus 

teicneolaíocht thodhchaíoch in úsáid ar mhaithe le ceist na teanga agus an náisiúin a 

neartú. Is scáthán é an t-am atá thart; feicimid an t-am i láthair agus cruthaíonn sin saol 

amach sa todhchaí dúinn; tugann an todhchaí rogha dúinn nó taispeánann sí an saol 

mar a bheadh, mura n-athrófaí meon na ndaoine mar a léimid in Makaronik. 

Cruthaítear an todhchaí bunaithe ar an tsaol a bhí fosta, agus feictear go maireann 

cuimhní in Makaronik ar theangacha agus ar chultúir mar a bhí blianta ó shin i dtír 

dhúchasach ina raibh an Ghaeilge i mbéal an phobail. Dála Makaronik, an díláithriú 

cultúir, agus an obair a bhí ar bun aici deireadh a chur leis an Ghaeilge san aonad i 

nDoire.  D’fhoghlaímid faoi chumhacht an duine aonair sa chóras diostóipeach, agus 

gur féidir dóchas a aimsiú sa diostóipe chriticiúl; is é sin le rá go bhfuil bealach éalaithe 

ann. Ní fheicimid cad é a tharlaíonn do Makaronik agus Kismet i ndiaidh dóibh a rogha 

a dhéanamh, agus is é sin an dóchas féin, go raibh carachtar sa diostóipe liteartha in 

ann a rogha féin a dhéanamh in ainneoin an ollsmachtachais.   

 Tháinig tábhacht na rogha agus na cinniúna aníos i ngach caibidil. In NMTO 

agus IGNC, roghnaíodh pobail intinneacha a chruthú. Rinne Máire rogha in An Triail 

an leanbh a choinneáil, agus rogha a bhí ann a bhain roghanna eile an tsaoil di. In Cré 

na Cille, ní raibh an dara suí ag na carachtair dul sa reilig, nó sin a bhí i ndán dóibh. 

Tá tábhacht nach beag leis an rogha in Makaronik, nó níl an focal ann go fiú. B’fhearr 
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le Makaronik agus Máire in An Triail lámh a chur ina mbás féin seachas cumhacht a 

thabhairt don chóras lena mbaineann siad: diostóipe na himpireachta agus heitrea-

útóipe na géarchéime i ndiaidh saol na neachtlainne. Tá cumhacht sa rogha.  

Luadh gur íomhá scáthánach í fís na hútóipe ar an tsochaí atá againn faoi 

láthair, agus dála NMTO agus IGNC, tá an tsochaí in ann féidearthachtaí an 

fheabhsaithe a fheiceáil. Tá an scáthán in úsáid sa dara caibidil ar an heitrea-

útóipeachas mar léiriú ar choincheap na teoirice féin agus an scáthán mar fhíor-áit 

Útóipeach ach gur heitrea-útóipe é chomh maith. Sa deireadh, cuirtear síos ar an 

diostóipeachas le híomhá an scátháin fosta agus an diostóipe mar íomhá scáthánach ar 

rabhadh na todhchaí.  

Nascann íomhá an dréimire na trí mhórchaibidil le chéile chomh maith. In 

NMTO agus an t-útóipeachas faoi chaibidil, seasann an dréimire do dhul chun cinn an 

anama sa tóir ar an útóipeachais. In Cré na Cille, tá an dréimire ag insint don léitheoir 

faoi thuras inmheánach an duine sa heitrea-útóipe. Sa chaibidil ar an diostóipeachas, 

tá Makaronik ar an dréimire i lár an stáitse agus é sin ag treisiú gur féidir leis an duine 

an diostóipe a sharú.  

Sa deireadh, cuireadh ceist faoin nasc idir an Útóipe, an diostóipe agus an 

heitrea-útóipe maidir le fáinne sa teoiric. Ar an chéad dul síos, caithfear a lua go bhfuil 

dóigh shimplí le cur síos ar ábhar na gcaibidlí ar fad: baineann an t-útóipeachas le 

sochaí, an heitrea-útóipeachas le spás, agus an diostóipeachas le gníomhú daonna. Is 

féidir speictream a lua agus tú ag dul ón Útóipe chuig an diostóipe, agus, cé go seasann 

an heitrea-útóipe amach ón speictream sin, tá tréithe agus íomhánna ar leith a 

cheanglaíonn na trí chaibidil le chéile: an tsaoirse agus ról na cinniúna, íomhá an 

dréimire agus an scáthán.  
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Ag tógáil ar an phlé faoin fháinne sa teoiric, léiríodh go bhfuil ordú i gceist leis 

an Útóipe, agus athfhriotal ó Perec in úsáid a dúirt go bhfuil ‘a great taxonomic design’ 

(Féach: 12) taobh thiar de theoiric an útóipeachas. Is léir anois go gcruthaíonn an 

‘taxonomic design’ seo an fáinne féin sa Útóipe, sa heitrea-útóipe agus sa diostóipe 

araon.  Ní féidir an daonnacht a rangú, teipeann ar an Útóipe, scriostar an heitrea-

útoipe, agus an mhian seo chun an daonnacht a ordú agus a rangú, agus bíonn éirí 

amach sa diostóipe. Mar gheall ar ár ndaonnacht, ní bheidh muid sásta choíche. Is 

amhlaidh fosta in IGNC a léirítear go bhfuil fáinne ann ach nach glas na cnoic i bhfad 

uainn, go gcaithfimid ár saol féin a athrú agus meon na ndaoine a athrú, chan an áit 

féin. Caithfear an t-athrú a dhéanamh san áit ina bhfuilimid, seachas áit eile a shantú. 

Tá an t-útóipeachas dosheachanta, nó is daoine utopological (Féach: 17) muid. Mar 

sin de, tá dlúthcheangal iontach soiléir idir an útóipeachas agus an diostóipeachas, 

agus is féidir útóipeachas a aimsiú ón diostóipe má éiríonn leis an duine an diostóipe 

a shárú trí fhéinfheasacht.  

Ní amhlaidh gur fáinne a bhí sa heitrea-útóipe féin, ach go raibh céimeanna 

idir na háiteanna sna prionsabail ar fad. Mar shampla, téann Máire in An Triail ón 

neachtlann chuig an uaigh. Téann daoine ó phríosún go gealtlann go dtí an uaigh. Ní 

hionann sin agus a rá go gcaithfidh sé sin tarlú, ach léirigh an taighde go mbíonn sé 

deacair éalú ó smál heitrea-útóipe na géarchéime agus an diallais.  

Léiríonn an teoiric idirnáisiúnta a pléadh le linn an tráchtais go bhfuil 

féidearthachtaí eile taighde ann sa ghort seo. Ní raibh spás ann mionanailís a 

dhéanamh ar gach leabhar a luadh agus is iomaí téacsa d’fhéadfaí a phlé i gcomhthéacs 

an útóipeachais, an heitrea-útóipeachais agus an diostóipeachais. Is léiriú é an t-alt úr 

a scríobh Ó Doibhlín (2020) ar Néal Maidine Tine Oíche, breis agus caoga bliain i 

ndiaidh dó an leabhar útóipeach a scríobh, go mbíonn rudaí nua le rá faoin útóipeachas 
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i gcónaí, go fiú ag údar an scéil féin.  Tá féidearthachtaí ann le heitrea-útóipe an ama 

agus leis na téacsanna a luadh mar shamplaí ar éifeacht an spáis heitrea-útóipeach agus 

ról an ama sa spás sin: Néill (1921) agus Bé an tSiopa Seandachta (1967). Thiocfadh 

le tuilleadh taighde agus anailíse solas úr a chaitheamh ar na téacsanna seo. Maidir le 

féidearthachtaí an diostóipeachais, is féidir tráchtas iomlán a scríobh ar Phádraig 

Standún, A.D. 2016 (1988) agus teoiric na saoirse.   

Dá mhéad a shantaímid, mar chine daonna, 'Ríocht na gréine,' 'Tír na mBua', 

dála an té ar spreag an long ó Valparaiso é, is amhlaidh nach mbaintear ceann scríbe 

amach in ainneoin ár gcuid aislingí. Mar a phléann Ó Riordáin in ‘Saoirse’ (1952):  

Sainchnoic samhlaíochta, 

Is bíonn gach cnoc díobh lán de mhianta 

Ag dreapadóireacht gan comhlíonadh,   

Níl teora leis an saoirse  

Ná le cnoc na samhlaíochta,  

Ná níl teora leis na mianta. 

Os a choinne sin, is traidisiúin machnaimh agus acmhainn samhlaíochta araon é an t-

útóipeachas. Cé nach áit fhisiceach ná buan í an Útóipe, cuidíonn an mhian agus an 

machnamh atá ar a cúl linn an todhchaí agus an saol a athrú.  Ní miste dúinn an méid 

a deir Theodore Adorno faoi fháinne fí na healaíne in Aesthetic Theory, 'Art desires 

what has not yet been, though everything that art is has already been. It cannot escape 

the shadow of the past’ (1997:184). 
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Aguisín 1 : Gluais Téarmaíochta 

 

Brionglóidíocht Shóisialta  - Feiniméan ginearálta an útóipeachais. Aisling agus fís an 

duine nó na sochaí.  

Diostóipe - Drocháit, nó áit ar féidir leis an léitheoir a aithint mar áit atá níos measa 

ná an tsochaí ina bhfuil siad beo.   

Diostóipe Chriticiúil - Murab ionann agus frith-diostóipe, tá dóchas le haimsiú sa 

diostóipe chriticiúil.  

Diostóipe útóipeach – Foghlaimíonn an carachtar faoi chóras na diostóipe. Bíonn 

Éirí amach ann agus tá deis ag an charachtar éalú as an diostóipe.  

Diostóipe fhríth-útóipeach – Diostóipe ina mbíonn bua ag an charachtar, cé go bhfuil 

siad go fóill beo sa diostóipe.  

Eutopia – Áit mhaith, réadúil ar dhóigh nach bhfuil fíor faoin Útóipe.  

Frith-útóipe - Drocháit nach féidir éalú aisti nó ní féidir dóchas a aimsiú. Áit atá ina 

Útóipe ag duine eile ach léirítear sa deireadh gur diostóipe amach is amach atá inti.  

Heitrea-útóipe – Áit eachtartachta. Spás cultúrtha nó institiúid a scarann daoine agus 

grúpaí óna cheile, dála an phríosúin nó na reilige. Tá béim ar an rangú agus ar ordú.  

Útóipe - Áit nach bhfuil ann, agus ar féidir leis an léitheoir a aithint mar shochaí atá 

níos fearr ná an tsochaí ina bhfuil siad beo.  

Tacsanomaíocht – Córas rangaithe.  

Útóipe an Bháis / Alotopia - An nóisean go bhfuil an Útóipe le haimsiú sa bhás, sa 

tsíoraíocht. 
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Útóipe Chriticiúil - Áit mhaith ach fadhbanna aici a fheidhmíonn mar chritic ar an 

seánra féin.  

Útóipe an Choirp - Áiteanna ina mbíonn achan rud go barra bachall agus cumhacht ag 

na Déithe. 

Útóipe na Cathrach - Útóipe ina mbíonn smacht ag na daoine,  níor mhaith leo bheith 

ag brath ar na Déithe.  
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Aguisín 2: Agallamh le Dave Duggan (2014) 

 

Cá as a dtáinig an smaoineamh taobh thiar den dráma?   

Thaispeáin sé a leabhar nótaí dom ar an dráma, scríobh sé an chéad nóta i mí Feabhra 

2013. Ghlac sé bliain leis an rud a scríobh.  

Chuaigh mé go Annaghmakerig i mí an Mhárta, 2013. Ionad ar leith atá ann agus 

b'fhéidir go mbeidh sé suimiúil duitse. Ionad d'ealaíontóirí…chaith mé seachtain 

ansin. Seo na céad nótaí ar an dráma, rudaí saoithiúla mar 'dúirt bean liom gur dhúirt 

bean léi, Gaeilge agus Béarla ag an bheirt, níl mise chomh líofa 'is atá tusa, Oh you're 

fluent enough when you want to be', so sin  an meascán teanga ag teacht, eAnigma, 

code breakers, riddles -  bhí mé ar lorg rudaí den chineál sin fosta. Seo an chéad teideal 

'Makaron-inc', mar a bheadh chomhlacht ann, 'makaron-ink.' Bhí an cúlra leis na 

hamhráin macaronica, an teannas ar teanga agus an dóigh a buaileann teanga le chéile 

- Gaeilge, Béarla, Gaeilge, Laidin. So sin an chéad rud a rith liom, go bhfuil ábhar, 

chan scéal, go bhfuil ábhar ansin; an teannas idir na teangacha agus ag fáil isteach ar 

sin, na hamhráin macaronica agus ag fáil isteach tríd sin, an bhfuil áit ann? An bhfuil 

suíomh ann, baile?  Gur 'Makaronik' ainm an bhaile?  Duine?  Agus chomh luath is a 

rith sé liom 'Makaronik', wow, sin ficsean eolaíocht , an focal amháin go fiú ma 

chuireann tú 'k' leis.   

 Go luath, bhí mé ag scríobh stuff faoi argot, linguistic elements borrowed across 

cultures, an mbeadh an dráma intuigthe ag daoine ar bheagán Gaeilge?  Sin mise ag 

scríobh i mBéarla agus i nGaeilge, Dario Fo, na hamhráin a raibh dúil agam iontu, 

Diarmuid agus Gráinne, 30 agus 25, saighdiúirí, teanga atá marbh. Cad chuige a bhfuil 

tú ag labhairt Béarla? For old times sake. Na línte sin, níor fhán siad sa dráma.   

 

 Luaigh tú ansin ábhar Makaronik agus fréamh an fhocail, ach cá as a dtáinig 

Makaronik féin? 

Na hamhráin, an focal agus ansin, an scéal. Ca bhfuil an scéal? Agus mise mar 

scríbhneoir a aimsíonn scéalta faoi carachtair. Ta dhá dóigh le dráma a scríobh: plot 

plot plot, story, story, story agus an dóigh eile ná carachtair. In sa traidisiúin 
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drámaíochta sa Ghaeilge agus in Éirinn, i gcoitinne, character based dramas. 

Smaoinigh ar Sive le John B Keane, The Playboy of The Western World, na drámaí 

móra. Howie The Rookie - sin scéal. Má tá tú in Hollywood faoi láthair; plot, scéal, 

story agus then find a character, a oireann don scéal sin. Bheartaigh mé féin é, is 

carachtair í, is bean í, agus tá sí sa todhchaí, agus ansin leis an fhicsean eolaíocht tá 

neart teangacha, uirlisí agus coincheapa ar fáil agus láithreach, thosaigh mé a léamh 

George Orwell 1984, iRobot, Clockwork Orange. An teanga, chan na scéalta, well, 

saoirse, cumhacht go háirithe in iRobot. Caithfidh scéal a bheith ann, carachtar amháin 

agus cuir an carachtar sin faoi bhrú. Tagann beirt, Diarmuid agus Gráinne, agus 

cuireann siad Makaronik faoi bhrú leis an áit seo a dhruideadh. Agus an fo-scéal, sin 

an caidreamh idir Diarmuid agus Gráinne.  

 

Tá athbheochan le mothú chomh maith, go háirithe leis an Ghaeilge. An raibh 

stair na hÉireann agus stair na teanga mar inspioráid agat?  

Ní staraí mé, is drámadóir mé ach stádas na teanga mar mhionteanga, agus í faoi bhrú, 

ag mórteanga, cuirim i gcás Béarla, ach amach anseo beidh Béarla agus Fraincis, an 

Spáinnis, na mórtheangacha sin, beidh siadsan faoi bhrú ag Mandarin. Tiocfaidh athrú 

eile san Eimprís agus is an cás sin a bhí mé ag iarraidh a phlé. Deir Makaronik, 'Labhair 

Gaeilge', cad chuige?, 'Well, it's here.' Ní gá dúinn Gaeilge a labhairt, ach táimid ag 

labhairt Gaeilge mar gur mhaith linn í a labhairt. Rogha atá ann, agus sin rud lárnach 

sa dráma, go bhfuil rogha againne, an meastar go bhfuil rogha againne? An é sin an t-

aon rogha atá againn just because someone says it is?   

 

Tá tábhacht an duine aonair go mór chun tosaigh sa dráma. Roghnaíonn 

Makaronik an Ghaeilge in ainneoin teangacha eile a bheith aici, roghnaíonn 

Diarmaid agus Gráinne an Ghaeilge fosta. Tá sí ar an dréimire ag tús agus ag 

deireadh an scéil. Cad é an siombalachas sna roghanna sin? 

Is íomhá an-tábhachtach é an dréimire. Ní hé go bhfuil an sochaí agus an duine 

'mutually exclusive,' caithfidh an dhá rud a bheith ann, ma deir tú 'it's  all about 

individual freedom', no, 'it's all about societal organisation', no. Mar chomh luath is 

a deir tú sochaí, is fiú tagairt a dhéanamh anseo do Monty Python, The Life of Brian, 
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agus tá íomhá iontach ansin, píosa ina deir an Messiah 'We're all individuals here,' 

agus 'I'm not!' Sin iontach, fiú agus sochaí againn agus muid anseo, aonarach, tá 

dissent ann. Sin an fhadhb leis an tsochaí, an bhfuil spás sa tsochaí don duine atá 

aisteach? An dóigh a dtéann an progress, an dul chun cinn éigin, dar liomsa, grúpaí 

beaga - baile, sráid. Agus daoine ag rá no, níl muid ag dul a glacadh leis sin. An t-

easaontas sin, ar leibhéal ceisteach, go bhfuil mé ag ceistiú. Sartre - 'the most important 

word is no.'  Daoine mar Sartre agus Camus, thig leat tagairt a dhéanamh ansin, 

Makaronik is the outsider. He walks the beach and all he finds is a corpse, death. Tá 

Makaronik níos dóchasaí ag an deireadh, tá beirt anois ag an deireadh, Makaronik agus 

Gráinne, ní thig le Makaronik páistí a bheith aici, tá sin ráite ag an tús, 'she's neutral.' 

Is féidir le Gráinne. An dóchas atá ann ná go bhfuil daoine amuigh ansin gur féidir leo 

nasc a dhéanamh leo: páistí eile, agus clann, is féidir leo nasc a dhéanamh leis an bheirt 

istigh ar leibhéal na daonnachta.  

 

Cad é an tábhacht leis an dréimire mar sin?  

An dreapadh. I gcónaí ag dreapadh. Ta tagairt éigin ann do Jacob's Ladder sa 

Bhíobla.   

  

An ndearfá gur diostóipe atá sa dráma le hollsmachtachas, bagairt ón taobh 

amuigh agus coimhthíos lárnach ann? An raibh sin ar intinn agat agus tú ag 

scríobh, rabhadh a chruthú ar an todhchaí?  

Tá dhá thaobh ansin, ón taobh amuigh is diostóipe é agus í faoi bhrú ach tá cumhacht 

aici féin, agus nuair a thagann an brú, úsáideann sí cibé ábhar atá aici leis an bhrú a 

bhualadh amach. Agus déanann sí maitheas as an bhrú sin, tagann Diarmaid agus 

Gráinne, tiontaíonn sise an scéal go n-imíonn an fear, go fanann an bhean agus toradh 

aici, Makaronik now has a baby! She has created circumstances of prophet for herself. 

Sin an streachailt daonna, is cuma cé chomh dona is atá  rudaí, tá daoine ag streachailt 

i gcónaí, ag iarraidh maitheas a dhéanamh, in isle brí agus up again ar an dréimire. Ó 

thaobh Makaronik de, she comes out ahead. Bhí sí ina haonar, ag obair léi, b'fhéidir 

go bhfuil daoine amuigh ansin, tagann bagairt, téann sí i ngleic leis, ansin tá triúr acu. 

Diostóipe amach is amach… But from the inside, she's working the system. An féidir 
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Útóipe a aimsiú mar théann tú suas an dréimire? An scale é? Braitheann sin ar 

chumhacht, chonaic mé graffiti, 'don't think the rich will simply let you vote away their 

wealth.’ Cén dóigh ar féidir leat cumhacht, saibhreas, cothromaíocht a bhaint amach 

duit féin? Tagann an brú, saighdiúirí, oifigí móra na himpireachta, cumhacht acu, agus 

téann sise ina n-éadan sa dóigh is gur féidir léi cibé brabús a ba mhaith léi féin a bhaint 

amach.   

Cad chuige ar roghnaigh tú an Laidin agus Deus Meus? 

An smaoineamh a bhí agam leis an Laidin ná fáil isteach ar an teannas idir Béarla agus 

Gaeilge tríd doras eile. Is dráma seo, agus tá mé ag smaoineamh ar rudaí drámata ag 

dul i ngleic le mothúcháin an lucht féachana…tá mé ag iarraidh plé a dhéanamh ar 

leibhéal intleachtúil, ach caithfidh mé rud a chur os comhair an phobail atá suimiúil ar 

leibhéal an chroí. Chan ar leibhéal an aigne. Tá tú ag amharc  ar an rud, tchí tú an 

bheirt, Diarmuid agus Gráinne ag comhrá lena chéile sna teangacha seo, ansin tagann 

an glór seo le teanga aisteach, fiú amháin aisteach don lucht féachana. Bhí mé ag lorg 

rud ar leith…rud draíochtach.  

 

An bhfeiceann tú ceangail idir do dhráma agus leabhair/drámaí eile a phléann le 

cúrsaí teanga agus ama?  

An bunscéal sin, go bhfuil daoine ar an imeall agus daoine eile ag an lár, is sean 

smaoineamh sin, miotaseolaíochta na Gréige… na Fianna. I mo shaol féin, níl dúil 

agam san Empire, tá dúil agam san fheirmeoir amuigh ansin agus dearmad déanta ag 

an empire dóibh. An duine beag sin agus an mór scéal thart air. Agus níl mé a rá go 

bhfuil an duine sin ag rá is cuma liom cad é atá ag tarlú sa Roimh agus mise amuigh 

ansin sna sléibhte, ach go bhfuil siad ag obair leo, 3 score years and ten you know? 

Dá gcuirfear an ceist orm, cé hé nó hí laoch an scéil? Makaronik. Cé go 

ndéanann  Diarmuid rud cróga, deir na drámaí 'who's story is this, who are we 

watching?' Tá muid ag amharc ar Makaronik, agus an bheirt, go háirithe ise.   
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