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Achoimre 

 

Is ar éigean, ar ndóigh, is féidir saothar Shéamuis Uí Ghrianna a chaibidil gan béaloideas a lua 

nó is minic a thagraítear i léirmheasanna ar an scríbhneoir do chultúr an traidisiúin bhéil a 

bheith mar chúlra nó d’anáil an bhéaloidis a bheith le mothachtáil ina chuid saothar. Dá 

mb’amhlaidh gur tharraing sé an oiread sin ó thobar an traidisiúin bhéil agus gur admhaigh na 

léirmheastóirí an méid sin féin, nár chóir cur chuige béaloidis a tharraingt isteach faoi raon an 

phlé le go dtuigfear go cruinn beacht an áit a dtrasnaíonn féith an chaomhnóra le féith na 

cruthaitheachta ina chuid saothar. Chonacthas dom mar sin go raibh géarghá le buntaighde ar 

ábhar an bhéaloidis i saothar Uí Ghrianna. Le hiniúchadh a dhéanamh air seo, d’fhéach mé le 

dhá shlat tomhais a tharraingt isteach. A chéad uair, baineadh úsáid as Prionsabail na n-Insintí 

Béil de chuid Axel Olrik mar phointí comhtheagmhála ar na gnásanna atá sa traidisiún béil. 

Ansin, bhain mé úsáid as deirfiúr Shéamuis, an seanchaí Annie Bhán, le féacháil ar na 

Prionsabail agus iad ar obair. Is é atá i gceist agam mar sin go bhfuil idir shruth béaloidis agus 

shruth litríochta sa tráchtas seo. Sílim go dtabharfaidh cur chuige den tseórt seo deis annamh 

do léinn na Gaeilge fios a bheith againn ar nósanna traidisiúnta agus ar chúrsaí stílíochta a 

chleacht Séamus Ó Grianna le linn a shaoil fhada scríbhneoireachta.
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“Tá Jimmy s’againne corr” 

Caibidil 1: Intreoir  

B’shin an cur síos a rinne Seán Bán Mac Grianna ar a dhearthair, Séamus, nuair a bhí 

ceist na Gaeilge faoi chaibidil aige le Séamas Ó Saothraí (1982, 46) le linn an Oireachtais i 

dTeach an Ardmhéara i mBaile Átha Cliath. De réir mar a bhí an bheirt ag caint, chuir Seán 

Bán ceist ar Ó Saothraí cá háit a bhfuair sé a chuid Gaeilge. Nuair a d’fhreagair Ó Saothraí 

gurbh ó na cainteoirí dúchais i mBrainse na bhFoilseachán a fuair sé í, d’fhiafraigh Seán Bán 

dó an raibh aithne aige ar a dheartháir, Jimmy (nó Séamus Ó Grianna). Chuir Ó Saothraí in iúl 

dó nárbh fhéidir a mhaíomh gur éirigh leis aithne a chur air gí go raibh siad beirt ag obair san 

aon teach amháin. Bhí fios an scéil ag Seán Bán gurbh í an Ghaeilge a bheadh ag cur as do 

Shéamus Ó Grianna agus nach mbeadh a dheartháir toilteanach í a labhairt le duine nár tógadh 

léi. Sílim go dtaispeánann an idirghníomhaíocht seo thuas a dhiongbháilte is a bhí Séamus Ó 

Grianna i leith na teanga a fuair sé ón chliabhán. Mar a tchífear ar ball beag, bhí tuairimí seasta 

buana aige i leith an traidisiúin as ar fáisceadh é.  

Traidisiún agus Teaghlach  

I Rann na Feirste, i nGaeltacht Thír Chonaill, a saolaíodh Séamus Ó Grianna sa bhliain 

1889. Aon chloigeann déag de theaghlaigh a bhí ag Feilimí Dhónaill Phrionsias agus Máire 

Eibhlín Néillín ina raibh, - cúigear mac agus triúr iníon: Seosamh, Dónall, Seán Bán, Hiúdaí, 

Anna, Bell agus Bríd. Ba é Séamus, nó Máire mar ab fhearr aithne air, an mac ba shine acu. 

Bhí an traidisiún béil láidir go fóill nuair a rugadh Ó Grianna (Póirtéir 1992, 37) agus bhí 

Séamus go mór faoi chomaoin ag a shinsir óna bhfuair sé stórchiste béaloidis le huacht. Tá 
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trácht nach beag déanta ag Séamus Ó Grianna ar Fheilimí Dhónaill Phrionsias agus ar Mháire 

Éibhlín Néilín ina shaothar dírbheathaisnéise. Maidir le Feilimí, maíonn Ó Grianna gurbh é a 

athair an scéalaí ab fhearr dár chuala sé riamh agus nach raibh mantach sé sa chaint ariamh:  

M’áthair an sgéalaidhe is fearr a chuala mé riamh. ‘Sé an cainnteoir Gaedhilge é is fearr 
a chuala mé. Is iomaí duine a bhfuil a chúig oiread seanchuis aige fá’n Fhéinn is tá ag 
m’áthair. Is iomdha duine ar a’ bhaile a chuireas a thrí oiread focal i n-úsáid is chuireas 
sé. Acht tá buaidh aige nach bhfuil acht annamh: is cuma c’air a bhfuil sé a’caint ní 
bhfaighidh tú aon fhocal amháin de bharraidheacht aige. Agus gheobhaidh tú gach focal 
i gcomhnuidhe i n’áit féin aige. Tá ciall dheas de aor aige. Níor bhuail sé aon bhuille 
amhlánta riamh. Tá daoine ann a bhíos tarcuisneach acht ghní siad cusach míofar díot 
le gach focal. Ní mar sin do m’athair é. Gearrann sé thú go deas, mín, ealadhanta. Agus 
má tá tú maol san inchinn, ní mhothóchaidh tú an sgian ar chor ar bith, tá faobhar comh 
mín sin uirthi (Ó Grianna 1942, 152)   

 
Chuir mé sonrú sa dóigh a ndearna Ó Grianna comparáid idir daoine eile de bhunadh na háite 

agus Feilimí Phrionsias. Dar leis an Ghriannach, nár leor moll mór focal a charnadh i sliocht 

ar bith. Bhí an bua le fáil san fhocal chuí cheart, an mot juste mar a déarfaí, rud a leagfadh béim 

ar thábhacht na Gaeilge cruinne. Is léir fós sa sliocht thíos go raibh Ó Grianna meabhrach i 

dtaobh chruthú atmaisféir ag an ócáid scéalaíochta chomh maith. Tá an chosúlacht ar an scéal 

go raibh geasa de shaghas éigin ag baint le stíl a athar agus scéal á ionramháil aige. Tabhair 

faoi deara an tagairt don chlann a bheith cruinn le chéile agus iad ag éisteacht go géar:   

Bhí m’athair iontach maith ag scéalaíocht. Is minic a shuíomar thart fán tine oíche fhada 
gheimhridh agus gan smid asainn ach ag éisteacht leis. Chuirfeadh sé ceo ar do chluasa 
ag caint ar Ned agus ar Mhicheál Rua agus ar Mhicí Bheil (Ó Grianna 1979, 19) 

Tá an léiriú a dhéanann Ó Grianna an-chosúil leis an léiriú a fhaighimid ar mhuintir a mháthar. 

Deir Ó Grianna gur filí ceoil a bhí ina mhuintir ar thaobh a mháthar, Máire Eibhlín. Bhí an 

méid seo le rá aige fúthu:  

Bhí na céadtaí agus na céadtaí amhrán ag muintir Rann na Feirste nuair a bhí mé ag 
éirghe aníos ’mo ghasúr. Agus bhí a mbunadhas agam-sa ar mo theangaidh. Acht níor 
bh’é sin a’ rud a thug orm toiseacht a dhéanamh ceoil go hóg sa tsaoghal. Níor bh’é 
acht a duthchas a bhí ionam. An mhuinntir a tháinig romham ar thaoibh mo mháthara 
rinne siad amhráin agus dánta comh maith is rinneadh i nÉirinn le n-a linn (Ó Grianna 
1942, 111)  
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Is cinnte go bhfuil Ó Grianna ag feidhmiú ar leibhéal an mhaoithneachais anseo. Ina dhiaidh 

sin is uile, is sa chuid seo a fheicimid gur chlann faoi leith í a raibh an traidisiún béil sa nádúr 

acu, ní amháin i gcúrsaí scéalaíochta ach i gcúrsaí ceoil chomh maith. Is í an ní is suntasaí faoi 

na sliochtanna seo an dáimh as cuimse a bhí ag Séamus Ó Grianna leis an oidhreacht dhiamhair 

sin a thug sé leis ó thaobh na dtaobhann.   

Ach dá thréine an dáimh a bhí ag Ó Grianna dá thuismitheoirí ildánacha, ba mhó an 

mórtas a bhí air as leithinis iargúlta Rann na Feirste agus as na speisialtóirí a raibh cónaí orthu 

ann. Fágadh an deis ag Ó Grianna le haithne a chur ar ghlúin daoine a raibh cuimhne acu ar an 

tseansaol in Éirinn agus shníomhadh sé isteach ina chuid scríbhneoireachta a gcuid cora cainte. 

D’fhág an pobal úd a séala féin ar an scríbhneoir: 

Conall Néill Óig. Fear a bhí ann a bhí tuigseach greannmhar dea-chainteach. Fear fial 
fiúntach. Fear feasach filiúnta. Bhí a chuid Gaeilge saillte le natháin agus le dea-chaint 
agus le ranntaíocht. Agus na scéalta a bhí aige! Chuirfeadh sé ceo ar do chluasa ag 
scéalaíocht oícheanna fada gheimhridh (Ó Grianna 1979, 78)  
 

Mar is léir ón dúil a nochtadh sa ráiteas, bhí tuiscint nach beag ag Ó Grianna ar an dea-chaint 

nó ar chora cainte a bhí ar bhéal na ndaoine. Is mian liom díriú isteach arís ar an tsamhail a 

chruthaíonn sé den ócáid scéalaíochta mar eispéireas diamhair. Is dóigh liom go dtreisíonn an 

fhianaise seo leis an tuairim nach deacair don scéalaí lucht éisteachta a chartadh anonn i sruth 

rithimiúil má tá deis a labhartha aige. Is amhlaidh go bhfreagraíonn an dea-chaint don 

eispéireas scéalaíochta agus ní imíonn an méid sin ar an Ghriannach. 

Sílim fosta gur údar suime í an bhéim a leag Ó Grianna ar spiorad na hócáide 

scéalaíochta. Tugtar faoi deara go mba nós láidir é an t-airneál go háirithe i dteach Uí Ghrianna 

“Teach mór áirneáil a bhí sa teach s’againne fada ó shoin” (Ó Grianna 1979, 67). D’aithin Ó 

Grianna go mbíodh brú áirithe ag baint leis an teacht i láthair agus go mbíodh toscaí áirithe 

taobh thiar den ócáid scéalaíochta. Nochtaigh sé an tuiscint a bhí aige ar idirghníomhaíocht na 

ndaoine a bhí i láthair ag an ócáid scéalaíochta agus nach réiteodh scéal amháin le gach duine 
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a bhíodh i láthair. Bhí ar an iompróir a scéal a roghnú de réir an ghiúmair a bhí ar an lucht 

éisteachta. Cé gur scéal cruthaíochta dá chuid féin atá sa sampla seo, ní laige a bhrí dá réir: 

“Goidé a inseoidh mé?” arsa an tseanbhean.  

‘An ndéanfaidh Cnochúr an Dá Chaoradh gnoithe?’ ‘Maise, níl dúil agam féin sna 
cailleacha sin a bhfuil an cár scrábach acu’ arsa Éamonn. 

‘Inseoidh mé scéal Iníon Rí Chnoc an Óir,’ ar sise. 

‘Ar dhóigh ínteacht níl dúil agamsa sa scéal sin,’ arsa duine eile. ‘Títhear domh go 
bhfuil sé ró-thruacánta, an dóigh ar chaill an gaiscíoch an geall nuair a bhí an gábha 
’cóir a bheith thairis aige’ (Ó Grianna 1976, 24)  

Pointe eile a léiríodh go paiteanta soiléir ná gur shíl Ó Grianna an dúrud de scéalaí ar éirigh 

leis scéal físiúil glinn gléineach a chruthú, rud a chorródh an lucht éisteachta gan amhras. 

Tugann Ó Grianna cur síos dúinn ar an chineál atmaisféir a ba chóir a bheith ann .i. go rachadh 

dea-chaint lámh le láimh le geáitsíocht na hócáide chomh maith. Ba i gcumas láithrithe an 

scéalaí a bhí meas an lucht éisteachta le saothrú:  

Ba bhreá amach an scéalaí an tseanbhean. Ní thiocfadh leat gan éisteacht léi agus gan 
amharc uirthi. An oíche seo bhí sí ina suí ar shúgán sa chlúdaigh, bearád spéire de 
línéadach uirthi a bhí chomh geal le canach an tsléibhe, imeall a gruaige ris faoi na 
méir, agus gan í mórán i ndiaidh an bhearáid le gile. Nuair a chríochnaigh sí Inis Dhún 
Rámha thoisigh sí ar Fhiannaíocht ... Dar le a raibh ag éisteacht go bhfaca siad an 
fathach ina sheasamh maol tarnocht in íochtar an ghleanna agus na gadhair sna rua-
reatha ag tarraingt air. D’fhág an t-athair uaidh an snáthadán a raibh sé ag fíodóireacht 
na heangaí leis. Lig an mháthair do na dealgáin titim ina hucht. D’inis an tseanbhean 
léi nó go sílfeá go gcuala tú glaimneach na conairte, agus gáir na laoch, agus gliogair 
na gclaimhte, agus díoscarnach na sleanntrach (Ó Grianna 1976, 26) 

An meas a bhí aige ar thraidisiún na scéalaíochta, is dóiche, a ba mhórchúis le gur ghlac an 

Griannach an persona, Máire, chuig mar ainm cleite. Léiriú ab ea é a bhéarfadh le fios gur 

dhual dó ealaíon inste scéil a nascadh leis an scéalaíocht traidisiúnta (Ó Doibhlin in Mac 

Congáil 1992, 91).  

An Ghaeilge  

Ba mhór ag Ó Grianna Gaeilge shlachtmhar bheacht phointeáilte agus bhí tuairimí 

láidre aige i leith na Gaeilge agus na ndaoine ar chóir dóibh nó nár chóir dóibh úsáid a bhaint 
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aisti (féach tús na Caibidle). Díspeagadh agus drochmheas a léirigh sé do lucht léinn na Gaeilge 

siocair nach raibh an teanga ón chliabhán acu, rud a bhéarfadh suntas do dhearcadh Uí Ghrianna 

gurbh é féin caighdeán na Gaeilge (Titley 1991, 459). Léirítear an Griannach mar dhuine a bhí 

dírithe go huile is go hiomlán ar chruinneas na Gaeilge, ní ó thaobh chaighdeán na gramadaí 

de nó níor lú air an diabhail ná caighdeán na Gaeilge (agus an cló Rómánach), ach cruinneas i 

dtaobh  na canúna dúchasaí. Tá an chosúlacht ar an scéal gur amharc Séamus Ó Grianna ar an 

Ghaeilge mar rud inmheánach nó mar phribhléid a bronnadh air ó na glúine a chuaigh roimhe. 

Ba  scríbhneoir é a sheasaigh glan in éadan truailliú teanga. Faoi mar a áitíonn an tOllamh 

Ailbhe Ó Corráin (1992, 94) ba i gcanúint a ghlúin a scríobh Séamus Ó Grianna.  

Is iomaí iaróg a chuir Séamus ina suí ar ábhar na Gaeilge nó i mbeagán focal, ar 

Ghaeilge na Gaeltachta. Faoi mar a chonaic muid ag tús na caibidle níor scéal rúin é an tarcaisne 

a bhí ag Séamus ar an rud a dtugadh sé Gaeilge mhaide air. Is é is dóichí ná go raibh sé amuigh 

air go mba scríbhneoir é a raibh faobhar ar a theanga aige. B’fhéidir go raibh an ceart ag Seán 

Bán Mac Grianna nuair a d’áitigh sé go raibh Séamus corr. In ainneoin a chuid tuairimí in 

éadan an Bhéarla, ní raibh leisce ar bith air tabhairt faoin teanga ghallda nuair a mheas sé nach 

raibh Gaeilge ó dhúchas ag daoine. Sa choláiste samhraidh i Rann na Feirste, thug an tAthair 

Éamonn Ó Doibhlin, uachtarán Chomhaltas Uladh, ar Mháire agus ar a theaghlach glanadh 

amach as an choláiste de thairbhe úsáid an Bhéarla: 

Perhaps it is only an argumentum ad hominem to say that the time has surely arrived 
when Séamus Mac Grianna should make the sacrifice of keeping himself and his 
English-speaking family out of Rannafast, and so obviate the necessity of having him 
and them ejected from the premises of St. Brigid’s College for speaking English in the 
College Halls- the same English which he has so often professed to abhor (in Mac 
Congáil 1990, 40).  

Mar a tchífear ar ball beag, bhí an teanga ina laincis ar an Ghriannach (Ní Dhonnchadha 1981). 

Ba mhinic a thriall sé ar a cheantar dúchais agus ar na daoine a raibh cónaí orthu ann le leabhar 

a scríobh. Bhí coimhthiú áirithe le haireachtáil air áfach de bharr na tréimshe ama a chaith sé i 
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mBaile Átha Cliath. Tráchtann Ó Grianna ar an chumann nó ar an easpa cumainn idir é féin 

agus an Ardchathair: 

Ba mhaith liom...  a mhíniughadh caide an fáth nach dtig liom sgéal a sgríobhadh fá 
Bhaile Átha Cliath. Ní thig liom, ar an ádhbhar nach Gaedhilg a labhairtear i mBaile 
Átha Cliath. Dá mbéadh an Ghaedhilg i mBaile Átha Cliath mar atá an Béarla ann anois 
b’fhuras sgéal a sgríobhadh air. Leis a fhirinne a dhéanamh ba deacair a sgríobhadh i 
dteangaidh ar bith eile. Ba chuma dá mbéadh Béarla an domhain agam-sa, ní thiocfadh 
liom sgríobhadh i mBéarla fá mhuinntir Rann na Feirste. Cá bhfuil mar thiocfadh liom 
cómhrádh Eoin Ruaidh ó Eoghain Uí Bhaoighill a chur síos i mBéarla? (in Scéala 
Éireann 14/02/51) 

Bhí cuid mhór daoine fán chathair a raibh an Ghaeilge ar a dtoil acu idir chainteoirí dhúchais 

agus fhoghlaimeoirí a labhair go rialta í. Ach ba í an teanga ghallda a bhí i réim mar bhunteanga 

chumarsáide i measc na ndaoine. Bheir an ráiteas seo lóin machnaimh dúinn ar an slabhra 

teangeolaíoch a bhí thar mhuineál an scríbhneora. 

Mar scríbhneoir a bhí báite sa saol traidisiúnta agus é ag fás aníos, thug mé suntas don 

tuigbheáil a bhí ag Séamus Ó Grianna ar an scríbhneoireacht. Tá an ráiteas seo a leanas spéisiúil 

sa mhéid is go bhfuil sé le tuigbheáil as gur fhéach leis scríbhneoireacht a shaothrú de réir toisí 

a cheantair dúchais: 

Chuir mé mo dhóchas i Rann na Feirste go hóg in mo shaoghal. hAidhbhsigheadh domh 
ar dhóigh éigint nach raibh léigheann nó litridheacht ar bith i nÉirinn acht a’méid a bhí 
sa Ghaedhealtacht. Gur i mbothógaí Rann na Feirste agus i n-áiteacha eile mar é a bhí 
fíoranam na h-Éireann, agus nach rabh ins na coláistí acht amhlántacht agus rógaireacht 
agus ainbhfios (Ó Grianna 1942, 216).  

Agus arís: 

Bhí Pádruig Phadaí fileadhanta binn-ghlórthach, agus bhí Eoghan Ó Baoighill beacht 
agus deagh-bhriathrach. Acht ní rabh ann le mo linn, acht aon novelist amháin, sé sin 
Condaí Éamoinn. ’Mur gcluinim aon sgéal, chumfainn féin sgéal’, adeireadh na 
seanchuidhthe i dtús sgéil. Chumfadh Confaí, agus bhí deilbh áluinn i gcomhnuidhe ar 
a chuid cumraidheachta (Ó Grianna 1942, 142).   

Níor doiligh dúinn an Griannach a mhaitheamh don dearcadh cúngaigeanta a bhí aige ar an 

ábhar gur bheag scríbhneoir a bhí ag saothrú an ghearrscéil nuair a tharraing sé an peann chuige 

Lena chois sin, ba líonmhaire an béaloideas ná an chumadóireacht i bhformhór na ngearrscéalta 

san am sin (Nic Eoin 1982, 180). Caithfidh sé gur mhór ag Ó Grianna scéalta de bhunadh a 
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cheantair dhúchais agus gur gheall le téacsanna údarásacha iad, dar leisean. Feictear a 

thábhachtaí is atá traidisiún béil an cheantair dó mar thobar diamhair na cumadóireachta as a 

dtiocfadh sní na litríochta chuige.  

Ní féidir a áiteamh, ámh, gur thug Ó Grianna féin faoi scéalta a scríobh go preabanta 

ach an oiread. Cé gur ar ábhar an aistriúcháin a bhí aird Shéamuis dírithe sa ráiteas thíos, 

bheirimse é siocair go dtaispeánann sé nár thug an t-údar faoi cheird na scríbhneoireachta go 

grod agus go réidh ach go raibh a mhachnamh déanta aige ar bhrí an tsaothair sular chuir sé 

peann ar pár. Taispeánann an méid seo gur scríbhneoir feasach agus meabhrach a bhí ann a 

ghlac cúraim faoi leith i dtaobh eispéireas an tsaothair a bhí sé ag iarraidh a chruthú: 

Rud iontach doiligh aistriú a dhéanamh agus a dhéanamh go maith. Chluin tú daoine a' 
rá ó am go ham gur fusa go mór litríocht a aistriú ná litríocht a chumadh. Ach is é mo 
bharúil féin nach dtig le duine ar bith aistriú a dhéanamh ach an té úd a bhéarfadh 
iarraidh mhór ar a bhunús a chruthú as a stuaim féin. An té a rachas i gceann aistrithe, 
caithfidh sé dhá rud a bheith aige - an teanga ina bhfuil an chéadchruth scríofa agus an 
teanga ar mian leis an t-aistriú a dhéanamh inti. Caithfidh sé an dara ceann a bheith aige 
go hiontach maith... Ansin tá rud eile de dhíth ort. Caithfidh tú meon an údair a 
thuigbheáil (in Mac Congáil 2002, 21)  
 

Is é an rud atá léirithe sa líne deiridh gur chóir tuigbheáil a bheith ag an aistritheoir ar mheon 

an ealaíontóra agus ar eispéireas an tsaothair a bhí á chruthú aige. Rachainn chomh fada lena 

rá go bhféadfadh an léargas seo a bheith faoi bhun gach saothair dár scríobh Ó Grianna, go 

háirithe dá bhféachfadh leis saothar iontais a sholáthar.  

Ní féidir a mhaíomh go raibh an scríbhneoir aineolach ar theangacha iasachta eile ach 

an oiread; nó bhí Fraincis líofa aige agus meas aige uirthi dá réir. Ba léir go raibh machnamh 

déanta ag Ó Grianna ar na cineálacha litríochta a ba chóir a bheith ann agus an leas nó an loit 

a bhéarfadh siad do leabharthaí na Gaeilge: 

Rinne mé amach go n-iarfainn leabhar Fraincise orthu. Chonacthas domh go bhféafdaí 
leabhra maithe a aistriú as an Fhraincis, nó as teanga ar bith eile ach an Béarla, agus 
nach ndéanfadh siad dochar ar bith don Ghaeilge, ach b'fhéidir maith (Ó Grianna 1940, 
238)  

 



8 
 
 

Agus: 

Léigh mé dornán maith de na geárr-sgéaltaí is mó cáil sa Fhrainncís. Ba é Alphonse 
Daudet an fear a b’fhearr liom den iomlán aca- an fear nach ndearn ‘riaghlacacha an 
gheárr-sgéal’ a choimhlíonadh ar chor ar bith. (Ó Grianna 1940, 227)  

Is ríspéis liom an tagairt a dhéanann sé do ‘rialacha’ an ghearrscéil. Tá an chosúlacht ar an 

scéal gur thug sé droim láimhe do rialacha na litríochta. Is féidir a áiteamh i dtaobh an 

Ghriannaigh gur fhéach sé é féin a shaoradh ó laincisí rialacha na litríochta agus a mhianta féin 

á sásamh aige. Is léir mar sin gur lean sé dá bhealach féin agus nach raibh sé sásta géilleadh do 

mhúnla liteartha nach raibh ag fóirstean dá mheanma, mar atá an dúchas. Ba dhuine bródúil é 

agus bhí féith an chaomhnóra ag preabadh go tréan ann. Bhí a fhios aige go maith go raibh 

múnla níba dhúchasaí ann, múnla as ar fáisceadh é féin. Bhí an méid seo le rá aige: 

Tigim féin leo nuair a deir siad gur athruigh saoghal na ndaoine agus go gcaithfidh an 
teangaidh cos a choinneáil le cúrsaibh an tsaoghail. Tá ealadhain ag teacht ar aghaidh 
agus caithfear focla a chumadh ins an Ghaedhilic a bhéarfas an teangaidh ‘suas chun 
dáta’. Ach ní hionann seo agus cruth sgéil Gaedhilge a athrach agus é a innse ar nós 
teangthach eile. Bhí art daobhtha féin ag seanchuidhthibh Gaedhilge. Bhí dóigh 
náisiúnta aca leis an sgéal a innse. D’fhás an t-art sin amach as saoghal agus as 
creideamh na ndaoine. Ní hionann ár saoghal féin agus ceann na Sasana nó na Fraince. 
Ní hionann ár mbreathnughadh, ár n-intinn, ár gcreideamh nó ár leagan amach. As an 
ádhbhar sin ba chóir dúinn art na sean-sgéaluidheachta a choinneáil fad agus b’fhéidir 
é, agus ins an am chéadna focla úra a chumadh fá choinne na rudaí atá ann anois agus 
nach rabh ann an uair sin ... Ba cheart cruth an tsean-sgéil a choinneáil beo agus art 
Gaedhlach a shníomh amach as (Mac Congáil 2003, 175) 

Bhí Ó Grianna ina sheasamh ar thairseach an ama nuair a bhí na seantraidisiúin á gcreimeadh 

ag cultúr agus ag teanga ghallda. Sílim gur chóir amharc air mar scríbhneoir a bhí ag freastal 

ar an dá thrá dá lucht léitheoireachta. Sholáthraigh an Griannach ábhar léitheoireachta do 

phobal na Gaeilge agus dá mhuintir féin i nGaeltacht Thír Chonaill (Titley 1991, 88; Mac 

Congáil 1983, 117). Rinne sé freastal ar éileamh léitheoirí na Gaeilge ach ba léir go raibh sé 

meabhrach chomh maith go léifí na leabhair amach ina cheantar dúchais: 

Níor inis mé go fóill duit cérbh í féin. Agus ní inseod. Níor mhaith léi mé a hainm a lua 
leatsa ’Mháire, nó tá sé curtha ort go scríobhann tú cuid mhór de na rudaí seo (Ó 
Grianna 1976, 105) 
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I ndeireadh na dála, níl aon scríbhneoir eile sa Ghaeilge a bhfuil an oiread sin scríofa 

aige is atá ag Séamus Ó Grianna. Tá cáil air mar dhuine de na scríbhneoirí próise is bisiúla dár 

chuir peann ar pár le linn ré na hathbheochana. Lig mé don Ghriannach é féin a chur i láthair 

le go dtaispeánfaí an dáimh a bhí aige leis an traidisiún as ar fáisceadh é. Ón méid sin, 

d’fhéadfaimis a rá gur bhain sé go dlúth le traidisiún an cheantair ar de é agus gur scríbhneoir 

é a bhí ar theann a dhíchill ag iarraidh an Ghaeilge a chosaint ón truailliú gallda. Is féidir a 

áiteamh mar sin go bhfuil féith an chaomhnóra le haireachtáil go soiléir sna tuairimí a leag sé 

síos thar na blianta, rud a bheir chuig croílár an tráchtais seo mé. 

Leagan amach an tráchtais 

Dá thréine is a bhí an traidisiún béil i Séamus Ó Grianna, níor imigh an méid sin ar 

lucht na léirmheastóireachta ach an oiread. Ní chuirfeadh sé iontas orainn a chluinstin go 

spreagfadh a chuid ráitis ládasacha ceisteanna praiticiúla faoi chumasc an traidisiúin bhéil agus 

na litríochta. I gCaibidil 2 mar sin, déanfar cur síos ar an mheasúnú a rinne lucht na critice ar 

shaothar Shéamuis Uí Ghrianna le go bhfeicfear luí na talún i dtéarmaí a chuid 

scríbhneoireachta. Ó tharla go bhfuil cuid mhór scríofa ar shaothar Shéamuis Uí Ghrianna agus 

go bhfuil léamha éagsúla á ndéanamh ag léirmheastóirí, mheas mé gur tairbheach an mhaise 

domh díriú isteach ar na topaicí is mó a bhfuil baint acu le leagan amach an tráchtais. Sa chur 

síos ar an léirmheas litríochta mar sin, díreoidh mé isteach ar na mórthuairimí i dtaobh na 

dáimhe faoi léith a bhí ag Ó Grianna leis an cheantar as ar fáisceadh é agus ar an dóigh ar bhain 

sé úsáid as an réigiúnachas mar ‘chanbhás’ a bhí deartha dó roimh ré. Chomh maith leis sin, 

bhéarfar amharc ar a bhfuil le rá ag na léirmheastóirí i dtaobh dhéantús a chuid carachtar. Ag 

tarraingt ar dheireadh na caibidle, díreofar isteach ar na mórthuairimí i dtaobh úsáid na teanga 

dúchais. I ndiaidh an dua atá caite ag na scoláirí, sílim gur saothar in aisce é feoil a lorg san 

athchogaint chéanna a chuaigh romham. Muna dtabharfar teoiric an traidisiún bhéil san 
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áireamh is leathléamh nó léamh lochtach a bheadh á dhéanamh againn ar an áit a dtrasnaíonn 

féith an dúchais agus féith na cruthaitheacha i saothar Shéamuis Uí Ghrianna.  

Dá thoradh sin, i gCaibidil 3, míneofar gur féidir cur chuige nua a bhunú lena ndéanfar 

iarracht chun tionchar an traidisiúin bhéil a mheas i saothar iontais Shéamuis Uí Ghrianna. 

Bainfidh mé úsáid as saothar acadúil Axel Orlik Principles of Oral Narrative Research le solas 

a chaitheamh ar ghnéithe faoi léith den traidisiún béil agus lena n-aimsiú siúd i saothar iontais 

Shéamuis Uí Ghrianna. De thairbhe gur taighde idirdhisciplíneach atá idir lámha agam sa 

tráchtas, ní mór a thabhairt chun cuimhne nach ionann an dá bhrainse léinn .i. an bhéalaireacht 

agus an litríocht. Is iomaí cardáil a rinneadh ar thionchar an traidisiúin bhéil ar litríocht. 

Déanfaidh mise ámh mo dhícheall le léargas a thabhairt ar an imní a bhíonn ar scoláirí áirithe 

i dtaobh nádúr agus bunús an traidisiúin bhéil i gcomhthéacs na litríochta scríofa.  As siocair 

go gcuireann ildánacht agus ilghnéitheacht Chlann Mhic Grianna deis réimse mór taighde os 

comhar an scoláire, sílim gur fiú slata tomhais eile a tharraingt isteach faoi raon an phlé chomh 

maith. Bainfidh mé úsáid as saothar comhfhreagrach an tseanchaí, a dheirfiúr Annie Bhan, 

Prionsabail Olrik a mheas i gcomhthéacs thraidisiún na hÉireann agus Shéamuis Uí Ghrianna 

araon. Ba cheart mar sin go dtabharfadh staidéar den tsórt seo léargas cuimsitheach dúinn ar 

an dóigh ar bhain an scríbhneoir úsáid as an traidisiún béil le go dtuigfear an áit a dtrasnaíonn 

an dá fhéith ar a chéile.  

I ndiaidh constaic na teoirice a leagan síos, bheartaigh mé na Prionsabail a roinnt ina 

dhá mhórchaibidil le hathrá a sheachaint sa tráchtas (Carachtracht agus Plota). I gCaibidil 4, 

bhéarfar amharc ar Phrionsabail Axel Olrik i dtaca le carachtracht. Sa chéad mhórchaibidil seo, 

díreoidh mé isteach ar líon na gcarachtar a bhíonn in aon radharc amháin Prionsabal na Beirte. 

Anuas air sin, déanfar plé ar an Díriú Airde ar Phríomhcharachtar, ar Phrionsabail na 

Codarsnachta, agus ar Thrua an Éisteora i leith Carachtair le go dtuigfear an dóigh a ndéanann 

Séamus agus Annie iad a láimhseáil. Cíorfar go mion idirghníomhaíocht na gcarachtar ar bhonn 
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staitistiúil mar mhaithe le cruinneas. Is fiú a mheabhrú siocair go bhfuil mórchaibidil idir lámha 

agam, beidh na Prionsabail uilig neamhspléach ar a chéile sa mhéid is go mbeidh tús, anailís 

agus plé ann.  

Ag eascairt as an eolas sin, is í an anailís ar leagan amach an phlota is ábhar do Chaibidil 

5. Cíorfar leagan amach na saothar chomh maith áfach le go bhfeicfear an dóigh a dtiteann na 

scéalta iontais amach. Míneofar na Prionsabail a bhaineann le hoscailt agus le dúnadh na scéalta 

iontais chomh maith leis na coinbhinsiúin a stiúrann an lucht éisteachta ó eachtra amháin go 

dtí an chéad eachtra eile ar mhodh teagascach sothuigthe. Is í aidhm na caibidle ná iniúchadh 

a dhéanamh ar chomhthathú na scéalta.  

Ag tarraingt ar dheireadh an tráchtais, ba mhaith liom mo chuid tuairimí féin a leagadh 

síos i gCaibidil 6. Siocair nach bhfuil prionsabail ann a bhaineann le teanga, sílim gur 

tairbheach an mhaise dúinn síneadh úr nua a chur le saothar Axel Olrik agus teanga a tharraingt 

isteach faoi raon an phlé. Roinnfear an chaibidil seo ina dhá mhórchuid mar sin. I dtús báire, 

bhéarfar amharc ar chomhréir agus ar chastacht na n-abairtí ar bhonn staitistiúil le go bhfeicfear 

a dheise is atá saothar iontais Uí Ghrianna le saothar Annie Báine de thairbhe go mbíonn 

scríbhneoirí feasach agus meabhrach i dtaobh fad na n-abairtí (Ohmann 1964; Holmes 1985). 

Sa dara cuid den chaibidil, pléifear tógáil agus forbairt na teanga agus caithfear solas ar ghaireas 

an athrá de thairbhe go meastar go bhfuil an t-athrá ar cheann de na saintréithe nó fiú ar cheann 

de na slata tomhais inár féidir an traidisiún béil a aithint agus a mheas (Boas 1925, 329). 

Déanfar an t-athrá a phlé ar bhonn ealaíonta áfach siocair go mbíonn feidhm aeistéitiúil agus 

cruthaitheachta aige chomh maith.  

Os rud é go bhfuil trí mhórchaibidil idir lámha agam (Caibidil 4, 5, agus 6), lonnófar 

anailís an tráchtais i ndioscúrsa na critice a fuair Séamus Ó Grianna díreach ag deireadh gach 

caibidil faoin teideal ‘Cur agus Cúiteamh’. Ag an deireadh (Caibidil 7), cuirfear clabhsúr leis 
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an tráchtas le roinnt ráiteas a fhreagróidh don tuigbheáil a bhí ag Séamus Ó Grianna don 

traidisiúin bhéil. 

Mar sin, lorgaíonn an tráchtas seo a áit féin i measc na critice a fuair Séamus Ó Grianna 

trí úsáid a bhaint as peirspictíocht an traidisiúin bhéil.  
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Caibidil 2 

An Léirmheas Litríochta 

Ach is é an moladh is mó atá tuillte aige [Séamus Ó Grianna] gur scríobh sé leabhra ina 
bhfuil an Ghaedhilg is fearr agus is glaine dá bhfuil sa Nua-Ghaedhilg ... Níl ceard na 
nua-sgéalaidheachta aige mar atá sí ag Pádraig Ó Conaire, ach is Gaedhealaighe i bhfad 
ina chaint agus ina dhearcadh Séamus ná Pádraig (Ó Searcaigh 1934, 117; 136) 
 

Is dóiche go mbeireann an ráiteas seo thuas chuig croílár na critice dépháirtí a fuair 

Séamus Ó Grianna le linn dó an peann a tharraingt air féin nó taispeánann sé an scoilt a bhí le 

sonrú ina chuid scríbhneoireachta. Ar thaobh amháin gheibhtear saibhreas agus snastacht na 

Gaeilge inti, ach ar an taobh eile de, sonraítear deacrachtaí a bheith ag an údar i dtaca le ceird 

na nuascéalaíochta. Cuirim romham sa chaibidil mar sin iniúchadh a dhéanamh orthu siúd a 

d’fhéach le léirmheas a dhéanamh ar shaothar Shéamuis Uí Ghrianna.  

Ceantar na Gaeltachta 

While Ó Grianna’s picture of life in Irish-speaking Donegal is highly idealised and 
unreal, his great merit is to have created such a land, so that the traveller crossing its 
border breathes again each time a familiar air and recognises in each new character a 
family likeness to those whom he has met before (Greene 1972, 31) 
 
Cibé ainm a bheireann Ó Grianna ar shuíomh a chuid scéalta, tá áitiúlachas so-aitheanta 

le haireachtáil sna háiteanna a chruthaíonn sé i mbeagnach gach uile shaothar dá chuid. Is 

rímhinic a lonnaíonn sé scéal taobh istigh de cheantar “cibé acu Rann na Feirste nó Ceann 

Dubhrann nó Lag a’ tSeantoighe nó Rinn na bhFaoileann etc. a thugann sé ar an áit, nó An 

Clochán Liath nó An Clochán Dubh nó An Clochán Bán (Ó Fiaich 1974, 29-30). Tá 

áitiúileachas áirithe le sonrú go mór i saothar Shéamuis (Ó Muirí 1999, 76). Níl sé doiligh mar 

sin an Griannach a mhaitheamh don chlaonadh chun an áitiúlachais seo go háirithe nuair a 
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dhéantar machnamh ar an áit ar rugadh agus ar tógadh é. Ba iad na farraigí, na beanna, na 

hoileáin agus na sléibhte in iarthuaisceart Thír Chonaill a spreag agus a sholáthraigh cúlra 

caoithiúil don scríbhneoir. I mbeagán focal, bhí an ‘canbhás’ deartha do Shéamus Ó Grianna 

roimhe ré (Ó Muirí 1980, 30). Níorbh aon ionadh é mar sin gur bhain sé earraíocht as a cheantar 

dhúchais agus gur shní sé an dúlra isteach i mbréid na saothar go fuinniúil seolta. Áitíonn Ó 

Doibhlin (1997, 102) go bhfíonn Ó Grianna féith an rómánsachais áitiúil go “flúirseach tríd an 

chur síos: radharc fiáin farraige agus tíre, logainmneacha a bhfuil macalla leo” agus “éagaoin 

na gaoithe” agus go ndéantar é ar mhaithe le hatmaisféar agus le haithleá na scéalta .i. confadh 

farraige agus spéire nuair atá Séimidh agus an Cearrbhach ag teicheadh ó na saighdiúirí nó 

dreach dearóil na tíre agus Séimidh ag tréigean Babaí. Caitheann Nic Eoin (1982a, 183) solas 

ar an chlaonadh chun an idéalachais áitiúil i saothar Shéamuis chomh maith. Ag déanamh 

comparáide idir dírbheathaisnéisí na mBlascaodaí agus úrscéalta Uí Ghrianna di, luann sí go 

raibh an t-idéalú ar an áit agus an rómánsúlacht a chonacthas cheana sna saothair 

dhírbheathaisnéisiúla1 le feiceáil arís ach amháin go raibh i bhfad níos mó áibhéile déanta ag 

Séamus Ó Grianna agus é ag cruthú carachtair dúinn. Dá rómánsúla is dá idéalacha a dhathaigh 

Ó Grianna saol na Rosann, ní mór a admháil gur acmhainneach an leas a bhain sé as an 

áitiúlachas so-aitheanta seo le cuntas glinn gléineach a fhágáil ar an taobh sin tíre agus ar an 

 
1 Ba iad muintir na mBlascaodaí a ghrean áit amach dóibh féin mar cheann de na ceantair ab fhorsúla i gcanón na 
Gaeilge. Murab ionann agus an mhacasamhail ó dheas, níor tugadh mórán airde ar na dírbheathaisnéisí a tháinig 
ó na Conallaigh cé gur chuir siad le guth agus le heispéireas na Gaeltachta (Moreno 2009, 77). Ó mhuintir na 
mBlascaodaí, tháinig An t-Oileánach (Ó Criomhthain and Seabhac, 1929), Fiche Bliain ag Fás (Ó Súileabháin, 
1933), agus Peig, a Scéal Féin (Sayers and Ní Chinnéide, 1936). Ag trácht dó ar Twenty Years a-Growing, bhí an 
méid seo le rá ag E. M. Forster sa réamhrá: “This book is unique, lest he [the reader] forget what a very odd 
document he has got hold of. He is about to read an account of Neolithic civilisation from the inside. Synge and 
others have described it from the outside, and very sympathetically, but I know of no other instance where it has 
itself become vocal, and addressed modernity” (O’Sullivan et al. 1998, ix-x). Cé go bhfuil an léirmheastóir ag 
gabháil thar fóir le ceangail áibhéileach a dhéanamh le haois neoiliteach agus muintir na mBlascaodaí, sílim go 
dtaispeánann sé an dúspéis a cuireadh sna ceantair Ghaeltachta. Rinneadh saol na Gaeltachta, ina ainnise agus ina 
anró, a chomóradh. Moladh an cineál seo cumadóireachta i gcead is in ómós don ábhar agus do shaol glan gaelach. 
Mar a deir Gearóid Denver (2005, 43-44), bhuanaigh tionscal liteartha na ndírbheathaisnéisí tábhacht na 
Gaeltachta nó le bheith níos fírinne faoi, buanaíodh an dearcadh rómánsúil agus neamhréalaíoch uirthi. Agus ba 
é Séamus Ó Grianna an sampla ab fhearr den chineál seo scríbhneoireachta.  
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tréimshe ama inar tógadh é. Ní miste aird a tharraingt ar ráiteas Thomáis Uí Fhiaich (1974, 30) 

agus é ag trácht ar shaothar Shéamuis mar fhoinse do stair shóisialta: 

Agus dá dtigeadh an lá choíche a chaillfí gach foinse staire ó Rann na Feirste i ndeireadh 
an 19ú haois- clárleabhair na mbáistí agus figiúirí an daonáirimh ... d’fhéadfaí saothar 
stair Rann na Feirste san aois sin a athchruthú as leabhair Mháire a bheadh chomh 
iomlán leis an méid a cailleadh, agus i bhfad níos bríomhaire, níos spéisiula agus níos 
daonnúla 
 
Cé nach bhfágtar fuíoll amhrais orainn faoin chlaonadh chun an áitiúlachais, cuirim 

sonrú sa dóigh ar tugadh leid do réalachas agus ar baineadh úsáid as focail ar nós ‘réalach’ (Ó 

Muirí 1980, 30) agus ‘rómánsaíocht réadach’ (Titley 1991, 42). Ní foláir domh a admháil nárbh 

iad seo na chéad fhocal a rith liom agus mé ag treabhadh fríd shaothar Shéamuis Uí Ghrianna. 

Má theastaíonn uainn a rá gur dhear sé pictiúr fírinneach dá cheantar, caithfimid a bheith 

cúramach faoin chineál fírinne a bhí á cruthú aige. An é go ndearna Séamus Ó Grianna rogha 

chomhfhiosach duáilcí an tsaoil réalaíoch a bhí timpeall air a sheachaint nó an rud é nach raibh 

na duáilcí sin ag fóirstean do mheanma na hócáide a bhí sé ag iarraidh a chruthú dá lucht 

léitheoireachta? Is féidir fuascailt na ceiste a fháil i dtuairim Titley (1991, 43) a mhaíonn go 

neamhbhalbh nach bhféadfaí a áiteamh go raibh Ó Grianna dall ar an sclábhaíocht, ar an ainnise 

ná ar an suarachas a bhí sa saol. Cé gur luaigh sé cruatan an tsaoil, níor fhéach Séamus le 

gabháil níba dhoimhne ná sin agus cúinsí an tsaoil sin a cheistiú. Is féidir a áiteamh mar sin go 

raibh a fhios ag Ó Grianna cad é go díreach a bhí á chruthú aige agus níor fhéach sé le húsáid 

a bhaint as na duáilcí sóisialta sin mar tháthchuid a chuid saothar. Fágann sin go raibh claonadh 

ag an scríbhneoir chun an chúlra logánta mar ba shamhlú dó é, beag beann ar an saol réalaíoch.  

Is féidir a áiteamh nach raibh a leithéid de dhlúthbhaint le féacháil idir an scríbhneoir 

agus saol Bhaile Átha Cliath. Ní miste ráiteas Uí Ghrianna a mheabhrú i dtaobh a shaoil agus 

é ag cur faoi san ardchathair (féach Caibidil 1). Admhaíonn Ó Grianna nach raibh sé de chumas 

aige an saol coimhthíoch sin a bhreacadh síos ar phár siocair nár théigh a chroí le ceantar ina 

raibh an Béarla i réim mar bhunteanga chumarsáide: 
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Ba mhaith liom ... a mhíniughadh caide an fáth nach dtig liom sgéal a sgríobhadh fá 
Bhaile Átha Cliath. Ní thig liom, ar an ádhbhar nach Gaedhilg a labhairtear i mBaile 
Átha Cliath. Dá mbéadh an Ghaedhilg i mBaile Átha Cliath mar atá an Béarla ann 
anois b’fhuras sgéal a sgríobhadh air. (in Mac Congáil 1982b, 28) 

 
Ag eascairt as sampla an tsaoil choimhthíoch seo cuirim iontas sa dóigh ar chuir Séamus Ó 

Grianna síos ar shaol Meiriceánach, áit nach ndeachaigh sé riamh ann (ainneoin a leitheadaí is 

a chuir sé síos ar dhaoine a bhí ag trial chun na tíre). Sílim go dtugann an cur síos ar Mheiriceá 

an sampla is dlúithe inár féidir a áiteamh go raibh sé ag tógáil go huile is go hiomlán ar a 

shamhlaíocht. Déanann O’Leary (1986, 72-78) caibidil chuimsitheach ar Mheiriceá mar áit ina 

milltear dea-dhaoine agus dea-luachanna na Rosann. Cibé acu a fhanann i Meiriceá nó nach 

bhfanann, tig claochlú mór ar na carachtair. Áitíonn O’Leary gur chruthaigh Ó Grianna tír a 

bhí ar maos le rachmas agus gurbh í an dúil sa rachmas seo a spreag agus a mheall na carachtair 

chun na tíre. Déantar neamart ar an saol traidisiúnta agus glactar go réidh le hábharachas. 

Míníonn O’Leary (1986, 72) go dtugann samhlaíocht Shéamuis Uí Ghrianna dearcadh simplí 

aonghnéitheach ar shaol Mheiriceá.  

Ina dhiaidh sin is uile, bhí tírdhreach Rann na Feirste ina áis chruthaitheach chuidiúil 

don Ghriannach agus é i mbun pinn. Tugadh canbhás dó a bhí deartha roimh ré. Chlis na focail 

air áfach agus é ag iarraidh cur síos a dhéanamh ar shaol na hardchathrach siocair go raibh an 

Ghaeilge ar iarraidh ann. Sílim mar sin gur fiú iniúchadh a dhéanamh ar an dóigh ar éirigh le 

Séamus Ó Grianna saol na fantaisíochta sna scéalta iontais a chruthú. An mbeifí ag súil leis an 

bhrath cheannann céanna nó an ligfeadh sé scód lena chuid samhlaíochta?   

Carachtracht  

Bheadh cúis mhaith le rá go dtiocfadh leis an idéalú seo ar an áitiúlachas a bheith ina 

amhábhar nó ina hacmhainn chruthaitheach don scríbhneoir inar féidir bundún bréan na 

Gaeltachta a nochtadh nó aghaidh fidil an cheantair dhúchais a bhaint ina dtiontófaí bunoscionn 
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tuairimí rómánsúla lucht léitheoireachta a linne. Taobh istigh den idéalachas réigiúnach áfach, 

fíonn Séamus Ó Grianna a chuid carachtrachta go dlúth agus go hinneach i mbréid a shaothair 

chruthaithigh sa dóigh is go bhfuil cumann neamhthairbheach neafaiseach le mothachtáil idir 

an réigiúnachas idéalach agus na carachtair neamhurchóideacha. Luann Mac Congáil gurb 

fhearr le scríbhneoirí Conallacha fanacht i leataobh ó phearsantachtaí a gcuid carachtar óir is 

mó an luí atá acu sa chur síos fisiciúil agus sna tréithe seachtracha (Mac Congáil 1982a, 71). 

Agus is follas nach eisceacht é Séamus Ó Grianna sa chás seo. Is minic a fheictear carachtair 

Uí Ghrianna mar scata stócach agus cailíní ag suirí ar thaobh an chnoic le linn aimsir an 

bhuailteachais (Mac Eoin 1969, 62) nó mar ‘ógánach fiúntach’ agus ‘fear ab éifeachtaí’ (Ó 

Máirtín 1992, 156) nó mar “buachaillí agus cailíní gan urchóid lámh ar láimh ar laftán ghlasa 

agus altáin fhraoigh” (Ó Doibhlin 1968, 25). Níl sú ná seamhar iontu.  

Féachann Nic Eoin (1982a, 184-5) le cardáil níos cruinne a dhéanamh ina halt ar 

úrscéalta Shéamuis Uí Ghrianna. Ag trácht ar an charachtracht san úrscéal CÓ di, deir sí an 

méid seo: “Tá an charachtracht go dona”. In áit a chuid carachtar a thaispeáint ar bhealach 

inchreidte, a dtréithe a fhorbairt agus iad a chur i láthair mar dhuine daonna, léirítear Séimí mar 

“scáil de dhuine” agus Babaí mar “spéirbhean dhóighiúil gan cháim”. Insíonn Nic Eoin go 

dtiteann an lug ar an lag go minic ar na carachtair. Mar thoradh an déantúis seo, is carachtair 

iad nach ríomhann a gcinniúint féin ná nach n-éiríonn leo rud ‘chomh bunúsach lena ngrá dá 

chéile a chur i gcrích’ (1982a, 192). Is deacair le Nic Eoin carachtar réalaíoch a aimsiú ina 

chuid cumadóireachta. Mothaítear macalla na critice seo i léirmheastóireacht Ní Dhonnchadha 

(1981, 155-169). Ina halt ar ghearrscéalta Uí Ghrianna, is í an laige is mó atá ann dar léi nach 

ndéantar caibidil ná cíoradh ar thranglam mothúchán a bhíonn ar chroí an duine aonair. Ní 

miste aird a tharraingt ar alt Ailbhe Uí Chorráin (1982, 36-40) ina ndéanann sé caibidil faoi 

leith ar an choimhlint atá ann idir réimsí na samhlaíochta agus na réaltachta. Déanann sé 

iniúchadh ar CD agus ar CÓ de chuid Shéamuis agus ar shaothar a dhearthár, Seosamh Mac 
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Grianna, le go dtuigfear an dóigh a n-amharcann siad beirt ar an tsamhlaíocht. Taispeánann Ó 

Corráin go mbaineann an tsamhlaíocht leis an óige i saothar Shéamuis, rud a bheir brionglóidí, 

dóchas agus idéalachas na hóige don léitheoir. Áitíonn Ó Corráin (1982, 39) go bhfeiceann 

Séamus cumas na samhlaíochta sa tachrán ach nach n-amharcann sé domhan go leor in intinn 

an tachráin. Ní dhéanann Séamus staidéar ar intinn aibí an duine a d’fhág ciall na bpáistí ina 

dhiaidh.  

Fágann sin nach bhfuil an cúlra síceolaíoch ina chuid scríbhneoireachta le go mbeadh 
doimhneacht, beocht agus nuaíocht sna samhailtí agus siombail a chuireann sé ós ar 
gcomhair. 

 

Fanann Séamus ar lantáin na samhlaíochta gan dul go domhain sa scéal. Is amhlaidh gur 

carachtair idéalacha réigiúnacha atá iontu gan oiread is duáilce de aon sórt ar a gcuid 

bpearsantachtaí. 

Tháinig mé ar alt amháin ó Groszewski (2013) a mhaíonn nach mbíonn ról traidisiúnta 

ná coinbhinseanúil i gcónaí ag mná in úrscéalta agus dírbheathaisnéis Uí Ghrianna agus gur 

ceannródaí é as bean nua-aimseartha a thabhairt isteach i gcanóin litríochta na Gaeilge (2013, 

17). San alt, déantar caibidil ar chuid de na mná mar charachtair oilte, éirimiúla, léannta a bhfuil 

léamh agus scríobh acu. Déantar trácht ar an choinsias sóisialta atá ag cuid acu i leith Saorstáit 

Éireann chomh maith. Ach is fiú solas a chaitheamh ar an chomparáid a dhéanann Groszewski 

idir carachtair bhaineanna Shéamuis Uí Ghrianna agus Phádraic Uí Chonaire (2009). Ag 

déanamh tráchta di ar chleamhnas don bheirt bhan óga Babaí Mháirtín in CÓ agus ar Mháire 

Ní Fhionnachta in An Bhean a Ciapadh, deir Groszewski go dtugann Ó Grianna cumhacht agus 

neamhspleáchas do Bhabaí Mháirtín, rud nach dtugann Ó Conaire dá charachtar féin, Máire Ní 

Fhionnachta. In CÓ, níl Babaí Mháirtín sásta glacadh leis an chleamhnas a bhí bearthaithe di. 

I saothar Uí Chonaire áfach, géilleann Máire Ní Fhionnachta dá hathair agus pósann sí an fear 

a bhí ceaptha di. Dar le Groszewski (2013, 19), ní fheicimid an ‘misneach, crógacht agus 
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láidreacht sin’ i gcarachtar Phádraic Uí Chonaire. Ní miste pointe amháin a shoiléiriú, mar 

ábhar scéal Uí Chonaire; luaitear seachrán céille a bheith ar intinn Cháit tar éis bhás a hathar 

in An Bhean ar Leag Dia Lámh uirthi (2009, 62), déantar cardáil ar Mháire Ní Fhionnachta a 

fuair bás ag iarraidh leanbh (nach raibh sí ag iarraidh) a thabhairt ar an tsaol in An Bhean a 

Ciapadh, agus cíortar an dóigh ar imigh carachtar baineann le hól agus le striapachas in Nóra 

Mharcais Bhig (2009, 100). Carachtair agus ábhair chonspóideacha á dtaispeáint agus ithir úr 

á briseadh ag Ó Conaire, dar liom. Ní hionann an réalachas sin de chuid Uí Chonaire agus 

idéalachas charachtracht Shéamuis Uí Ghrianna. Tchítear na carachtair bhaineanna mar a 

shamhlaigh Ó Grianna iad a bheith; oilte, léannta, cumhachtach agus carachtair a bhí os cionn 

an bhuille. Sheachain Ó Grianna trácht a dhéanamh, ámh, ar an tsaolacht a bhí thart air.  

Tá mé den bharúil gurbh é sin go díreach an rud a bhí á chur chun tosaigh ag Ó Corráin 

nuair a labhair sé faoin tsamhlaíocht agus faoin réaltacht i saothar Shéamuis Uí Ghrianna. 

Áitíonn sé (1982, 39) gurb ón taobh amuigh don chuid is mó a amharcann Séamus ar an 

tsamhlaíocht. Is follasach mar sin nár éirigh leis an Ghriannach ach an t-uachtar a scríobadh ar 

na carachtair a chruthaigh sé. Is furasta carachtair dá chuid a fheiceáil á slogadh agus á 

gcailleadh i gcúlbhrat an idéalachais siocair nach carachtair iad a ríomhann coinbhleacht ná 

coimhlint leis an saol rómánsúil as a dtagann siad. Ní fhaightear lón samhlaíochta ina chuid 

carachtrachta agus is léir go nglacann léirmheastóirí áirithe col leis an chineál sin soineantachta 

i gcarachtracht Uí Ghrianna. Súitear na carachtair.  

Mar thoradh ar an teip sin, tógtar ceisteanna áirithe i dtaobh an chumainn nó easpa 

cumainn atá idir an léitheoir agus an carachtar. Áitíonn Ní Dhonnchadha (1981, 162) go bhfuil 

an charachtracht i ngearrscéalta Uí Ghrianna ‘ró-éadomhain, ró-neamhfhorbartha le go 

rachadh an scéal i gcion go mór orainn” agus tógann sí ceist fhiúntach ar fiú a lua i 

gcomhthéacs a bhfuil ráite go dtí seo: “Cé mhéad carachtar de chuid an údair in TTC a fhanann 

go beo buan inár gcuimhne?” (1981, 163). Is léir go raibh an cúram céanna faoi chaibidil ag 
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Mac Congáil chomh maith. Dar le Mac Congáil (1982a, 72), glacann Ó Grianna barraíocht ama 

le meon an charachtair atá ar bheagán eolais a thaispeáint. Ní fhaightear ‘aithne phearsanta’ ar 

a chuid carachtar, tuairim eile a bhéarfaidh le fios go bhfuil lúb ar lár idir carachtracht Uí 

Ghrianna agus cuimhní fadmharthanacha an léitheora. Ní amháin gur carachtair iad nach 

dtaispeánann dásacht ná doimhneacht, mothaítear go bhfuil Séamus faiteach i dtaobh a chuid 

carachtar. Áitíonn Titley (1991, 455) nach raibh sé de mhisneach ag Séamus caint láidir i 

dtaobh na moráltachta, na heaglaise, ná na dtiarnaí talún a chur i mbéal a chuid carachtar. Is 

féidir a áiteamh go bhfuil an scríbhneoir idir dhá thine Bhealtaine. Ar an taobh amháin, 

baineann Ó Grianna barraíocht ama le meon an charachtair a chur i láthair an léitheora agus ar 

an taobh eile den scéal, níl mórán á rá ag na carachtair ar chóir dúinn suntas a thabhairt ann. 

Fágann sin nach bhfaigheann an léitheoir ach pictiúr lom ar an ghné sheachtarach den 

charachtar atá beag beann ar a chuid smaointe inmheánacha, ar a chuid inspreagtha, ná ar an 

inbhreathnú atá aige ar an tsaol. Is léire fós go raibh lucht na hardlitríochta sa tóir ar 

dhoimhneacht na haigne agus ar ionramháil na hintinne. Tá sé le tuigbheáil ó lucht na critice 

gurb í an easpa doimhneachta a chuid carachtrachta is cúis le cuid mhaith den cháineadh a 

dhéantar ar Shéamus Ó Grianna le linn dó ceird na gearrscéalaíochta agus na n-úrscéalta a 

tharraingt chuige. Is ann a bhí a threascairt.  

Leagann Ó Háinle (1992, 109) a mhéar ar fhealsúnacht Uí Ghrianna nuair a mhaíonn 

sé go bhfanfadh Ó Grianna “ar an uisce tanaí agus nach seolfadh sé amach go misniúil ar 

fharraigí garbha contúirteacha na litríochta”. Mar sin, sílim go bhfuil iomlán an chirt ag na 

scoláirí siúd a dhírigh aird ar an traidisiún béil ina chuid phíosaí cumadóireachta. Ní miste aird 

a tharraingt ar Ní Dhonnchadha (1981, 169) arís nuair a áitíonn sí gur mór agus gur treise an 

claonadh atá ag Ó Grianna le béaloideas a mhuintire ná le cíoradh agus le hiniúchadh ar 

“thranglam mothúcháin nó ar chás an dhuine mhachnamhaigh”. Is léir Mac Congáil a bheith 

ar aon intinn léi chomh maith. Faoi mar a áitíonn sé: “His aim in writing was rather after the 
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manner of the seanchaithe of old- to entertain pleasantly and not to dwell on the harsher 

realities of life” (Mac Congáil, 1993, 109) 

Ag eascairt as an sárobair atá déanta go dtí seo, tchítear domh go bhfuil gá le hiniúchadh 

a dhéanamh ar charachtracht Uí Ghrianna i gcomhthéacs an traidisiúin bhéil. Muna bhfuil 

saintréithe daonnachtaí ar fáil ina chuid carachtrachta, is fiú aird a tharraingt ar snoíodóireacht 

na gcarachtar sa traidisiún béil le go bhfeicfear ar éirigh leis an Ghriannach a shamhlaíocht a 

shaoradh ó laincis na gcarachtar neamhurchóideach agus athshaol a thabhairt do na carachtair 

sna scéalta iontais nó an rud é gur chloígh sé leis an chineál sin déantúis thuas luaite?  

Plota  

Taobh istigh den cheantar idéalach agus den charachtracht neamhurchóideach, tá sé 

ráite ag scoláirí go bhfíonn Ó Grianna téamaí áirithe a bhaineann go mór leis an chineál saoil 

as ar fáisceadh é. Seo mar a chuireann Denver (2005, 44) síos ar shaothar Uí Ghrianna “Tá na 

scéalta ar fad bunaithe ar luachanna phobal Rann na Feirste agus ar eachtraí a bhí 

tábhachtach i saol an phobail sin: breith, bainis nó bás, rites de passage na sochaí go 

mórmhór”. Tchítear chomh maith téamaí ar nós grá gan chúiteamh, aisling gan chomhlíonadh 

nó cúinsí sóisialta a bhrúnn an carachtar chun na himirce (Nic Eoin 1982a, 187). Ba mhinic 

gurbh iad luachanna traidisiúnta an phobail seo a bhí á mbrú nó á gcreimeadh ag luachanna 

nua-aimseartha. Cé gur féidir meanma an phobail a bhlaiseadh nó iad a mheas mar stair 

shóisialta, is é ionramháil na dtéamaí seo an chloch atá ar phaidrín na gcriticeoirí.  

Tá sé ráite ag scoláirí go bhfuil leideanna beaga tuarúla ag tús an leabhair a 

thaispeánann an todhchaí nó an chinniúint atá i ndán do na carachtair. Ar thaobh amháin, tá sé 

le tuigbheáil go soiléir go sáróidh an lánúin óg atá i ngrá anró agus cruatan an tsaoil, go 

bpósfaidh siad, go mbeidh lán tí de ghasúir acu, agus go mairfidh siad go sona sásta (Denvir 

2005, 44) nó ar an taobh dhuairc, go gcloífear brionglóidí na beirte ann (Nic Eoin 1982a, 184) 
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nó nuair a thagann an grá aníos ina chuid úrscéalta siúd báitear é, nó fanann sé ar an laftán os 

cionn na farraige, nó neachtar acu; téann sé ar an drabhlás in Albain (Titley 1991, 85). Cibé 

acu sonas nó donas atá i gceist, thig leis an léitheoir an scéal a thuar. Is é an locht is mó atá ar 

an chineál sin cur chuige go mbeidh sé doiligh an léitheoir a choinneáil ar tinneall. Ní ligeann 

Ó Grianna don léitheoir a c(h)uid samhlaíochta a úsáid agus ní ghríosfaidh sé suim an léitheora. 

Mar thoradh ar an chur chuige sin, milltear idirghníomhaíocht an léitheora. Ní éilítear a dhath 

ar an léitheoir. Ní gá don léitheoir mar sin ach suí faoi agus an t-eolas uilig a shú isteach beag 

beann ar threoir an tsaothair. Is é is dóiche go bhfuil stíl theagascach shimplí le sonrú sa chur 

chuige dá chuid ina stiúrann Ó Grianna an léitheoir fríd an scéal.  

Ba léir mar sin deacrachtaí a bheith ag Séamus Ó Grianna le láimhseáil na stíle. Áitíonn 

Ní Dhonnchadha (1981, 168) go neamhbhalbh nárbh í foirm dhlúth na ngearrscéalta a 

shaothraigh Ó Grianna agus gur bheag an géilleadh a léirigh sé d’éilimh agus do shaintréithe 

na ceirde.2 Tá sé áitithe fosta gur bhain Ó Grianna úsáid as ciútaí coitianta scéalaíochta le linn 

dó tús an scéil an sholáthar. Déanann Titley (1991, 268) cur síos orthu seo mar ghaireas a 

d’úsáidtí san úrscéal pobail nuair ba mhian le húdar aigne an chomhluadair a léiriú don léitheoir 

agus tá sé ‘ar fud an bhaill’ ag Séamus Ó Grianna. Tá an cleachtadh seo aimsithe ag Nic Eoin 

chomh maith. Dar léi, déanann Ó Grianna iarracht craiceann na fírinne a bhronnadh ar an scéal 

trí fhoinsí an scéil a chur chun an bhaile ar an léitheoir (Nic Eoin 1982a, 197).  

Nach fánach an cur chuige, ámh, le bheith ag dréim le ceist agus le ceird na stíle nuair 

a ghlac an Griannach col leis an chineál sin nualitríochta nó ar bhealach nuair nár thuig sé 

 
2 Ní miste sainmhíniú Mháirtín Uí Chadhain a thabhairt ar cheird an ghearrscéalaí “Is gaire é an gearrscéal don 
dán, do liricí filíocht, ná do ghné ar bith eile den litríocht. Ní call ‘scéal’, scéal críoch-chleasach, go háirid, a 
bheith ann. Is cuntas é ar eachtra nó staid intinne, nó imeacht amháin, nó ag spairn le rud eile, fiú cuntas ar 
ghotha den dúlra. Mar sin is léir nach bhféadfaidh mórán pearsana a bheith ann . . . Ní féidir aon fhorás ar 
phearsantacht nó ar mhéin a fhoilsiú agus is mó a chaitear gan rá ná a deirtear . . . Is beag de chur síos an úrscéil 
a fhéadfas a bheith ann. Mar sin is fíor-aontas an tréith is suntasaí sa ngearrscéal; gach rud a bheith fuinte 
fáiscthe: (1967, 1f)  
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láimhseáil na seánra sa chéad áit? Déanann an dá ráiteas seo thíos tarrtháil ar an chineál sin 

litríochta a bhí á shamhlú ag Séamus Ó Grianna. Bheireann siad cosaint don scríbhneoir agus 

do mheanma a chumas cumadóireachta, dar liom. 

De réir mo bharamhla-sa ba cheart cruth an tsean-sgéil a choinneáil beo, agus art 
Gaedhlach a shníomh amach as. Deirtear linn go gcoinneochadh seo ar gcúl litridheacht 
na Gaedhilge. Go raibh sí ’na codladh ar feadh thrí chéad bliadhain agus gur cheart 
díthe a breis a thabhairt isteach anois le rúideóig a d’fhágfadh i bhfus ag na 
teangthachaidbh eile í. Ach shílfinn go bhfuil sé contabhairteach a cur ar chosaibh 
anáirde agus an codladh in a súilibh. B'fhéidir gur síos i súmaire a thuitfeadh sí leis an 
deifre (Ó Grianna 1921, 2)  
 

Agus: 

Chuir mé mo dhóchas i Rann na Feirste go hóg in mo shaoghal. hAidhbhsigheadh domh 
ar dhóigh éigint nach raibh léigheann nó litridheacht ar bith in Éirinn acht a’ méid a bhí 
sa Gheadhealtacht. Gur i mbothógaí Rann na Feirste agus i n-áiteacha eile mar é a bhí 
fíoranam na h-Éireann, agus nach rabh ins na Coláistí acht amhlántacht agus rógaireacht 
agus ainbhfios (Ó Grianna 1942, 216) 

 

Sílim gur féidir ceisteanna tromchúiseacha a thógáil láithreach bonn ar an tuigbheáil a 

bhí ag Séamus Ó Grianna i dtaobh le ‘cruth an tsean-sgéil’ agus an ‘art Gaedhlach’ le go 

dtuigfear an áit a dtrasnaíonn an traidisiún dúchais le féith an scríbhneora.  

An Teanga    

Is eagal go mbeadh léamh lochtach á dhéanamh agam ar léirmheastóireacht an 

scríbhneora mura dtarraingeofaí cumas teanga a chuid phíosaí cumadóireachta isteach faoi raon 

an phlé óir ba léir go raibh Séamus Ó Grianna faoi ghradam ag lucht na léirmheastóirí maidir 

lena chuid Gaeilge.  

Is é an gnáthdhearcadh atá ag an lucht critice i dtaobh saothair Uí Ghrianna go 

bhfaighidh tú scoth na Gaeilge (Ó Corráin 1992, 94) agus saibhreas Gaeilge agus snastacht 

friotal ina chuid leabhar (Ó Fiaich 1974, 8). Faoi mar a deir Mac Cana (1956, 51), ba é Máire 

ba mhó a thaispeáin an cheolmhaireacht agus an rithimiúlacht a d’fhéadfaí a chur ar fáil le próis 
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ealaíonta na Gaeilge. Tá an moladh seo i leith a theanga dhúchais thar bheith coitianta i 

léirmheastóireacht an scríbhneora. Ina alt ar Mháire, déanann Peigí Rose (1992, 63-4) cur síos 

ar chúrsaí teanga a bhí san úrscéal CÓ. Molann sé Ó Grianna as réimse leathan a chuid Gaeilge, 

bíodh sé ag cur síos ar chúrsaí cleiteála, iascaireachta, tuíodóireachta nó cearrbhachais. Bhí an 

téarmaíocht go cruinn cumhachtach agus iad uilig ar bharr a phinn aige. Cuireann sé síos chomh 

maith ar na dulanna cainte agus ar an lear mór seanfhocal a chuir Ó Grianna isteach ina chuid 

cumadóireachta, fiú agus cuid de na focail imithe as gnáthchaint na ndaoine. Mar bhuaic an 

ailt, téann Peigí Rose chomh fada is a rá gur féidir amharc ar Shéamus Ó Grianna mar ‘ceardaí 

focal’ a raibh máistreacht aige ar a chanúint. Níor imigh ceist an chruinnis ar Ó Corráin ach 

oiread. Déanann sé dianú ar an tuairim sin nuair a áitíonn sé nach raibh i bhfoclaíocht Shéamuis 

ach “an focal atá tráthúil fóirsteanach” (Ó Corráin 1992, 95). Bheadh cúis mhaith le rá mar 

sin gur scríbhneoir é Séamus Ó Grianna a bhí eolach agus meabhrach i dtaobh roghnú focal de. 

Ní amháin gur tháinig an teanga go saoráideach chuige ach ba léir an mot juste a bheith ar ghob 

a phinn aige a dhéanfadh freastal ar an ócáid a bhí sé ag iarraidh a shamhlú. 

Táthar ann áfach a áitíonn gurb é an comhrá ar cheann de na tréithe is suntasaí dá bhfuil 

ar fáil ina chuid saothar agus go bhfuil deis a labhartha le fáil i mbéal a chuid carachtar. 

Bheireann Mac Congáil an comhrá idir Sábha agus Conall in Grásta Ó Dhia ar Mhicí in CD 

(82-5) mar shampla. Dar le Mac Congáil (1983, 79), tá an comhrá seo ina léiriú sármhaith ar 

an dá charachtar agus ar cheann de na píosaí comhrá is deismire agus is ealaíonta sa Ghaeilge. 

Ar lámh amháin, tá gach aon chor agus gach aon lúb in intinn na mná léirithe. Ar an lámh eile, 

tá soineantacht Chonaill le haireachtáil go paiteanta soiléir ann chomh maith. Luann Ó 

Doibhlinn (1997, 102-3) go bhfuil éascaíocht le brath ar an láimh atá ag Ó Grianna ar chomhrá 

a bhreacadh síos. Molann sé Ó Grianna as an chluas ghéar atá aige don chaint agus áitíonn sé 

go raibh sé ar chumas an scríbhneora sáraíocht agus béadán, argóint agus griogadh a thabhairt 

dúinn ar bhealach a d’aistreodh comhrá na tuaithe san am sin go héifeachtach. Cleas nach beag 
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a thaispeánfadh cumas agus bua an scríbhneora. Anuas air sin, tá moladh nach beag tuillte ag 

an Ghriannach as an chomhrá beo spéisiúil a dhéanann a chuid carachtar go háirithe nuair a 

bhíonn caint íorónta i gceist. Níor imigh ciúta na híoróine ar Ní Dhonnchadha (1981, 167) ach 

an oiread. Ag trácht di ar chumas an scríbhneora ar chomhrá a bhreacadh síos ar phár, deir sí 

gur suaithinseach sainiúil é cumasc na híoróine is an ghrinn i scéalaíocht Uí Ghrianna. Ach 

thuas seal, thíos seal. In ainneoin an mholta seo, táthar ann a cháineann comhráite áirithe chomh 

maith. Ag caint di ar an chomhrá idir Babaí agus Séimidh in CÓ, áitíonn Nic Eoin go bhfuil 

barraíocht maoithneachais ag baint leis an chomhrá. Caoineann siad beirt leatha agus imeacht 

a n-óige fiú agus iad óg go fóill. Áitíonn Nic Eoin (1982a, 184-5) go ndéanann an dá thachrán 

ionnanú idir an óige agus brionglóidí díchéillí agus gur labhair amhail dá mba seandaoine a bhí 

iontu. Fágann sin go bhfuil Ó Grianna ar a bhuaic i dtaobh cleas na híoróine agus na coimhlinte 

de ach amháin go bhfuil deachrachtaí aige srian a choinneáil ar a chuid mhaoithneachais. 

Tógtar ceisteanna arís i dtaobh láimhseáil na dtéamaí. An rud é go raibh Ó Grianna á ríomh ag 

téamaí áirithe? Sin é go díreach atá á áiteamh ag Ní Dhonnchadha (1981, 155) agus í ag 

déanamh cur síos ar ghaireas an chomhrá in CD. Dar léi, baineann Ó Grianna úsáid rí-

éifeachtach as an chomhrá chun gluaiseacht an scéil a stiúradh agus a chur chun cinn. Is é 

toradh an chlis seo nach ndéantar caibidil ar mhachnamh an charachtair ná ar chroí an duine 

aonair agus nach spreagtar fiosracht an léitheora i dtaobh meon na gcarachtar. Ní miste ráiteas 

Mhic Chongáil a lua i dtaobh dhualgas an ghearrscéalaí: 

oiread eolais agus is féidir a thabhairt don léitheoir ar dhóigh chomh gonta agus is féidir, 
caithfear a rá go dtugann an comhrá nó an chaint an deis sin dó. I gcomhthéacs na 
carachtrachta, feicimid i dtólamh gur furasta léamh ar dhaoine ach éisteacht go 
cúramach leo nuair a bhíonn siad ag caint. Má dhéanann an gearrscéalaí an ciúta sin a 
láimhseáil mar is ceart beidh sé ábalta daoine a léiriú go héifeachtach agus go gonta san 
am chéanna (Mac Congáil 1982a, 78-9) 
 
Ní chuirfeadh sé lá iontais orainn a chluinstin gur shíl na léirmheastóirí gur bhain Ó 

Grianna earraíocht nach beag as teanga an cheantair le linn dó ceird na scríbhneoireachta a 
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tharraingt chuige. Tá sé ráite ag Mac Congáil (1983, 34-5) gur mhinic a bhain scríbhneoirí 

Conallacha leas mór as na hornáidí agus as na deismireachtaí cainte a bhí seanbhunaithe sa 

cheantar .i. na meafair, na híomhánna, na samhailtí, na seanfhocail, na natháin agus na deilíní. 

Níorbh iontas ar bith é go n-imreodh an ceantar as ar fáisceadh Ó Grianna tionchar nach beag 

air le linn dó an peann a tharraingt air go háirithe nuair a chuimhnítear ar an chlú a bhí tabhaithe 

ag a bhaile dúchais as saibhreas a chuid ceoil agus seanchais.3 Ag caint dó ar an leabhar CD, 

deir Liam Ó Dochartaigh (1976, 18) gur “i nGaeilge na Gaeltachta” a scríobh Séamus Ó 

Grianna. Luann Ó Doibhlin (1997, 99) gurbh iomaí frása agus cor cainte a bhailigh sé ó leabhair 

Uí Ghrianna sa mhéid is go ndéanfadh sé ionannú ar leabharthaí Uí Ghrianna mar ‘Ghaeltacht 

so-iompar”. Téann Ó Doibhlin níos faide anonn le rá gur “shaibhrigh sé [ Ó Grianna] é lena 

bhfuair sé ó oidhreacht, na patrúin traidisiúnta chainte maisithe le seanfhocail agus tagairtí 

liteartha, leis an aisfhreagra ghonta agus an leathfhocal a shocraíonn argóint” (1997, 98). 

Mhol Máirtín Ó Cadhain Séamus Ó Grianna as an dua agus an saothrú a rinne sé ar a theanga 

dhúchais agus mar a d’éirigh leis stíl liteartha a fháisceadh as caint bheo na Gaeltachta. Sa chlár 

raidió Focus a craoladh díreach i ndiaidh báis Shéamuis Uí Ghrianna, dúirt Máirtín Ó 

Cadhain gurbh é Ó Grianna féin scríbhneoir na Gaeltachta par excellence agus nárbh áibhéil a 

rá gurbh é a mhúin rud do scríbhneoirí eile ón Ghaeltacht gurbh fhéidir litríocht a dhéanamh 

as an chaint agus as an tsaol as ar fáisceadh iad (Breathnach & Ní Mhurchú 2011). Is é sin go 

díreach an pointe a bhí á chur chun tosaigh ag Ó Mórdha (1941, 4):    

 
3 Seo an cuntas a thug an scríbhneoir agus fear mór seanchais as an Ghaeltacht Láir, Seaghán Bán Mac Meanman, 
ar Rann na Feirste: “Thug mé ruaig síos go Rann na Feirsde i dtrátha’ na Féil’ Muire seo chuaidh thart a’s chaith 
mé bunadhas coicthidhise ann. Is é an ceanntar is Gaedhealaighe ar thalamh na hÉireann. Óg a’s sean ní 
labhrann siad acht Gaedhilg agus tá sí aca go beacht, bríoghmhar, nádúrtha gan seort ar bith tarraingt nó 
briotaíl. Aithnighidh tú i gceart nach ag cur i gcéill a bhíos siad. Deir tú in d’intinn féin nuair a chluin tú bunadh 
Rann na Feirste ag caint gurab í teanga na hÉireann an teanga a bhíos aca amuigh a’s astigh ’ach a’n lá i rith 
na bliadhna. Agus de thairbhe sean-scéalta a’s sean-laoithe ní bhéadh a ndeireadh innsighthe nó canta go cionn 
seacht mbliadhan. Go dearbhtha, dá gcuirtí ráca ar Éirinn uile go léir ó mhuir go muir ní thiocfadh oiread 
béaloidis a fhagháil in áit ar bith a’s atá le fagháil sa pháirt seo de Ghaedhealtacht mhóir Uladh” (1941, 2)  
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Thug sé beatha a’s réim nuaidh do Ghaedhilg a’ Tuaiscirt; mhúscail sé as suan na 
gcéadtaí bliadhain í agus thug sé le fios don tsaoghal mhór gur féidir litridheacht 
fhiúntach a sgríobhadh i dteangaidh seanchaidhe Rann na Feirsde. 
 
Taispeánann na scoláirí thuas go raibh Séamus Ó Grianna dílis do chaint na ndaoine. 

Arbh é gur mhó an chreach ná an chabhair teanga a cheantair dúchais i ndul chun cinn a chuid 

saothar? Ag trácht dó ar an choimeádachas a bhí ar na scríbhneoirí Conallacha, luann Ó Dónaill 

leisce a bheith ar roinnt de na scríbhneoirí Conallacha an teanga mar a fuair siad í a bhisiú nó 

casadh a chur uirthi. Tabhair faoi deara:  

Níor chuir siad os a gcomhair an teanga Ghaeilge a lúbadh nó a aclú, an ciotachas nó 
an tuatachas nó an nathán spíonta a bhaint aisti, an focal filiúnta a dhealú ón fhocal 
labáin nó an abairt ghlan dhíreach a chur in ionad an chor chainte nach bhfuil ann ach 
béarlagar agus easpa stíle. Ní thugann siad de chead dóibh féin (an méid acu a bhfuil sé 
de chumas féin iontu) focal nua a chumadh nó a admháil, nó focal maith liteartha a chur 
in athúsáid, nó focal oiriúnach a tharraingt orthu as na canúnacha eile (Ó Dónaill 1951, 
13) 

Tá an cuma ar an scéal nár imigh ceist sin an choimeádachais ar chuid de na scoláirí ach an 

oiread. De thairbhe ceist na teanga a bheith chomh teann i measc na scríbhneoirí Conallacha, 

maíonn Mac Congail (1983, 116) nach bhféadfaí a rá go raibh siad ag scríobh go cruthaitheach 

ó thaobh an fhriotail agus na teanga de. Tá sé ráite aige go raibh an Ghaeilge sa dúchas ag 

Séamus go dtí an pointe go raibh sé ‘ina laincis’ air, rud a bheireann suntas do thost an 

scríbhneora faoina shaol san Ardchathair agus é ag cur faoi ann. Is léir Ní Dhonnchadha a 

bheith ar aon intinn leis an tuairim sin. De thairbhe an chlaonta sin chun na dílseachta a bheith 

go smior sa scríbhneoir, áitíonn Ní Dhonnchadha (1981, 161) go raibh Ó Grianna ar slabhra ag 

an traidisún Gaelach agus go raibh sé ar adhastar ag an chaint thíriúil shaibhir.  

Tá mé den bharúil áfach gur lú scoláire a d’fhéach le taighde comparáideach a 

láimhseáil a chaithfeadh solas ar fhoinse na teanga, rud a bhéarfadh pioctúr níb iomláine dúinn 

ar chumas cruthaitheach Shéamuis Uí Ghrianna. Ar cheann de na scoláire a d’fhéach leis an 

bhearna seo a líonadh ná Ó Corráin. Ba é Ó Corráin ina leabhar léiritheach, A Concordance of 

Idiomatic Expressions in the Writings of Séamus Ó Grianna (1989) a ba thúisce a dhírigh ár n-
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aird ar shaibhreas agus ar fhairsinge na ndulanna cainte i saothar Shéamuis. Anuas air sin, 

áiríonn Ó Corráin “an tsimplíocht, an rithim, an tsiméadracht agus an tráthúlacht” a bheith 

faoi bhun scríbhneoireacht Uí Ghrianna (1992, 95). Is é páipéar dá chuid a fhéachann le cardáil 

a dhéanamh ar fhealsúnacht teanga an údair. Tá an méid seo le rá ag Ó Corráin (1990, 100-1): 

He modelled his language on the diction of the most idiomatic speakers from his own 
area and refused to countenance anything in his work which was not native to his own 
dialect . . . he wrote the language not of his own generation but rather that of his parent’s 
and grandparent’s generation and he was highly critical of the Irish of younger people 
from the Gaeltacht which he regarded as already to some extent corrupt and debased  
 
Is amhlaidh Ó Laoire bheith ar aon intinn le Ó Corráin nuair a áitíonn sé gur fear é 

Séamus Ó Grianna a raibh tuiscintí an-traidisiúnta aige. Féachann Ó Laoire (1995) le solas a 

chaitheamh ar thionchar na n-amhrán traidisiúnta ina chuid saothar. Ina alt An Chúileann ar a 

Seanléim, cuireann sé an t-amhrán Cianach Corrach faoi chaibidil. Áitíonn Ó Laoire gurb i 

dtéarmaí torthúlachta a nítear cur síos ar thalamh i seanfhilíocht na Gaeilge agus mar sin nach 

fíor-sheanamhrán é de thairbhe ábhar an cheathrú véarsa.4 Léiríonn sé go bhfuil an file faoi 

thionchar ghluaiseacht a chur spéis sa dúlra agus i radharcanna áille .i. gur dhlúthchuid de 

ghluaiseacht an rómánsachais a bhí ann seachas seanfhilíocht na Gaeilge. Leagann Ó Laoire a 

mhéar ar bhua Shéamuis Uí Ghrianna. Tá “meascán den iasacht agus den dúchas’ agus tá siad 

“fite le chéile ar bhealach an-ealaíonta” (1995, 76-7). Sílim go dtaispeánann taighde 

comparáideach den sórt seo gur scríbhneoir é Ó Grianna a d’fhéach le freastal a dhéanamh ar 

an dá thrá agus é i mbun pinn. Féachann Ó Laoire le dul i ngleic le tuairimí comparáideacha 

arís san alt Tráthnóna Beag Aréir (2016, 164). Deirtear go smaoinímid inniu ar Shéamus mar 

phearsa nach raibh ar thús agus ar dheireadh a scéil ach béaloideas na Gaeilge agus na 

Gaeltachta. Léiríonn Ó Laoire ámh go bhfuil scríbhinní luatha dá chuid ann a thaispeánann go 

 
4 “D’éirigh an ghealach agus chealg sí an saol chun suain 
Agus Spréigh sí a solas mar fhallaing ar shléibhte an chuain 
Crónán an easa gur dheise ná glórtha píob 
Agus tuaim na toinne gur bhinne ná ceolta sí” (Ó Grianna, 1976, 103) 
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raibh sé báite i seantraidisiún na Gaeilge aniar ó na Dánta Grádha ach gur fhéach an Griannach 

le cor úr a chur faoi amhráin chomh maith. Ag eascairt as taighde comparáideach dá chuid, 

léiríonn Ó Laoire go bhfuil teideal an scéil An Bhean na gCuirfeadh Cloch i mo Leacht in CD 

tógtha díreach as an cnuasach Dánta Grádha agus “nach áibhéil ar bith a rá go raibh rún ag 

Máire feabhas a chur ar théacs agus ... dul ceart na Gaeilge a chur i bhfeidhm air” (2016, 

164). Bheireann Ó Laoire an léitheoir go croílár an ráitis gur phearsa é Ó Grianna a bhí 

meabhrach i dtaobh traidisiún na hamhránaíochta agus a rinne gach iarracht dul ceart na 

Gaeilge a chur orthu. Is féidir an dúthracht seo a bheith ina bac don scríbhneoir ámh.  

An Fhoirmle 

Glactar go forleathan i léirmheastóireacht Shéamuis Uí Ghrianna nach bhfeictear mórán 

éagsúlachta ná ilghnéitheachta ina chuid saothar. Is ann a bhí a threascairt dóibh siúd a bhí ag 

dúil le forbairt nó le dul chun cinn a aimsiú ina chuid scríbhneoireachta. Mar thoradh ar an 

claonadh seo, is minic a fheictear tagairt do ‘foirmle’ i léirmheastóireacht Uí Ghrianna. Ní 

miste ráiteas Mháirtín Uí Chadhain a thabhairt mar léiriú ar an dochar a dhéanfadh dílseacht 

gan teorainn: 

Seosamh Ó Grianna’s An Grá agus an Ghruaim (Love and Gloom) is probably second 
to Pádraig Ó Conaire. His brother, Séamas Ó Grianna, has literally written hundreds of 
short stories, but in only a few- which are re-tellings of folk-lore—has he attained any 
measure of success. Situations, plots, structure, everything except the names of places 
and people, tend to be pure repetitions from story to story, so that one could catalogue 
them as Stith Thompson has catalogued folk-lore themes in Motif-Index of Folk 
Literature (Ó Cadhain in Williams 1971, 146)  

 
Deir Ó Cadhain chomh maith go ndearna: 

an iomarca tradition, tradition saofa, gleann gealt d’intinn Shéamuis Mhic Ghrianna 
freisin (1969, 15) 
 

I dtaobh dhéantús na gcarachtar de, is carachtar tomhaiste so-aitheanta iad agus níor éirigh leis 

athnuachan a bhaint as a chuid carachtar. Luann Nic Eoin (1982a, 185) gurbh iad na carachtair 
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neamhfhorbartha neamhurchóideacha a fheicimid i mbeagnach gach saothar. Déanann Mac 

Congáil (1982, 69-73) neartú ar an tuairim sin nuair a áitíonn sé nach carachtair iad a bhfuil 

tréithe sainiúla acu ach gur carachtair iad atá cumtha as an mhúnla ceánna a bhfuil na caithimh 

aimsire chéanna acu agus a bhfuil na slithe beatha cheánna acu. Bíonn an léiriú a dhéanann Ó 

Grianna i leabhar amháin an-ghar don léiriú a dhéanann sé sna leabhair eile leis. Tá an chuma 

ar an scéal fosta gurbh iad na téamaí maoithneacha agus na plotaí tomhaiste na laigí eile atá 

aimsithe san fhoirmle seo. Is amhlaidh an scéal gur fhág an claonadh chun an mhaoithneachais 

lorg nach beag ar a chuid saothar chomh maith. Seo mar a shainmhíníonn Ó Doibhlin foirmle 

Uí Ghrianna:  

Is é an maoithneachas céanna ... atá ina phríomhchomhartha sóirt ar an iliomad 
gearrscéalta agus úrscéalta a scríobh faoi shaol na gaeltachta sna fichidí agus sna 
triochaidí ... is é atá san fhoirmle sin pictiúr ídileach den Ghaeltacht agus dá mhuintir, 
dream uasal daoine á mbrú síos ag ansmach a naimhde ach a bhfuil fiú amháin a gcuid 
duáilcí ina suáilcí (1974, 119) 
 

Ba é toradh na dílseachta agus an choimeádachais seo ná go raibh “ionannas tuirsiúil” (Ní 

Dhonnchadha 1981, 168) agus teip oscailte samhlaíochta ann ó thaobh ceardaíochta, 

ceapadóireachta agus stíle de (Titley 1991, 460). Is dóiche gurb é seo ceann de na fáthanna a 

ndearnadh neamart sa chuid eile de shaothar Uí Ghrianna a tháinig amach níba dhéanaí: 

Ní gá ach cnuasach amháin a léamh chun a thuiscint gur togadh a bhformhór díreach 
ón seanchas -an scéal bunaithe ar rann áitiúil nó feoil rómánsúil curtha thart ar chnámh 
de scéal seanchais. Mar dhuine a bhí báite i saol an tseanchais agus é ag fás suas níor 
dheacair dó gearrscéalta-mar a tuigeadh dósan an gearrscéal mar fhoirm liteartha- a 
sholáthair (Nic Eoin 1982a, 180)  
 

            Tá an fhoirmle seo chomh docht daingean gur éirigh le Séamus Ó Grianna “fo-sheánra” 

dá chuid féin a fhothú (Titley 1991, 56-7 agus 88-9). Foilsíodh an t-úrscéal 

scigbheathaisnéisiúil An Béal Bocht sa bhliain 1941 faoin ainm cleite Myles na gCopaleen. Cé 

go ndearnadh tionscadal na ndírbheathaisnéise a aoradh go nimhneach, ní bheadh scoláire ar 

bith anuas ar an té a shíl gurb fhurast lámh agus chomharthaí sóirt Shéamuis Uí Ghrianna a 

fheiceáil sa sliocht seo: 



31 
 
 

Cha raibh fhios agamsa agus mé ’mo thachrán ag imeacht fá’n ghríosaidh’, ar sé, ‘ná 
ag Pats ná Micilín s’againne, ná ag Nóra Catach Néilí Mhóir Pheadair Óig, cad chuige 
an dtugtaoi an Caiftín air. ’N-a dhiaidh sin bhí a shéala air gur chaith sé seal maith dá 
bheo ar tuinn. Is cosamhail gurbí a chuideachta féin ab fhearr a thaitnigh leis, nó bíodh 
sé ’na chomhnuidhe leis féin i dteach beag aol-bhán i n-ascall a’ghleanna ar do láimh 
dheis agus tú ag tabhairt an bhóthair soir agus leoga, is annamh a leag muintir na h-áite 
súil air. Bhí cuma cianmhar uaigneach air, agus is minic a chuala mé ráidhte é go raibh 
gron mór náireach gan ainm ar a bheatha’ (O’Brien 1964, 58) 

Conclúid  

Is éard a chuir mé romham sa chaibidil seo ná súil a chaitheamh ar an dua agus ar an 

tsaothar a bhí caite ag lucht na critice agus iad i mbun saothar Shéamuis Uí Ghrianna. Tá sé le 

tuiscint mar sin gurbh iad cúinsí seachtracha a phobail féin agus cúinsí inmheánacha a shinsear 

a chuaigh go mór i gcion air le linn don Ghriannach peann a chur ar phár. Tharraing sé an éadáil 

luachmhar seo ó na daoine agus ó na glúnta a chuaigh roimhe. Ba léir mar sin fealsúnacht an 

choimeádachais a bheith faoi bhun a chuid scríbhneoireachta ar dhóigh a gcinnteodh go 

gcloífeadh sé le foirmle so-aitheanta. Ní le dímheas a deirimse é seo nuair a áitím nach raibh 

mórán éagsúlachta ná tuairimí freasúracha sa léirmheastóireacht a rinneadh ar Shéamus Ó 

Grianna agus gur tháinig na scoláirí chuig na conclúidí céanna, a bheag nó a mhór. Ní iontas 

ar bith sin agus claonadh dochloíte a bheith ag Ó Grianna san fhoirmle a shaothraigh sé ó 

leabhar go leabhar i gcaitheamh a shaoil fhada scríbhneoireachta. 

Réasúnaíocht an Tráchtais 

Tráchtann Ó hÓgáin áfach (1981a) gur minic a thagraítear i léirmheasanna ar 

scríbhneoirí na Gaeilge do chultúr an bhéaloidis a bheith mar chúlra ag scríbhneoir éigin, nó 

d’anáil an bhéaloidis a bheith le mothachtáil sa tsaothar. Tá iomlán na fírinne le sonrú i ráiteas 

Uí Ógáin nuair a mhaíonn sé gurb annamh a mhínítear go soiléir cad é go díreach a bhíonn i 

gceist ag an léirmheastóir le ‘cultúr’ nó ‘anáil’ an bhéaloidis. Anuas air sin is minic nach 

dtuigtear don léirmheastóir cad is brí le béaloideas féin (1981a, 27). Is ceist í atá ar shlí a 
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fiafraithe mar sin: dá mb’amhlaidh gur tharraing Ó Grianna a oiread sin ó thobar an traidisiúin 

bhéil agus gur admhaigh na léirmheastóirí an méid sin féin, nár chóir cur chuige béaloidis a 

tharraingt isteach faoi raon an phlé le go dtuigfear go cruinn beacht an áit a dtrasnaíonn féith 

an chaomhnóra le féith na cruthaitheachta i saothar Shéamuis Uí Ghrianna? 
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Caibidil 3 

Cur Chuige Teoiriciúil 

The absence of Olrik’s Principles for Oral Narrative Research from any major 
European language has been a setback for folklore theory (Ben Amos in Olrik 1992, 
vii) 
 
Is léir mar sin gur fhéach na scoláirí sa treo chéanna, a bheag nó a mhór, nuair a rinneadh 

iarracht scríbhneoireacht Shéamuis Uí Ghrianna a mheas. Bheinn den bharúil go mbeadh baol 

na cuinge arís ann áfach dá leanfaí ar aghaidh leis an chineál seo léirmheastóireachta. Cé gurbh 

iomaí cur chuige a d’fhéadfaí a chur ar bun le taighde a láimhseáil ar scríbhneoir nó ar 

chomharthaí sóirt an scríbhneora, shíl mé gur thairbheach an mhaise cur chuige úr nua a chur 

ar bun ina ndéanfaí iarracht bearna sa léirmheastóireacht a líonadh. Is éard a chuirfidh mé 

romham sa chaibidil seo teoiric an traidisiúin bhéil a tharraingt isteach faoi raon an phlé le go 

bhfeicfear an áit a dtrasnaíonn saothar litríochta Shéamuis Uí Ghrianna leis an traidisiún béil 

as ar fáisceadh é. Roinnfear an chaibidil seo ina thrí chuid. Siocair gur taighde 

idirdhisciplíneach atá idir lámha agam, ní mór aitheantas cuí a thabhairt do léinn na litríochta 

agus an bhéaloidis nó is ceist chigilteach achrannach í an teorainn idir an dá bhrainse léinn, má 

tá teorainn ar bith ann. Déanfar plé mar sin ar roinnt imní ó scoláirí éagsúla i dtaobh na 

béalaireachta. Mar a bhéarfar fá deara, tá scoláirí faichilleach nó fiú amhrasach fán taighde 

comparáideach de thairbhe go dtiocfadh le ceisteanna tromchúiseacha a thógáil ar nádúr na 

béalaireachta a bheith chomh ilghnéitheach le nádúr na litríochta. Tagaim leo. Is fiú a shoiléiriú 

áfach gur féidir taighde den tseort a chur ar bun ar choinníoll go bhfuil paraiméadair sheasta 

ann. Lena dhéanamh, bheartaigh mé ar dhá shlat tomhaiste a tharraingt isteach faoi raon an 

phlé chun imní na scoláirí a cheansú. Bhéarfaidh mé amharc ar shaol agus ar shaothar Olrik le 

solas a chaitheamh ar ghnéithe a bhaineann le hinsintí béil agus lena n-aimsiú i saothar iontais 
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Shéamuis Uí Ghrianna.5 Ba cheannródaí é Olrik a chuir roimhe modheolaíocht a d’fhéachfadh 

le tástáil a dhéanamh ar fhoinsí béil i dtéacsanna liteartha fud fad na hEorpa. Taispeánfar go 

raibh dearcadh cáiréiseach aige cé gur fhógair sé gan breith thobann a thabhairt ar na 

Prionsabail. Le dul i ngleic leis seo, bainfidh mé úsáid as saothar béil Annie Báine, deirfiúr 

Shéamuis. Bhéarfaidh mé amharc ar shaol agus ar chnuasach Annie mar aon le spléachadh ar 

shuíomh an láithrithe agus ar na fir a bhí ag bailiú scéalta uaithi. Mar a chífear, ba scéalaí den 

chéad scoith í Annie Bhán cé nár thuill sí cáil leitheadach ar nós a dearthár. I ndeireadh na dála, 

tá mé ag súil go bhfeicfear go bhfuil cur chuige docht daingean tarraingthe timpeall an tráchtais.  

Litríocht agus Béaloideas  

Ní fearr rud a dhéanfaimis anois ná iaróg a chur ina suí le ráiteas cáiliúil ó Shéamus Ó 

Duilearga ina léacht cáiliúil leathchéad bliain ó shoin. Bhí an méid seo le rá ag Ó Duilearga i 

dtaobh Sheáin Uí Chonaill, scéalaí de bhunadh Uibh Ráthaigh:  

He had a local reputation as a storyteller in a parish where there were many storytellers 
an tradition-bearers. He had never left his native district ... He had never been to school, 
was illiterate ... and he could neither speak nor understand English ... He was a 
conscious literary artist. He took a deep pleasure in telling his tales; his language was 
clear and vigorous and had in it the stuff of literature (Delargy 1944, 9).  
 

Nach suimiuil an tagairt a dhéantar d’aithriseoir béil mar ‘concious literary artist’ nach raibh 

léamh ná scríobh aige, rud gur féidir mearbhall a chur ar chuid mhór scoláirí. Ag trácht dó ar 

chúrsaí an bhéaloidis sa lá atá inniu ann, deir Gearóid Ó Crualaoich  (1998) go bhfuil teorainn 

dénártha curtha ó shin i leith idir an rud is insint bhéil ann agus an litríocht ó cheart .i. nádúr 

guthghlórach atá sa bhéalinsint faoi raon na héisteachta agus earra lámhdhéanta atá faoi raon 

 
5 Tá mé buíoch den Ollamh Ailbhe Ó Corráin a mhol domh prionsabail a aimsiú a leagfadh síos dúshraith dhaingin 
faoin tráchtas seo. Go bhfios domh, ní dhearnadh a leithéid de thastáil ariamh a d’fhéach le teoiric Axel Olrik a 
chur i bhfeidhm. Is dóiche gurbh í an aiste chuimsitheach a scríobh Pádraig A. Breatnach (1969) an sampla ba 
dhlúithe dá raibh againn ar shaothar a leag síos teoiric an traidisiún bhéil ar shaothar scríofa. San aiste úd, rinne 
Breathnach caibidil ar shaothar Séadna trí mheán na bprionsabal a leagadh amach i leabhar Max Luthi, ‘Das 
Europäische Volksmärchen: Form und Wesen' [‘The Eurpean Folktlae: Form and Nature’] (Lüthi, 1986).  
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na súl an litríocht. Fógraíonn Ó Crualaoich (1998, 114-5) go bhfuil dabht air féin cé acu an 

féidir bheith lánchinnte den scarúint ghlan idir an traidisiún béil agus litríocht chruthaitheach. 

Is díol suntais tuairim Sheáin Uí Shúilleabháin maidir leis an nós seo. Luann sé go bhféadfadh 

le daoine áirithe a áiteamh nach litríocht í béaloideas agus nach féidir litríocht a thabhairt ar 

aon saghas ceapadóireachta muna bhfuil dúch buailte anuas ar phár. Treisíonn Ó Suilleabháin 

(1962, 221) an bharúil go bhfuil sé féin in amhras faoin simpliú seo: 

Déarfaidh daoine áirithe nach litríocht béaloideas. Déarfaidh siad nach féidir litríocht, 
bíodh sé olc nó maith a thabhairt ar aon tsaghas ceapadóireachta muna mbíonn sí scríofa 
nó i gcló. Ní ghéillim dóibh sa mhéid sin. Dar liom gur litríocht de shaghas éigin gach 
ní béaloideasa go bhfuil riocht seasta (set form) air: seanscéal, amhrán, seanfhocal, 
seanphaidir, ortha, tomhas, agus a leithéid. 
 

Ní hionann is a rá nach bhfuil idir an bhéalaireacht agus an traidisiún scríofa ach ‘peann’ is 

‘páipéar’. Má ghlactar leis an deighilt shimplí seo, is obair in aisce í feoil a lorg sa díospóireacht 

mar sin. Mar a deir Ó Coileáin (1977, 49) agus é ag trácht ar an deighilt sin:  

In the entire oral-literacy debate one often gets the impression that the question is 
simply a matter of the absence or presence of pen and ink. But if the argument is reduced 
to this and if no real difference is seen to exist between literary and oral modes of 
composition then it is hardly worthwhile continuing the debate... Conversely if a 
difference is seen to exist then it should be possible to isolate some distinctive features 
of oral and written composition and to test the early materials on the basis of the 
principles so established  
 

Is trí aird a dhíriú ar stíl shaoráideach an dá bhrainse léinn is fearr a mhíneofar an 

idirghníomhaíocht atá ann. Tá mé den bharúil gur féidir urraim a thabhairt do bhunús agus do 

fhorbairt an dá bhrainse léinn mar aon le hómós a thabhairt do chomhtháthú agus d’imeascú an 

dá thraidisiún.  

Áitíonn Dorson (1972, 2) go neamhbhalbh ‘Oral literature can and frequently does 

enter into written literature’. Is féidir le cumadóirí nó le caomhnóirí úsáid a bhaint as earraíocht 

a bhí réamhdhéanta dóibh. Diomaite de bheith ag rá go raibh an áit dhúchais ina bunchloch don 

caomhnóir, ba rogha phearsanta chomhfhiosach í úsáid an bhéaloidis do roinnt scríbhneoirí 

cruthaitheacha. Luann Diarmuid Ó Giolláin (2000, 112) go raibh dúil ag scríbhneoirí Angla-
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Éireannacha sa bhéaloideas mar acmhainn ealaíonta ach gurbh iad na Caitlicigh a dhiúltaigh 

do tharraingt as tobar an traidisiúin de thairbhe gur chuir sé i gcuimhne dóibh “an embarrassing 

part of their recent peasant culture”. Aithníonn Lucchitti luachanna an traidisiúin a stiúraigh 

saothar an scríbhneora de bhunadh na mBlascaodaí, Tomás Ó Criomhthain. Ba léir di gur 

laghdaigh Tomás an bhearna idir an traidisiún béil agus scríofa.  Luann Lucchitti: 

Tomas negotiated a profound cultural shift. He brought the habits and practices of 
orality into contact with the page and mediated a cultural exchange between the oral 
and tradition of the island and literature. In doing so, he also moderated a dialogue 
between the island and the wider world (Lucchitti 2005, 178) 

Agus  
 

his language and lore was seen by many as raw material that might be fashioned into 
something more literate by his cultural betters (Lucchitti 2009, 77) 
 
Ag trácht dó ar choincheap na deighilte idir béaloideas agus litríocht, sonraíonn Daithí 

Ó hÓgáin (1981a, 28) go bhfuil “comhthreomhaireacht seachas ionannas”. Dar leis, beirt is ea 

an scéalaí litríochta agus an scéalaí béaloidis atá ag gabháil don bhun-obair chéanna ar leibhéil 

éagsúla. Áitíonn sé gur féidir gearrthóga inste den saghas céanna a bheith in úsáid acu ach iad 

a bheith á n-úsáid acu ar shlite éagsúla (Ó hÓgáin 1981a, 28). In alt eile dá chuid, baineann Ó 

hÓgáin úsáid as meafar an chrainn chun an idirghníomhaíocht a chur in iúl. Tugann meafar Uí 

Ógáin íomhá ghlan dúinn de phointe trasnaithe atá idir an dá ealaíon: 

With two branches-both having the same common source but diverging in their 
expression. But we would have to imagine two branches which intermingle and which 
affect each other at several points, although the relationship was not always a 
harmonious one (Ó hÓgáin 1990, 1) 
 
Is leor nod don eolach áfach. Tugtar le fios ó shainmhíniú Uí Ógáin nach bhfuil an 

caidreamh chomh sítheach síochánta mar a shílfeá. Ní mór a bheith airdeallach faoin áit a 

scarann an dá chraobh. In alt de chuid Chaoimhín Uí Dhanachair, áitíonn sé “the written and 

the spoken narrative are two distinct artistic creations ... each has its own conventions, forms, 

characteristics” (in Harmon & McHugh 1979, 41). Is amhlaidh atá an cás do Chéitinn. Dar leis 

(1992, 18), ní hionann nádúr an scéil bhéaloidis agus nádúr an mhúnla liteartha i gcónaí de 
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thairbhe dáileadh, ceapadh agus gníomhú a bheith difriúil chom maith. Áitíonn sé go stuama 

gur chóir an béaloideas a bhreithniú sa chomhthéacs mar is dual dó .i. mar ócáidí aithrise agus 

gur chóir na difríochtaí idir gort an traidisiúin bhéil agus na litríochta a aimsiú i gceart (1992, 

43). Cé go bhfuil Ruth Finnegan (1977, 175) ar son choincheap na hidirghníomhaíochta, tá cur 

chuige níos airdeallaí faoi thréimshí staire agus faoi luachanna cultúrtha á gcur chun cinn aici:  

“Orality” and “Literacy” are not two separate and independent things; nor (to put it 
more concretely) are oral and written modes two mutually exclusive and opposed 
processes for representing and communicating information. On the contrary they take 
diverse forms in differing cultures and periods, are used differently in different social 
contexts, and, insofar as they can be distinguished at all as separate modes rather than 
a continuum, they mutually interact and affect each other, and the relations between 
them are problematic rather than self-evident.  
 
Mar is léir ó na tuairimí a luaitear thuas, tá scoláirí ann a bhfuil cur amach thar an 

choitiantacht ar an traidisiún béil acu a áitíonn próiséas na hidirghníomhaíochta ach a 

fhógraíonn go faichilleach an leisce atá orthu breith gan mhachnamh a dhéanamh ar shaothar 

béaloidis agus litríocht nua-aimseartha toisc nádúr agus bunús cruthaitheach chomh héagsúil a 

bheith leo. Bheadh rabhadh le sonrú in aon ráiteas a phléifeadh le litríocht ar chomhchéim le 

béaloideas muna n-aithneofaí nádúr agus bunús difriúil a bheith léi araon. Ní foláir a bheith 

airdeallach faoin dóigh ar cumadh agus ar sealbhaíodh na hinsintí béil mar aon leis an chaoi a 

ndearadh láithriú os comhair an phobail agus ar scaipeadh na hinsintí. I mbeagán focal, ní mór 

a bheith cúramach faoi scóip ár n-éileamh. Bíodh sin mar atá, bunófar tráchtas seo ar an téis 

gur féidir le béaloideas feidhmiú mar earra réamhdhéanta ar litríocht chruthaitheach i saothar 

Shéamuis Uí Ghrianna. Más ag iarraidh an dá thrá a fhreastal atá muid, sílim gur tairbheach an 

mhaise taighde a chur ar bun a bheidh meabhrach i dtaobh an chultúir, an áitiúlachais, agus na 

dtréimhsí staire as ar fáisceadh Séamus Ó Grianna. Níorbh fhearr rud a dhéanfaimis anois slat 

tomhaiste an traidisiúin bhéil, Annie Bhán a tharraingt isteach faoi raon an phlé.    
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Annie Bhán   

Ag déanamh staidéir ar bhonn comparáideach dúinn, ní mór bheith stuama maidir le 

líon na leaganacha atá ar fáil ámh. Ní hionann litríocht agus béaloideas ó thaobh leaganacha 

insintí de, bíodh is nach bhfuil ach “leagan ceart amháin de gach téacs ann, leagan údarásach” 

maidir le litríocht scríofa (hÓgáin 1981a, 28). Téann an fhíric seo glan in éadan líonmhaireacht 

na scéalta atá ar fáil sa traidisiún béil áfach. Anuas air sin, is féidir éagsúlachtaí a bheith ann 

idir speisialtóirí in aon áit amháin chomh maith le héagsúlachtaí eile fud fad na tíre. Ina alt ar 

Notes on the Oral Tradition of Thomond, áitíonn Ó Duilearga (1965, 146): 

No two Irish storytellers will tell the same hero-tale or Märchen in precisely the same 
way. Many story-tellers, masters of their craft, give full scope to their imagination and 
to their delight in narrative, impressing upon their tale their predilections, their shrewd 
philosophical observations, and their own strong character and individuality. 

 
Fágann líonmhaireacht na leaganacha agus na seanchaithe constaic le sárú againn ámh. Dá 

nglactar le leaganacha iomadúla ó cheantair dhifriúla, bheadh cúis mhaith le rá go dtiocfadh 

leis an scaoilteacht seo teacht salach ar an doichte a bheadh de dhíth orainn. Agus meacan na 

faichille ina ghlór, molann Albert Lord dúinn tabhairt faoi chur chuige tomhaiste cairéiseach 

sula dtoisítear amach ar bhóthar an taighde: 

One must always begin with the individual and work outwards from him to the group 
to which he belongs, namely to the singers who have influenced him, and then to the 
district, and in ever enlarging circles until the whole language area is included (Lord, 
1960, 49) 
 

Maidir leis a taighde seo áfach, ní géarghá iniúchadh a dhéanamh ar an phobal ar de é nó is 

féidir duine níos cóngaraí a aimsiú. Sílim mar sin go dtugann Annie Bhán deis annamh dúinn 

cíoradh a dhéanamh ar bhonn logánta agus cultúrtha le go dtuigfear an áit a dtrasnaíonn an 

traidisiún béil le saothar Shéamuis mar scríbhneoir. 
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              Rugadh Annie Greene nó Annie Bhán Nic Grianna mar ab fhearr aithne uirthi thíos i 

gCeann Dubhrann sa bhliain 1892.6 Fágann sin nach raibh ach dhá bhliain de dhifear idir í féin 

agus Séamus Ó Grianna. Má dhearcann muid ar shaothar dírbheathaisnéise Shéamuis, is féidir 

sliocht spraíúil a aimsiú ina raibh sé ag spochadh agus ag bobaireacht as a dheirfiúr óg agus 

iad cruinn le chéile sa teach: “Mháthair”, arsa Annie, bhain Jimmy díom mo bhábóg” 

(NBMÓ). Bunaithe ar an chomhaois, is é is dóichí go raibh an bheirt Ghriannach i láthair ag 

na hócáidí áirneáil agus gur chuala siad na haithriseoirí céanna i mbun insinte. Ní mór a 

mheabhrú gur theach mór áirneáil i bhí i dteach Fheidhlimidh Dhónaill Phrionsias fosta. I 

measc na seanchaithe móra a thigeadh chun tí, gheobhadh Annie agus Seámus deis cluas a 

thabhairt d’Eoghan Ó Baoighill, Condaí Éamainn, Jonny Sheimisín agus Seánín a’ Dálaigh 

nuair a bheadh siad istigh acu ag áirneáil (Ó Baoighill 2007, 212). I bhFómhar na bliana 1957, 

thug Máirtín Ó Cadhain agus Pádraig Ó Baoighill aghaidh ar Ghaeltacht Thír Chonaill le 

hullmhúcháin a dhéanamh don tionscadal, Oícheanta Seanachais. Cuimhníonn Ó Baoighill 

(2007, 212) go raibh ardmheas ag Ó Cadhain ar Annie Bhán agus gur choinnigh sé súil ghéar 

ar an saghas scéil agus ar an mhodh inste a bhí aici. Cé go ndearna Ó Cadhain agus Ó Baoighill 

an taifeadadh ar Annie Bhán i dTigh Tharlaigh Phaidí, tá a fhios againn gur thug sí aghaidh ar 

Oícheanta Seanchais Gael-Linn sa Halla Damer sa bhliain 1958. Bhí an méid seo le rá ag 

Máirtín Ó Cadhain fá dtaobh dí:  

Chuir Máirtín [Ó Cadhain] an-spéis ... in Annie Bhán Nic Grianna, deirfiúr Sheosaimh 
agus ‘Mháire’. Ba toradh na hoibre sin go dtáinig Annie Bhán Nic Grianna, Seán Bán, 
Micí Sheáin Néill agus Aodh Ó Duibheannaigh go dtí an Damer ... Níor shamhail 
Máirtín go raibh an saibhreas seanchais san áit agus a bhí. Bhí an-dúil aige sna laoithe 
Fiannaíochta agus fuair sé iad ina roisteacha ó Sheán Bhán agus an dá Anna (Ó 
Baoighill 1990, 56) 

 
6 Maidir le dáta breithe Annie Báine, is amhlaidh go bhfuil neamhréiteach idir suíomhanna áirithe. Luann an 
suíomh idirlín beathaisnéise ainm.ie gur rugadh Annie Bhán sa bhliain 1893. De réir an eolais a thug an bailitheoir, 
Aodh Ó Duibheannaigh, áfach, bhí Annie Bhán 45 bliain d’aois i mí na Bealtaine 1937. Fágann sin gur sa bhliain 
1892 a rugadh í. De réir an daonáirimh a rinneadh sa bhliain 1901, bhí Annie Green naoi mbliain d’aois, rud a 
thabharfadh le fios gur rugadh í sa bhliain 1892. Chuir mé scéal chuig an scoil áitiúil agus chuig an Choimisiún 
Um Oideachais ag cuartú eolais ar scolaíocht Annie Báine. Ní bhfuair mé freagra go fóill.  
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Tugtar le fios dúinn i gcuntas MacLennan (1997, 13) gur bhean í Annie Bhán a d’fhan 

sa bhaile den chuid is mó agus nár phós ariamh. Tá débhríocht áirithe áfach mar gheall ar 

amharc na súl a bheith aici. Ina chuntas, luann MacLennan sliocht ó Sheán Ó Súilleabháin a 

chuir in iúl: “this woman is blind – she is an albino. She can walk around the house and she 

picked up these stories because she always had poor sight” (in MacLennan 1997, 13). Dar le 

MacLennan, bhí drochamharc aici ach téann sé dian air glacadh go raibh Annie dall. Anuas air 

sin, áitíonn MacLennan nach raibh sí sáinnithe sa teach mar a síleadh nó insíonn sé gur chas sé 

le hAnnie Bhán in Anagaire agus í ag siopaí léi féin. Más fior do na cuntais bhéaloidis ó 

MacLennan, ba bhean í Annie Bhán a bhí ciúin caoin ach gan a bheith géilliúil san am chéanna: 

By nature, she was soft-hearted and compassionate, with a good sense of humour. On 
the other hand, she had some strong opinions, and a rather wicked tongue, if provoked. 
In her outlook and ways, she was conservative and traditionalist, which is an asset for 
a seanchaí, of course (MacLennan 1997, 13)  
 

Roghnú na dTéacsanna  

Tá scéalta de chuid Annie Báine ar fáil sa Chnuasach Bhéaloideas Éireann i gColáiste 

Ollscoile Bhaile Átha Cliath. De réir mo thaighde féin, tá thart fá mhíle ocht gcéad leathanach 

ar fáil a bheireann spléachadh nach beag dúinn ar fhairsingeacht agus ar phearsantacht Annie 

gan trácht ar a saibhreas teanga, dulanna cainte agus blas canúna. Faoi na scéalta, gheibhtear 

réimse leathan ábhar ina measc; scéalta Fiannaíochta, dúile neamhshaolta, seanchas áitiúil agus 

stairiúil, rann-scéalta, filíocht, scéalta cráifeacha, orthaí agus paidreacha.  

Sa chorpus, d’aimsigh mé cúig scéal seanchais agus cúig scéal iontais atá ar bhonn 

comhfhreagrach leo siúd de chuid Shéamuis Uí Ghrianna. Sílim gurbh fhusa urraim chothrom 

a thabhairt don scríbhneoir agus don seanchaí araon dá dtarraingeofaí chur chuige tomhaiste 

isteach faoi raon an phlé in ionad suirbhé mór cróineolaíoch a chur ar bun. Shocraigh mé mar 

sin na scéalta seanchais a fhágáil ar lár agus díriú isteach ar an scéalta iontais amháin. Chinn 
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mé air seo a dhéanamh le go mbeadh cuma níba shlachtmhaire ar an tráchtas gan dhá chóras 

creidimh a bheith á chaibidil agam. Shíl mé go mbeadh leagan amach amscaí ar an tráchtas dá 

mba rud é go raibh Fionn Mac Cumhail agus Seonaí Mór Bríd Nic Shuibhne faoi chaibidil in 

aon leathanach amháin. Ag trácht dó ar chúrsaí chreideamh an tsaothair, áitíonn Ó Háinle 

(1981, 252) gur dhaoine stairiúla a bhí á bplé sa seanchas agus gur creideadh dairíre gur tharla 

na heachtraí ar tugadh cuntas orthu. Lena chois sin, tá mé den bharúil go dtugann na scéalta 

iontais doichte agus dolúbthacht ar a mbeadh inghlachta mar shaothar. Ní bheinn ag súil le 

mórán saoirse cumadóireachta ón Ghriannach nó bheadh air fanacht dílis, a bheag nó a mhór, 

do mheanma agus do thitim amach na scéalta. Rachadh sé dian orm glacadh go mbeadh Ó 

Grianna ábalta plota na scéalta a athrú nó a shárú. Sílim mar sin go dtugann na scéalta iontais 

seánra atá stílithe agus aeistéitiúil maidir le teanga, nathanna agus friotal. Dar le Zimmerman: 

scéal (story): preferably a stylized and often relatively long, complex narrative; and 
seanchas: accounts, not necessarily narrative, of customs, encounters with the 
supernatural, local history or genealogies, all valued more are inherited information 
than as material for entertainment and aesthetically marked performances [...] The 
scéalaí performed the first type of material, which functioned as art; the seanchaí told 
the second type, mainly valued for informative truthfulness even when it included 
wonderful occurrences (2001, 430)  
 
Is iad na saothair bhéil ó Annie Bhán a bheas faoi chaibidil agam mar sin ná Oisín i 

dTír na hÓige (CBÉ 438:105), Fionn Mac Cumhail (CBÉ 410:429), Toraíocht Dhiarmada 

agus Ghráinne (CBÉ 410:432), Conall Cearnach (CBÉ 438: 36) agus Scathaigh Mhór 

Dhroichid na n-Alt (438: 46) mar aon leis na scéalta iontais ó pheann Shéamuis Uí Ghrianna; 

Seilg Shléibhe Cuilinn (SSC), Fód a’Bháis (FAB), An Chraobh Chosgair (ACC), Éiric Feille 

(ÉF), agus Carn Fhearaígh (CF). Is fiú anois ceisteanna a thógáil ar shuíomh na n-áirneál inar 

bailíodh na scéalta agus ar na bailitheoirí a bhí ag obair i Rann na Feirste.  
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Bailitheoirí  

Thóg ceathrar bailitheoir de chuid an Choimisiúin seanchas ó Annie Bhán idir 1936 

agus 1941; beirt de bhunadh na háite agus beirt eile as baile isteach a bhí iontu.7 Chuir Aodh 

Ó Domhnaill, nó Hiúdaí Mhicí Hiúdaí mar ab fhearr aithne air, tús leis an chéad bhailiúchán 

ar an 23 de mhí na Bealtaine 1937. Rann-Scéalta, Filí agus Filíocht teideal an scéil a tugadh 

san innéacs. D’éirigh leis an Dálach cúig scéal nó sé leathanach is fiche a thógáil ó Annie Bhán 

ar an 23 agus 24 den mhí. San am sin áfach, bhí scéalta á mbailiú ó sheanchaí eile sa cheantar 

darbh ainm Sorcha Bean Nic Ghrianna. Beartaíodh go mbaileodh Aodh Ó Duibheannaigh, col 

cheathair de chuid Aoidh Uí Dhomhnaill, scéalta ó Annie chun iomaíocht a sheachaint idir an 

bheirt (MacLennan 1997, 14). Thoisigh Aodh Ó Duibheannaigh nó Hiúdaí Phadaí Hiúdaí mar 

ab fhearr aithne air ag bailiú scéalta ó Annie ar an 9 lá de mhí an Mheithimh 1937 ar aghaidh. 

Mhair an obair seo ar feadh dhá bhliain. D’éirigh leis an Duibheannach formhór na scéalta a 

bhailiú uaithi. Ar an cheathrú lá is fiche de mhí na Bealtaine 1939, bhreac sé síos an scéal 

deiridh ó Annie. Mar aon leis na scéalta a bailíodh, scríobh sé síos aois, inscne, áit chónaithe 

an fhaisnéiseora agus cé uaidh a bhfuair sí an scéal. Lena chois, tá ailt sa chnuasach sin a 

bhéarfadh le fios go raibh an-dea-chaidreamh ag an Duibheannach le clann Uí Ghrianna agus 

gur cuireadh fearadh na fáilte roimhe: 

 
[...] I got another dozen cylinders and I took them and the machine to the house of 
Feidhlimidh Dhónaill Phrionsias on the 17th of October. The people of that house gave 
me a big welcome. Annie began and she did seven cylinders before she stopped. It was 
evening by then and I came home: and I went back the next day and finished the dozen. 
I took the Ediphone and the cylinders home and am now sitting in my room about to 
begin to write out the lot (CBÉ 410: 344) 

 
7 Ar an 4ú lá de mhí Iúil 1941, chuir Críostóir Ó Muireadhaigh tús le bailiúchán ó Annie Bhán. Níor chuir Ó 
Muireadhaigh mórán eolais leis an bheagán a shaothraigh sé agus ní fios na dátaí ar thug sé cuairt uirthi. Is 
amhlaidh atá an cás don bhailitheoir deireanach, Seán Mac Diarmada ar éirigh leis dhá leathanach a fháil uaithi 
sa bhliain 1942. Is é Hiúdaí Phadaí Hiúdaí amháin a bhailigh na scéalta ó Annie atá sa tráchtas seo.  
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Tugann an t-eolas comhthéacsúil tuiscint luachmhar dúinn ar an dóigh a ndeachaigh Ó 

Duibheannaigh i gceann a chuid oibre ar son an Choimisiúin. Tá a fhios againn anois go raibh 

éideafón ina sheilbh aige agus é ag bailiú scéalta agus gur fágadh an tras-scríbhneoireacht go 

dtí gur phill sé abhaile. Bhéarfadh seo le fios gur lig sé don seanchaí a cuid scéalta a ríomh gan 

a chur amach ná isteach uirthi. Bheadh cead cainte ag Annie Bhán scéal a láimhseáil go dtí a 

rithim agus a luas féin, rud a chuirfeadh go mór le heispéireas an láithrithe. Bheireann sé nod 

dúinn chomh maith ar chaighdeán na hoibre ó pheann Uí Dhuibheannaigh. Bheadh deis aige a 

bheith níba cháiréisí agus níba chúraimí lena chuid tras-scríbhneoireachta. Dearcadh é seo atá 

ag teacht le ráiteas Sheáin Uí Shúilleabháin. Cé gur fostaíodh Ó Duibheannaigh ar bhonn 

páirtaimseartha (Briody 2007, 527), is é is ionsonraithí fána chuid oibre gur tugadh éideafón 

dó. Tá gach cuma ar an scéal mar sin go ndeachaigh sé i gceann a chuid oibre ar ardchaighdeán 

nó bhí an méid seo le rá ag Seán Ó Súilleabháin faoi na hoibrithe páirtaimseartha: 

If he is willing and able to go on with part-time collecting we instruct him in the details 
of field work, and if he is especially good, we give him an Ediphone machine and 
arrange for him to work for the next six months at a regular salary (in Briody 2007, 
242)  
 

Tuigimid uaidh mar sin go raibh cumas ar leith sa Duibheannach agus gur síleadh an dúrud dó 

cionn is gur tugadh trealamh taifeadta dó. Níorbh oibrí fánach é Ó Duibheannaigh ar ndóigh, 

ach oibrí cairéiseach díograiseach a chuaigh i mbun oibre ar ardchaighdeán. Is í an cheist atá 

le cur anois cén tábhacht a bhaineann le suíomh an áirneáil agus an bhailiúcháin.  

Suíomh na mBailiúchán  

The proverb, “ar fhear an tí a théann an chéad scéal,” gave the man of the house the 
right and duty to tell the first story, and he would be followed by one or more other 
narrators (Ó Súilleabháin 1973, 11) 
 
Ba chuid thábhachtach de shaol an phobail é an t-áirneáil. Níorbh fhada san oíche go 

mbeadh lucht an áirneáil cruinn le chéile nuair a thiocfadh fonn scéalaíochta ar a raibh sa teach. 
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Faoi mar a luann Ó Súilleabháin (1973, 10), thitfeadh sé ar fhear an tí an chéad scéal a insint 

agus ba ghnách leo áit a choinneáil don scéalaí i ndeas don tine. Cé gurbh é an scéalaí féin a 

roghnódh an scéal, thitfeadh sé amach go mbeadh tionchar nár bheag acu ar an ócáid agus go 

mbeadh éileamh ar scéalta áirithe ag lucht an áirneáil: 

The composition of the audience, their attitude, and their attention is mirrored in the 
formulation of the tale, the narrator is influenced by the atmosphere of the community 
in both the choice of his material and the manner of presentation. Often the smallest 
motion among his listeners influences the shape of his narration ... The tale becomes 
more beautiful and colourful when the narrator feels that his listeners are with him  
(Dégh 1969, 113)  
 

Ní foláir tionchar agus tábhacht an lucht éisteachta a shoiléiriú. Ní bheadh sé chomh simplí sin 

áfach go mbeadh cead cainte ag speisialtóir amháin don ócáid ar fad nó ba mhinic go 

bhféadfadh le speisialtóir eile teacht i láthair le scéal nó le hamhrán a rá. Mar a deir Ó Laoire:  

In Irish folk culture, the line between audience and participants is blurred, so that a 
person who is at one point a listener an observer may turn performer at a given moment 
(Ó Laoire 2005, 124) 
 

Tabhair fá deara chomh maith ráiteas Uí Dhuilearga:  

One must never forget the existence of the audience when studying folk-traditions; 
these invisible literary critics are there all the time. The story-tellers reacted to their 
presence, to their attentive interest and their occasional plaudits and conventional 
phrases of approval (1965, 146) 
 

Taispeánann an dá ráiteas seo go raibh idirghníomhaíocht bheo idir an lucht éisteachta agus an 

scéalaí, rud a d’fhágfadh go mbeadh an scéalaí meabhrach faoi shúil ghéar an lucht éisteachta 

agus faoin léirmheastóireacht a dhéanfadh siad ar an láithriú. Chuirfeadh sin brú ar ndóigh ar 

an scéalaí a bheith in ard a réime nó bhí a c(h)eird á taispeáint os comhair an phobail. Bhí 

iomlán a n-airde agus gártha móra ag teastáil go géar ón scéalaí. Fágann sin constaic le sárú 

againn agus saothar Annie Báine á chaibidil againn. 

Ní féidir a dhearbhú gur bailíodh scéalta Annie ag oícheanta áirneáil nó ag ócáidí poiblí. 

Cé go bhfuil muid ag brath ar an eolas comhthéacsúil a bhreac Ó Duibheannaigh síos ar an 

duillín páipéir nó ina chorraiste thall is abhus sa leabhrán, tugtar le fios gur bailíodh na scéalta 
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ó Annie Bhán agus í sa teach léi féin nó leis an teaghlach. Sílim áfach go ndéanfaimis éagóir 

ar shaothar Annie dá nglacfaimis leis an tuairim nach raibh brú de shaghas éigin uirthi agus í i 

mbun scéalaíochta. Ní miste a mheabhrú gur bailitheoir áitiúil de bhunadh Rann na Feirste ab 

ea Ó Duibheannaigh a raibh teicneolaíocht thaifeadta chomhaimseartha fána ucht aige agus a 

bhí ag obair ar son an Choimisiúin thuas i mBaile Átha Cliath, rud a chuirfeadh go mór le 

foirmiúlacht agus le deasghnáth an láithrithe. Ní dhéanfadh sé lá dochair a admháil ach an 

oiread go bhféadfadh le ‘literary critics’ a bheith níba chóngaraí díthe ná mar a shílfeá .i. 

Feidhlimidh Dhónaill Phrionsias agus Máire Shéamaisín Ní Dhomhnaill. Ní mór a mheabhrú 

gurbh é Feidhlimidh ar cheann de na scéalta ab fhearr dár chuala Séamus Ó Grianna gan trácht 

ar bhua na filíochta a bheith go smior ar thaobh a mháthara (féach Caibidil 1). Gidh nach raibh 

ardán os chomhair an phobail ag Annie, níorbh é sin le rá nach raibh brú uirthi. Bhí uirthi a 

bheith ar a buaic agus í i mbun insinte.  

Cé gur breacadh dhá mhíle ocht gcéad leathanach síos uaithi gan trácht ar an traidisiún 

béil a bheith ar dhá thaobh na dtaobhanna, cad chuige mar sin nár bhain Annie Bhán cáil 

leitheadach amach mar aithriseoir béil? Sílim nach féidir cás Annie a chíoradh mar is ceart 

mura dtógtar ceist na hinscne isteach faoi raon an phlé. Má dhéanaimid scrúdú ar cheist na 

mban sa traidisiún scéalaíochta, tchítear go ndearnadh neamart ar bhéaloideas na mban in 

Éirinn ag tús an fhichiú haois. Aithním gurbh í an tsochaí phatrarcach agus an t-imeallú 

cultúrtha a thig leis ba chúis leis an easpa stádais: 

Collectors of folklore in the past have been accused of having neglected to collect from 
women. For many years all the full-time collectors of the Irish Folklore Commission 
(IFC) were men. Most of them were born in the early years of the century; all were 
Catholic; all were brought up in a society and at a time which were essentially 
masculinist (Bourke 2002, 1217 ) 
 

Ní hé amháin gurbh fhir iad na bailitheoirí a bhí ag obair ar son an Choimisiúin ach cuireadh 

béim faoi leith ar bhailiúchán na seanscéalta, scéalta laochais agus Märchen. D’fhéach an 

Coimisiún le cuardach a dhéanamh i bhfad agus i ngearr ar na scéalta fada móra. Bíodh is gur 
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dhírigh siad a gcuid airde ar sheánra a bhí saibhir ó thaobh dulanna cainte agus friotal de, ba 

léir go raibh lúb ar lár ina gcur chuige. Ba iad na fir a ba ghnách le scéalta den tsórt seo a ríomh 

ag ócáidí poiblí (Briody 2007, 464). Maidir leis na fir, ba ghnách leo a gcuid dualgais a 

chríochnú roimh thitim na hoíche, rud a bhéarfadh lánchead dóibh a bheith páirteach san áirneál 

poiblí: 

In general the men had greater freedom to participate in such visits, for their agricultural 
chores usually ended with night fall, while the domestic responsibilities of the women, 
particularly those with children, did not (Harvey 1992, 113)  
 

 Bheadh na fir níba fheiceálaí agus níba fhusa le haimsiú ag na hócáidí seo mar sin. Ceann de 

na fáthanna nár éirigh leis na mná bheith i láthair ag na hócáidí seo gur fágadh cúraimí 

teaghlaigh agus tí orthu. Gidh go dtiocfadh leis na seanscéalta seo a bheith ar eolas ag mná, 

bheadh gach cuma ar an scéal nach bhfaigheadh mórán ban deis na tithe a fhágáil agus páirt a 

ghlacadh sna hócáidí poiblí seo. Mná nach raibh cúraimí clainne ná céile orthu ba mhó a 

chaithfeadh oícheanta i gcuideachta na scéalaithe (agus is cuí a mheabhrú nach raibh muirín ná 

trillín ar Annie), ach ar an iomlán is fiú suntas a thabhairt gur “storytelling so often occurred 

in same-sex groups” (Harvey 1989, 120).  

Scríbhinn    

Ní miste tagairt a dhéanamh don phróiseas inár cuireadh an saothar béil i scríbhinn agus 

i dtaisce sa chartlann mar iarsma údarásach. Is féidir ceisteanna tromchúiseacha a thógáil áfach 

ar dhlisteanacht na dtéacsanna scríofa a fheidhmíonn mar iarsma dosháraithe, feidhm nár 

réitigh le scoláirí an traidisiúin bhéil is cosúil: 

An béaloideas é sin, cé gur i scríbhinn atá sé? Cuirfidh sé ionadh ar a lán daoine má 
deirim ná fuil aon bhéaloideas sa mhór-chnuasach san. Is é atá ann, íomhá nó scáil de 
bhéaloideas, ach ní béaloideas é. Díreach mar an gcéanna, nach féidir a rá gur fear atá 
i bpictiúr d’fhear. Caithfear a rá nach féidir béaloideas fírinneach nádúrtha a 
chaomhnódh. Ní mhaireann béaloideas ach amháin nuair a bhíonn sé ar bhéal nó in 
aigne duine (Almqvist 1977, 6-7) 
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Is i dtéarmaí beochta agus anamúlachta a phléann Ó Duilearga (1965) coincheap na cartlainne 

i dtraidisiún na Gaeilge. Dar leis, ní féidir tuiscint cheart a bheith againn ar shaibhreas an 

traidisiúin bhéil mura bhfuil na focail beo ar bhéal na ndaoine. Is cosúil go mbaintear an ‘béal’ 

as ‘béaloideas’. Aithníonn Ó Duilearga (1965, 137) an dlúthcheangal fadmharthanach a bhí 

agus atá idir friotal agus pobal: 

The dead words on a MS. Page are a poor substitute for the haunting beauty of the 
language which lingered and died on the lips of my people. 
 

Díríonn siad beirt aird nach beag ar an laige atá sa chur chuige lámhscríofa. Ba mhaith liom 

mo sheasamh féin a shá isteach agus a shoiléiriú gur rud beo é an traidisiún béil fad is a 

mhaireann sé ar bhéal na ndaoine. Is mór an chailliúint é guth an scéalaí agus an tseanchaí a 

bheith ar iarraidh nó laghdaítear cumhacht agus beocht na n-insintí dá bharr. Tagaim leo sa 

mhéid is go bhfuil cuid den phearsantacht nó den gheáitsíocht caillte orainn. Fiú má scríobhtar 

nó má dhéantar cur síos go cruinn beacht ar ócáid an áirneáil, is rud éigin faoi raon na súl é. Ní 

mór a admháil go bhfuil cuid den anam agus den spiorad ar iarraidh. Is fíor sin. Bíodh sin mar 

atá, níl aon dul as mura bhfuil teacht ar an taifead, rud a tharla sna blianta luatha nuair a tosaíodh 

bailiúchán an Choimisiúin. Ba theicneolaíocht thábhachtach é an t-éideafón ina ndearnadh 

taifeadadh ar an scéalaí ach bheadh ar an bhailitheoir é a iompar trasna páirceanna agus síos 

casáin, gaisce nach beag nuair a thugann tú fá deara go raibh siad 20-25 cileagram i meáchain. 

Mar bharr ar an donas, baineadh úsáid as sorcóir céarach le scéalta a thaifeadadh. Le gearradh 

síos ar chostais an trealaimh, glanadh na sorcóirí tar éis a n-úsáidte agus cuireadh séala céarach 

úr nua orthu. Fágann sin nár éirigh leis na bailitheoirí ón Choimisiún guth Annie Báine a 

thaifead agus a choinneáil.8  

 
8 Chuir Gordon MacLennan tús lena bhailiúchán féin i nDeireadh Fómhair na bliana 1961. D’éirigh leis an Ollamh 
MacLennan seacht scéal dá cuid a thaifeadadh. Sula raibh an deis aige níba mhó a fháil uaithi, fuair sí bás sa 
bhliain 1963. Rinne mé iarracht teacht ar na taifeadtaí sin le linn dom a bheith i mbun oibre, ach freagra ní bhfuair 
mé. Tá scéal amháin de chuid Annie Báine (An Cearrbhach Mac Cába) ar fáil sa leabhar Ó Cadhain i dTír Chonaill 
mar aon le taifead dá cuid (Gan É, gan Á, gan Agus) ar an tsuíomh idirlín http://www.rannnafeirste.com/ 
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In ainneoin laigí a bheith sa saothar mar ábhar scríofa, ní ghlacfainn le tuairim a 

d’fhéachfadh le rá nach bhfuil maitheas ná fiúntas ar fáil sna lámhscríbhinní. Sílim go bhfuil 

luach le sonrú iontu go fóill. Is cuid den argóint a chuirfear chun cinn sa tráchtas seo go dtig 

linn tréithe na béalaireachta a aimsiú i saothar scríofa fad is go mbíonn paraiméadair sheasta 

tarraingthe timpeall an tráchtais. Cé nach bhfuil taifead beo de chuid Annie Báine mar 

bhunsraith sa tráchtas seo agus gur tháinig mé ar na scéalta mar théacsanna scríofa sa chartlann 

i mBaile Átha Cliath, is féidir cur chuige Axel Olrik a thástáil le go bhfeicfear feiniméin an 

traidisiúin bhéil. Sula dtoisím ar shaothar Olrik, sílim gur fiú spléachadh beag a thabhairt ar 

léann an bhéaloidis as ar eascair Prionsabail Olrik.  

Cúlra na Teoirice  

Tá sé ráite go neamhbhalbh ag Gearóid Ó Crualaoich (1998, 113) go dtéann critic na 

litríochta chomh fada siar le scríbhinní Phlatóin agus Arastatail sa tsean-Ghréig agus go bhfuil 

cúis mhaith le rá go bhfuil sí ar comhaois leis an litríocht féin. Ní féidir a leithéid a dhearbhú 

maidir le Léann an Bhéaloidis mar dhisciplín féin áfach. Gidh go mbíonn sé doiligh tréimhse 

bheacht a aimsiú inar cruthaíodh léann an Bhéaloidis, cuireadh tús le staidéar ar an bhéaloideas 

mar eolaíocht stairiúil go luath sa naoú haois déag taobh istigh de chomhthéacs an 

rómánsachais agus de theacht chun cinn na náisiúnstát (Dundes 1975, 12; Ó Giolláin 2000, 

33).9  

Spreagadh suim in oibiachtaí agus in iompair na ndaoine sa ré den tseansaol agus 

tugadh iarsmaí ar na feiniméin seo a bhí á gcreimeadh ag tionsclaíocht, cathrú agus oideachas. 

Chun dul i ngleic leis seo, chuathas i mbun bhailiú agus chaomhnú iarsmaí ón traidisiún béil 

 
9 Ní miste a shoiléiriú nach féidir liom laistigh de scóip an tráchtais seo iomlánú a dhéanamh ar na scoltacha 
éagsúla ná ar na fealsúnachtaí a bhí fána mbun. Is í an aidhm atá agam anseo a thaispeáint gur cheannródaí a bhí 
in Axel Olrik agus go raibh a chur chuige nuálach chun tosaigh orthu siúd a bhí ag amharc siar san am a chuaigh 
thart. 
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agus ón chultúr ábhartha mar léiriú ar chruthaitheacht na bpobal a chuaigh romhainn. In Éirinn, 

chuir Thomas Crofton Croker (1798-1854) tús le bailiúchán ar scéalta síoga agus ar phiseoga 

na cosmhuintire. D’fhoilsigh sé nótaí ar an chúlra inar bailíodh na scéalta agus ar an chanúint 

faoin teideal “Fairy Legends and Traditions of the South of Ireland” (1828). Sa bhliain 1828 

thaistil Elias Lönnrot, a bhí ina ábhar dochtúra, chuig thoir thuaidh na Fionlainne le tabhairt 

faoi staidéar ar an bhéaloideas agus ar na canúintí éagsúla a bhí sa cheantar. D’fhoilsigh sé an 

cnuasach Kalevala sa bhliain 1835 agus arís in 1849. Ní féidir ar ndóigh bailiúchán a lua gan 

trácht a dhéanamh ar na deartháireacha Grimm.  Tá sé ar shlí a ráite gurbh iad na deartháireacha 

Grimm, Jakob (1785-1863) agus Wilhelm (1786-1859), ar na scoláirí ba cháiliúla lena linn féin 

de thairbhe gurbh é tionchar na ndeartháireacha a spreag bailiúcháin ar bhonn leitheadach agus 

idirnáisiúnta (Dundes 1999, 1; agus Ó Giolláin 2000, 44). Bhí iomrá nach beag orthu as an 

fhoilseachán clúiteach Kinder- und Hausmärchen a foilsíodh sa bhliain 1812, an dara leabhar 

ba mhó léite sa Ghearmáin le linn an naoú haois déag.10 Sa bhliain 1835, rinne Jakob iarracht 

cnuasach miotaseolaíochta, Deutsche Mythologie, a chur i dtoll a chéile ar bhonn córasach. 

Tharraing sé ó fhoinsí liteartha agus ó insintí a tháinig ó ghlúin go glúin mar cháipéisí 

údarásacha. Is ar fhealsúnacht na ndeartháireacha áfach an áit ar chóir ár n-aird a dhíriú. Rinne 

siad sealbhú ar na scéalta mar scéalta a bhain leis an Ghearmáin amháin, beag beann ar na 

leaganacha agus ar na héagsúlachtaí a bhí ar fáil i dtíortha eile. Bhí siad den bharúil go raibh 

meanma na ndaoine le fáil sa Naturposie contrártha le féith na filíochta breagaí, Kunstpoesie 

(Degh 1979, 84). Mar a bhí léirithe ag Ó Giolláin (2005, 97), bhí na deartháireacha den tuairim 

 
10 Mhol na scríbhneoirí rómánsacha Achim von Arnim (1781-1831) agus Clemens Brentano (1778-1842) do na 
deartháireacha tús a chur le bailiúchán. Níor thug siad áfach faoi obair allamuigh mar a bheadh tuigbheáil againne 
ar an téarma. Ba ghnách leis na deartháireacha áfach cuireadh chun tí a thabhairt dá gcuid cairde, áit ar bailíodh a 
gcuid scéalta uathu (Haase 2008, 579). Anuas air sin, is fiú a lua go ndearna Wilhelm eagarthóireacht agus 
athghradam ar na scéalta lena gcur in oiriúint dá mheanmna féin. Rinneadh an chéad eagrán a cháineadh ámh de 
thairbhe nach raibh ábhar na scéalta ag fóirstean do theideal an leabhair (Tatar 2003, 15-17). Ar mhaithe le 
tuilleadh eolais ar na deartháireacha, is fiú go mór alt de chuid Alan Dundes (1999, 1-7) agus Uí Ghiolláin (2000, 
44-46) a léamh.  
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gurbh fhéidir foinse a aimsiú sa chomhchoiteann náisiúnta, rud a bhéarfadh spléachadh ar 

charachtar inmheánach na tíre. Chreid Wilhelm go daingean go raibh dlúthbhaint idir na scéalta 

béaloidis agus oidhreacht chomhchoiteann Ind-Eorpach. Dá mba iarsma ón seanré é, bhéarfadh 

sé le fios go bhféadfadh sé spléachadh a thabhairt ar an charachtar naisiúnta agus ar oidhreacht 

chultúrtha na ndaoine i dtaobh an bhéaloidis; bhí an méid seo le rá ag Wilhelm: 

Only folk poetry is perfect. God himself wrote it as he did the Ten Commandments; it 
is not pieced together like the mere work of man (in Kohn 1965, 56) 
 
Fragments of a belief dating back to the most ancient times, in which spiritual things 
are expressed in a figurative manner, are common to all stories. The mythic element 
resembles small pieces of a shattered jewel which are lying strewn on the ground [...] 
Their significance has long been lost, but it is still felt and imparts value to the story, 
while satisfying the natural pleasure in the wonderful (in Ó Giolláin 2000, 45). 
  
I gcaitheamh an ama áfach, tugadh le fios nár scéalta iad a bhain leis an Ghearmáin 

amháin. Sonraíodh go raibh leaganacha eile ar fáil ar fud na hEorpa a bhéarfadh le fios go raibh 

siad mar chuid d’oidhreacht chomhchoiteann. Ag taraingt ar dheireadh an ochtú haoise déag, 

bhí meon orgánach á chur chun tosaigh ag machnóirí Eorpacha a sheas in éadan dolúbthacht 

an Mheicneachais. Dar leis an scoil seo, bhí sochaithe ag forbairt agus ag síor-athrú. 

D’fhágfadh sin go mbeadh cur chun cinn thar tréimhse ama agus go mbeadh gluaiseacht ón 

bhrúidiúlacht go dtí an tsibhialtacht. Is é sin le rá go mbeadh forbairt ón tsimplíocht chuig an 

choimpléasc. De réir mar a rachadh sochaí ar aghaidh i dtreo na sibhialtachta, laghdófaí an 

cultúr béil. Faoi mar a shainmhíníonn Dundes (1969, 6) é, téann meath ar bhéaloideas i 

gcaitheamh an ama agus é ag gluaiseacht ó chéim uasal go híseal sa tsochaí. Ag eascairt as an 

chailliúint seo mar sin, chuaigh lucht na sibhialtachta i muinín na dtuathánach le staidéar a 

dhéanamh ar fhuílleach na n-iarsmaí seo. Ba é coincheap na forbartha leanúnaí gurbh fhéidir 

le ciníocha teacht chun cinn ag rátaí difriúla a sholáthraigh inspreagadh nua le staidéar a 

dhéanamh ar an nádúr daonna (Georges and Jones 1995, 33). I measc na dteoiricithe is fiú a 

lua sa scoil seo, bhí Andrew Lang (1844-1912) agus Edward Burnett Tylor (1832-1917) ann. 
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Bhí Lang go mór faoi chomaoin ag Tyler a chreid gur tháinig béaloideas ó dhaoine nach raibh 

deis acu tabhairt faoin oideachas. Faoi choimirce an chórais seo, d’fhoilsigh Lang Myth, Ritual, 

and Religion inar fhógair sé gur shíolraigh ‘wonder tales’ ó thréimhse sheanársa ina raibh 

creideamh docht daingean iontu agus go raibh fuílleach na brúidiúlachta fágtha go fóill i miotas 

na Gréige agus i seanchas na dtuathánach Eorpaigh. Tá gach cuma ar an scéal go raibh siad 

feasach ar ábhar an bhéaloidis agus gur thuig siad an luach a bhí ann ach ní miste a cheist a 

chur ar choinbhinsiúin an bhéaloidis. Cérbh iad na tréithe a bhain le bhéaloideas? 

Tháinig scoil eile ar an fhód le dlúthbhaint a chruthú idir an duine primitíbheach agus 

an tuigbheáil a bheadh aige ar an fheiniméan flaitheasach. Dar le lucht na scoile Cosmaí, 

shíolraigh na scéalta seo ó ré na neimhe. Bhí lucht na Scoile seo den bharúil gur bunaíodh 

béaloideas ar fhíricí stairiúla agus ar chleachtaí príomhordúla .i. éirí agus luí na gréine. Is é an 

dalta céanna é siúd a chreid i gcoincheap an ‘mhonaiginiteachais’ (monogenesis .i. gur d’aon 

phór amháin an cine daonna) contrártha leo siúd a chreid i gcoincheap an ‘ilghéiniteachais’ 

(polygenesis .i. gur tháinig an cine daonna ó fhoinsí éagsúla). Tuigeadh do scaifte na scoile 

Cosmaí go raibh cruthú neamhchomhfhiosach comhchoiteann in ionad chruthú an duine féin 

agus gur shíolraigh na miotais ó chine Airianach. Chuir an scoil seo muinín san Ind mar 

cheantar bunaidh as ar eascair na scéalta. I measc na dteoiricithe a luadh, cuireadh béim ar 

bhéaloideas a linne féin mar fhuílleach briste bearnach a tháinig anuas chucu. Sheas a gcuid 

tuairimí glan in éadan lucht an fhichiú haois a dhíreodh aird ar an dóigh ar scaipeadh agus ar 

dháileadh an scéal.  

Tháinig an cur chuige seo ar an fhód mar fhreagra ar na teoiricí agus ar na tuairimí 

ginearálta a tháinig roimhe. Is féidir a áiteamh gur bunaíodh an scoil Stairiúil-Gheografach seo 

mall sa naoú haois déag agus go raibh sí i mbarr a réime sa chéad leath den fhichiú haois. I 

measc na dtuairimí, bhí glacadh leis gur bunaíodh an scéal san am a chuaigh thart ach gur 

spréadh leaganacha malartacha. Chuir an scoil rompu modh oibre eolaíoch a chur ar bun a 
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dhéanfadh iarracht ar na leaganacha ilghnéitheacha seo a bhailiú agus iad a rianú siar go dtí an 

scéal bunaidh nó an Urform le go dtaispeánfar bealach a scapaithe agus na héabhlóide (Dundes, 

2005, 13). I mbeagán focal, chuir na scoláirí rompu taighde a dhéanfadh iarracht teacht ar 

“complete life history of a particular tale” (Thompson 1946, 430). Deir Taylor: 

assembling as complete a list of versions as possible, in dividing the strong into a series 
of episodes, in minutely comparing each episode’s variations as found in the whole 
body of texts to establish a prototypic original, and in deducing from this comparison 
the story’s wanderings (Taylor 1928, 481-2)  
 
Má dhéantar iniúchadh ar an fhealsúnacht bhunaidh de chuid na dteoraithe, tchítear go 

raibh dearcadh réductach acu  (McCone 2000, 58) agus gur fhéach siad le staidéar diachrónach 

a chur ar bhonn comparáideach (Dundes 1962, 95-105).  Cuireadh béim nár bheag ar ghiniúint 

agus ar fhorbairt na scéalta. D’fhéach siad le tabhairt faoi chnuasach mór a chur i dtoll a chéile, 

beag beann ar cheisteanna tromchúiseacha a bhain le láithriú na hócáide, le healaíontacht stíle, 

ná leis an údar féin (Finnegan 1991, 31; Foley 1998, 79). Bhí siad go mór faoi scáth an 

chláraithe agus an rangaithe .i. iarsma a aimsiú agus é a chur i dtaisce i gcartlann. Bhí orthu 

aghaidh a thabhairt i dtreo disciplín eile ar nós na teangeolaíochta, na litríochta, agus na 

hantraipeolaíochta nuair ba léir go raibh a dteoiric féin de dhíth orthu (Ben Amos in Olrik 1992, 

vii). Ba léir mar sin go raibh lúb ar lár i dteoiric an bhéaloidis mar dhisciplín. Seo mar a 

shainmhíníonn Dundes léann an bhéaloidis:  

As an academic discipline folkloristics had to go beyond data collection, it was time to 
search for patterns and possible general principles governing generation, dissemination, 
function, structure, and meaning of folklore (Dundes 1999, 83). 
 

I ngan fhios do na scoltacha agus do na scoláirí, bhí teoiric ar fáil ach neadaithe in iarthuaisceart 

na hEorpa.  
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Axel Orik 

Olrik’s Principles, perhaps the most comprehensive methodology for research in oral 
verbal art ever devised by a single person (Bengt Holbek in Olrik 1992, xv) 
 
Ní dhéanfadh sé lá dochair a admháil nach raibh saothar Axel Olrik ar thús 

cadhnaíochta i léann an traidisiúin bhéil de thairbhe gur cumadh na Prionsabail sa Danmhairgis, 

teanga nach raibh coitianta ná fada leitheadach mar theanga domhanda acadúil. A bhuí leis an 

aistriúchán a rinne Kirsten Wolf agus Jody Jensen sa bhliain 1992, tá fáil ar an leabhar anois i 

mBéarla.11  

  Rugadh Olrik i gCóbanhávan na Dainmhairge sa bhliain 1864. I ndiaidh dó an scoil a 

fhágáil, chláraigh Olrik in Ollscoil Chóbanhávan (1881), áit a ndearna sé staidéar ar 

fhocleolaíocht agus ar bhéaloideas na gCríoch Lochlannach. Níorbh fhada gur chuir Olrik in 

éadan taighde comparáideach a bhí bunaithe ar chosúlachtaí amhantracha agus ar theoiric 

scaoilte nach raibh teann ina gcur chuige. Bhí modheolaíocht docht daingean de dhíth ar an 

scoláire agus bhí seans aige í a fhoghlaim ón staraí liteartha agus ón eitneagrafaí mór le rá, 

Svend Grundtvig (1824-1883).12 Ba ghoirid gur tháinig Olrik faoi thionchar Grundtvig agus 

oileadh é ar shaol na mbailéad agus ar an dóigh a dtiocfadh claochlú orthu ar bhonn logánta 

agus cultúrtha (1992, xvii). Ní áibhéil ar bith a rá mar sin gurbh í siosmaid agus cur chuige 

Grundtvig ba mhó a chothaigh dea-chleachtas sa scoláire óg. 

Ní hionann sin is a rá áfach gur luigh Olrik faoina mháistir agus nár fhéach sé lena 

thuairimí féin a ghearradh amach. Níor aontaigh siad beirt ina ndearcadh agus bhí difear 

 
11 Tá mé go mór faoi chomaoin ag Bengt Holbek a scríobh réamhrá an leabhair (xv-xxvi), áit a bhfaighfear léargas 
cuimsitheach ar shaol agus ar shaothar Axel Olrik 
12 I measc na n-éachtanna a rinne Grundtvig, d’éirigh leis modheolaíocht a chur i dtoll a chéile a dhéanfadh clárú 
ar líonmhaireacht na mbailéad traidisiúnta a thit faoin rangú nó faoin aicme chéanna. Ba é Grundtvig an chéad 
eagarthóir den díolaim il-imleabhair Danmarks gamle Folkeviser I-XII. Luann Alan Dundes (1975, 12; 1999, 85) 
go raibh an leabhar clúiteach English and Scottish Popular Ballads de chuid Francis James Child bunaithe ar 
shamhail canónta Old Popular Ballads of Denmark de chuid Grundtvig. 
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suntasach le tabhairt fá deara idir an bheirt ó thaobh pheirspictíocht na staire de. Ba é an 

dearcadh a bhí ag Grundtvig ar thraidisiún na mbailéad go raibh teacht chun cinn de réir a 

chéile i gcarachtar an náisiúin. Chonacthas dó gur cruthaíodh na bailéid san am a raibh 

indibhidiúlacht le fáil ach amháin in aonad an náisiúin agus gurbh iarmhart a bhí sna bailéid 

seo ó ré na meánaoise. Anuas air sin, bhí sé den tuairim go raibh caighdeán níb fhearr ag na 

seanbhailéid a tháinig ó mhaithe agus ó mhóruaisle na Danmhairge agus na Sualainne sa 

tréimhse 1550-1700. Dar le Dundes (2007, 164-176), is féidir a áiteamh go raibh dearcadh 

déabhlóideach ag Grundtvig. .i. go ndeachaigh traidisiún na mbailéad i léig.13  

Os a choinne sin, bhí dearcadh Darwinian á chur chun cinn ag Olrik. Ní hé amháin gur 

áitigh sé go raibh iomaíocht ann maidir le foirmeacha agus le catagóirí ach d’áirigh sé mar 

phrionsabal go bhfaighfí an cheann ab fhearr ar an cheann ba laige. Más féidir liom tarraingt 

ar fhoclaíocht Dundes arís, bhí dearcadh éabhlóideach ag Olrik. Anuas air sin, chuir sé béim ar 

luach na mbailéad ar bhonn neamhspleách agus shonraigh sé saintréithe éagsúla a bheith idir 

oirthear agus iarthar an traidisiúin Lochlannaigh. Mar dlaoi mhullaigh, threisigh Olrik an 

tuairim gur tháinig athrú meoin ar thréimhsí agus ar aicmí sóisialta difriúla. Ba léir mar sin 

scoilt a bheith idir an máistir agus an deisceabal. Dar le hOlrik (1992, 63) 

§85 There will always be a struggle for existence among narratives [...]; the narratives 
that in some way or other make a deeper impression than others will especially be 
remembered. The strength of the impression is partly determined by external 
circumstances (frequent repetition; appropriation during childhood or youth; the more 
or less good narrator), partly by internal circumstances: the ability of the narrative to 
set fantasy and feelings into motion. 

 
I ndiaidh bhás Grundtvig, lean Olrik leis agus thug sé aghaidh ar fhocleolaíocht agus ar 

stair faoi stiúir an scoláire Dhanmhargaigh, Kristian Erslev. Ba é leabhar de chuid Ersleve 

Principles for the Evolution of Historical Sources (1892) a bheadh mar eiseamláir 

 
13 Ar mhaithe tuilleadh eolais ar an choincheap seo áfach, is fiú go mór súil a chaitheamh ar an alt “The 
Devolutionary Preimse in Folklore Theory” (Dundes, 1969).  
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mhodheolaíochta d’Olrik agus ar a mbeadh a leabhar féin Principles of Oral Narrative 

Research bunaithe. Sa bhliain 1887, bhain Olrik a mháistreacht amach agus cúig bliana i 

ndiaidh sin, bhain sé dochtúireacht amach. Mar chuid den dochtúireacht, chuir sé roimhe 

staidéar a dhéanamh ar Saxo Grammaticus agus ar a shaothar Gesta Danorum ina raibh miotais 

mar bhunús ann. Ba í an phríomhcheist a chur Olrik roimhe an raibh sé ábalta idirdhealú a 

dhéanamh idir foinsí Íoslannacha agus Danmhairgeacha? Ba é toradh a dhoctúireachta gurbh 

fhéidir iad a scagadh agus go raibh stíl insinte agus tréithe foirmeálta le sonrú eatarthu. B’as an 

dochtúireacht seo a d’eascair ‘Epic Laws’ (Caibidil 3, 41-61 sa leabhar Principles) mar chur 

chuige le hábhair bhéil a aithint i bhfoinsí liteartha.  

I ndiaidh d’Olrik an tráchtas a chosaint, bhí deis aige tréimhse thaighde a chaitheamh 

le príomhbhéaloideasóir na hIorua, Moltke Moe (1859-1913). Thug sé sraith léachtaí faoin 

teideal ‘Episk Love’ nó ‘Epic Laws’ sa bhliain 1889 inar nocht sé a chuid tuairimí faoi shaol 

agus faoi fhorbairt na n-ealaíon béil. Ba í an tuairim a bhí á cur chun cinn ag Moe san am seo 

go raibh tréaniarracht chun na foirfeachta á dtabhairt ag na healaín bhéil i dtólamh, tuairim a 

glacadh go réidh ag Olrik agus ag a gcomhghleacaithe Fionlannacha, Kaarle Krohne agus Antti 

Aarne. D’fhéach na scoláirí Nordacha seo le modh oibre eolaíoch a chur ar bun a dhéanfadh 

iarracht ar leaganacha ilghnéitheacha a bhailiú agus a rianú siar go dtí an scéal bunaidh nó an 

Urform le go dtaispeánfaí bealach a scapaithe agus na héabhlóide (Dundes 2005, 13; Ó Giolláin 

2005, 13, 48). Cé gur chuir Olrik suim sna leaganacha ilghnéitheacha seo, chuir sé sonrú níba 

mhó sa dóigh a dtáinig na gnéithe seo slán. Chreid sé go raibh sé ábalta idirdhealú a dhéanamh 

idir foirmeacha ísealaicme agus uasaicme agus go dtiocfadh leis tréithe aeistéiticiúla a aithint 

dá bharr: 

§86 The narratives that create the clearest imaginative picture and whose plots aim at 
definite an universal goals receive preference [...] The narratives that die out will 
primarily be those that form a vague picture and contain unclear or conflicting 
fundamental ideas. In this way too, the simple narrative may give way to the richer and 
more artistic narrative (Olrik 1992, 63) 
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De réir mar a tharla sé, d’fhorbair béaloideasóir eile de bhunadh na Fionlainne, Julius 

Krohn, modheolaíocht thoipeolaíoch thart fán am chéanna inar fhoghlaim Olrik a chur chuige 

ó Grundtvig. Bhí difear le sonrú idir chur chuige na Fionlainne agus na Danmhairge áfach. Bhí 

dearcadh níba déabhlóidí ag na Fionlannaigh. Dar leo, ba lú an claochlú a thiocfadh ar bhailéid 

fad is a tháinig siad anuas laistigh dá gceantar féin. Thitfeadh siad isteach le hathrú ámh, dá 

ndéanfadh siad a mbealach go ceantair éagsúla. I mbeagán focal, bhíodh an ‘saol stairiúil’ ina 

cheist mhór do lucht na Danmhairge i gcomparáid le cur chuige geografach na Fionlainne.  

Ba le linn blianta luatha an fhichiú haois a léiríodh a chuid díograise acadúil. Sa bhliain 

1897, ceapadh Olrik ina léachtóir le Béaloideas Lochlannach in Ollscoil Chóbanhavan agus 

rinneadh Ollamh dó sa bhliain 1913 (Dundes 1999, 83). Sa bhliain 1904, bhunaigh sé an t-

irisleabhar Danske Studier leis an fhocleolaí Marius Kristensen inar tugadh tús áite do 

dhíospóireachtaí béaloidis sa Danmhairg. Sa tréimhse sin, bhunaigh sé cartlann fosta inar 

caomhnaíodh taifeadtaí ar bhéaloidis na Danmhairge. Chonacthas d’Olrik áfach go raibh 

bearna nár bheag idir iarrachtaí na mbéaloidiseoirí ar bhonn Nordach. Shamhlaigh sé córas 

idirnáisiúnta ina mbeadh cumann, cartlann, agus cathaoirleach ollscoile ar fad aontaithe faoi 

aon bhrat amháin. Sa bhliain 1907, thug Olrik cuireadh do Moltke Moe (as an Iorua), Kaarle 

Krohn (as an Fhionlainn), Car Wilhelm von Sydow (as an tSualainn), agus Johannes Bolt (as 

an Ghearmáin) teacht chuig Cóbanhávan le go mbunófar eagraíocht béaloidis ar bhonn 

domhanda (Dundes 1999, 83). Ag eascairt as an chumann idirnáisiúnta seo, bunaíodh an FF 

Communications14 agus cuireadh tús le foilseacháin sa bhliain 1910 faoi eagarthóireacht Kaarle 

Krohn. Chuir Olrik tús leis an chéad eagrán FF Communications No. 1 inar thug sé cur síos ar 

an chumann Dansk Folkemindesamling (Bailiúchán Naisiúnta ar bhéaloideas na Danmhairge). 

Is fiú a lua gur foilsíodh an chéad innéacs Verzeichnis der Marchentypen ón bhéaloideasóir 

 
14 Socraíodh ar na litreacha FF a thabhairt air seo de thairbhe na litreacha a bheith chomh coiteann i léann an 
bhéaloidis: Folklore Fellows, Fédération des Folkloristes, Folkloristischer Forscherbund, Foreningen af 
Folkemindeforskere (Dundes 1999, 83).  
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Fionlainne, Antti Aarne (1867-1925) in eagrán No. 3. D’éirigh le hOlrik cur chuige 

buanseasmhach a chur i gceann a chéile chun béaloideas a bhailiú le go ndéanfaí staidéar air. 

Bá é toradh a dhúthrachta go mbeadh teacht ar an obair seo go héasca i bhfoirm foilsithe. Faoi 

mar a deir Dundes i dtaobh an irisleabhair “the most prestigious folklore monograph series ... 

With its several hundred volumes, it continues to be the primary outlet for scholarly studies of 

folklore” (Dundes 1999, 84).  

Sa bhliain 1905, bheartaigh Olrik ar mhórthaispeántas modheolaíoch cuimsitheach a 

chur i dtoll a chéile ina mbeadh a chuid tuairimí agus a chuid nótaí breachta síos in aon áit 

amháin aige. Chuir sé tús le Prionsabail mar shraitheanna léachtaí agus rinneadh athbhreithniú 

orthu de réir mar a chuaigh sé i gceann a chuid teagaisc thar na blianta. Is teist í seo do mheanma 

an scoláire a d’fhéach lena shaothar a thabhairt chun foirfeachta. Sa bhliain 1908, d’fhoilsigh 

sé “Episke love I folkedigtningen” in Danske Studier (1908, 69-89) agus “Folkedigtningens 

episke love” in Nordisk tidskrift för Vetenskap, Konst och Industri (Olrik 1908b, 547-554) iad 

scríofa sa Danmhairgis ar ndóigh (Dundes 1999, 85). Sa bhliain 1909 áfach, ba é t-aistriúchán 

Gearmáinise “Epische Gesetze der Volksdichtung” (Olrik 1909, 1-12) a chur cor i gcinniúint 

Olrik agus a chur i lár an aonaigh é i measc béaloidiseoirí ar bhonn idirnáisiúnta. Ba é an t-

aistriúchán seo a chaith solas ar an dua agus ar an saothar a bhí caite ag Olrik ag saothrú ghort 

an bhéaloidis. Léigh an diagaire Gearmánach, Herman Gunkel, páipéar Olrik agus thoisigh 

comhfhreagras idir an bheirt. I gcaitheamh an ama áfach, chuir Olrik gron sa dóigh nach raibh 

na Prionsabail ag teacht go slachtmhar tomhaiste leis an obair a bhí ar bun ag Gunkel. Ag 

eascairt as an neamhréiteach seo, cuireadh ag smaoineamh é ar shainghnéithe na seánraí 

éagsúla.  

Ar mhí-ámharaí an tsaoil, fágadh an chuid seo de na Prionsabail neamhchríochnaithe. 

Fuair Olrik bás in aibéil sa bhliain 1917. Ba é an scoláire díograiseach de chuid Olrik, Hans 

Ellekilde, a rinne iomlánú ar shaothar Olrik lena nótaí ó leachtanna Olrik. Ceithre bliana i 
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ndiaidh bhás Olrik, foilsíodh toradh a chuid oibre. Sa bhliain 1965, rinneadh aistriúchán Béarla 

ar léacht Ghearmáinise de chuid Olrik. Níor tharraing an saothar mórán airde áfach go dtí gur 

aistríodh an leabhar ar fad, Principles for Oral Narrative Research (1992) le Kirsten Wolf agus 

Jody Jensen. Ba mhór an trua agus an chailliúint í go raibh saothar Olrik i bhfolach ar an tsaol 

mhór go dtí le gairid.   

Chreid Olrik go raibh comhchosúlachtaí stíle le braistint go mór sna sonraí agus sna 

struchtúir ó théacs go téacs. Dar leis, bhí an chuma ar an scéal go raibh eolas so-aitheanta le 

mothachtáil sna saothair, an bhraistint a bhéarfadh le fios go bhfaca muid an carachtar nó gur 

chuala muid an t-achrann seo roimhe: 

§57 In popular narrative, storytellers have a tendency to observe certain practices in 
composition and style that are generally common to large areas and different categories 
of narratives, including most of the European narrative tradition. The regularity with 
which these practices appear makes it possible for us to regard them as “epic laws” or 
oral narrative composition (Olrik 1992, 41) 
 

Cé gurb í Caibidil 3, The Structure of the Narrative: The Epic Laws (1992, 41-61), an áit ar 

chóir ár n-aird a dhíriú, ba chóir na heasnaimh a thabhairt chun solais sula dtoisíonn muid ar 

bhóthar an taighde. I dtús báire, tá orainn ár muinín a chur sa deisceabal, Hans Ellekilde, a 

chuir an dlaoi mhullaigh ar shaothar Olrik i ndiaidh a bháis anabaí. Bhailigh sé an t-eolas ó na 

léachtaí a thug Olrik agus chuir sé na nótaí sin in ord is in eagar. Anuas air sin, níor fhéach 

Olrik leis an aithriseoir béil ná le comhthéacs na hinsinte a tharraingt isteach faoi raon an phlé. 

As a deireadh, bhí na Prionsabail bunaithe ar ábhair Nordacha óna thaighde féin gan trácht ar 

a chuid airde a bheith dírithe ar tréimhse na meánaoise. Ní mór don scoláire a bheith 

faichilleach agus é ag iarraidh séala a chuid oibre a bhualadh ar chomhthéacs na scéalta iontais. 

Níor bhreathnaigh Olrik ariamh ar na prionsabail mar dhlíthe saintreoracha a dhéanfadh 

iarracht an traidisiún béil a chur in aon rúibric amháin ach uirlisí le buntréithe a aithint i dtéacs 

scríofa. D’aithin sé teorainn a chuid éileamh. Bhí sé tomhaiste in a chur chuige. D’iarr sé ar 

thaighdeoirí tabhairt faoi thaighde turgnamhach agus a bheith airdeallach faoina dtuairiscí. 
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Níorbh iontu ach uirlisí le go ndéanfaí tástáil orthu maidir le cultúir agus le tréimhsí éagsúla in 

Eoraip “which will allow us to refute or accept or modify these laws” (Thompson 1977, 455).  

Ba léir domh agus mé ag gabháil don tráchtas go raibh croí an scoláire istigh sna 

healaíona béil agus gur chaith sé formhór a shaoil sa tóir ar fhoirm agus ar struchtúr. Bhí sé 

cúramach cáiréiseach ina dhearcadh agus ina chur chuige. Ba léir go raibh sé ceanntréan as a 

shaothar féin agus níba cheanntreise as lorg modheolaíochta a rachadh chun sochair do ghort 

an bhéaloidis ar bhonn náisiúnta agus idirnáisiúnta. Chonaic sé fiúntas na haontachta a bheith 

ag obair as lámha a chéile agus d’fhéach sé le caidreamh idir na náisiúin Nordacha a chothú 

agus a chosaint. Is é mo léamh féin ar shaothar Olrik gur ceannródaí a bhí sa scoláire agus go 

raibh sé chun tosaigh ar chuid mhór de lucht a chomhaimsire.   

Olrik’s Principles is timeless. Those who turn to historical studies of folklore will find 
that his observations are astute and largely valid even today. The epic laws, which have 
been tested over and over, are hardly in need of any correction (Holbek in Olrik 1992, 
xxvi) 
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Caibidil 4 

Carachtracht 

Réamhrá  

     Tá sé le tuiscint gurb í an laige ina chuid carachtrachta is bonn le cuid mhaith den 

cháineadh a dhéantar ar Shéamus Ó Grianna le linn dó ceird na scríbhneoireachta a tharraingt 

chuige. Is léir nach bhfuil ach aon phort amháin á sheinm ag Ó Grianna agus é ag cur síos ar 

shaol an cheantair ar de é, is é sin, ceantar na Gaeltachta á chur os chomhair an lucht 

léitheoireachta aige mar áit gan locht gan lear. Ní féidir a shéanadh go raibh féith an 

mhaoithneachais agus an rómánsachais le mothachtáil go paiteanta láidir sa tsaol a chruthaigh 

sé agus go ndearna sé idéalú ar an chineál saoil sin. Taobh istigh den idéalachas seo, d’fhigh 

sé a chuid carachtrachta go dlúth agus inneach i mbréid a shaothair sa dóigh is go raibh cumann 

neamhthairbheach le braistint idir na carachtair agus an réigiúnachas idéalach. Ní carachtair 

iad a ríomhann codarsnacht, coinbhleacht ná coimhlint leis an saol as a dtagann siad. Fágann 

sé sin nach mbíonn ag an léitheoir ach pictiúr lom de dhromchla an charachtair. Mar a 

chonaiceamar níba luaithe, tá glacadh forleathan leis an tuairim nach bhfeictear mórán 

éagsúlachta ná ilghnéitheachta ina chuid saothar ó leabhar go leabhar agus go bhfuil Ó Grianna 

teoranta agus teannaithe ina chuid carachtrachta dá bharr sin. Ba ann a bhí a threascairt ag lucht 

na hardlitríochta. Ní mór a admháil gur fánach an cur chuige é le bheith ag dréim le ceist na 

haigneolaíochta nuair a ghlac an Griannach col le ceist na síceolaíochta. Faoi mar a áitíonn 

Mac Congáil “His aim in writing was rather after the manner of the seanchaithe ... to entertain 

pleasantly and not to dwell on the harsher realities of life” (Mac Congáil 1993, 109). Is léir 

mar sin go bhfuil cúis mhaith againn iniúchadh a dhéanamh ar an chaidreamh a bhí ag Séamus 

Ó Grianna leis an traidisiún béil as ar fáisceadh é le go bhfeicfear na gnásanna a chleacht sé i 
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ndéantús a chuid carachtrachta. Ar éirigh leis an Ghriannach carachtair iontais a athchruthú nó 

ar chloígh sé leis na carachtair steiréitipicúla so-aitheanta? 

Sa chaibidil seo mar sin, cíorfar mórphrionsabail a bhaineann le carachtracht sa 

traidisiún béil dar le hAxel Olrik. An chéad uair, bhéarfaidh mé amharc ar Phrionsabal na Beirte 

in aon radharc amháin. Ansin, déanfaidh mé scagadh níos doimhne ar an Phrionsabal a 

bhaineann le Díriú Airde ar Charachtar Amháin. As a dheireadh, bhéarfaidh mé iarraidh ar na 

cúinsí áirithe i leith Phrionsabal na Codarsnachta a chur faoi scrúdú. Tarraingeofar na 

leaganacha béil isteach faoi raon an phlé le hiniúchadh stílíochta a dhéanamh ar a dheise is a 

bhí Séamus Ó Grianna do leaganacha a dheirfiúr, Annie Bhán. I ndiaidh cardáil a dhéanamh ar 

na Prionsabail, déanfar iarracht torthaí na caibidle a shuíomh leis na tuairimí agus na ceisteanna 

a pléadh sa Léirmheas Litríochta (féach Caibidil 2). 

Prionsabal na Beirte in Aon Radharc Amháin 

     Is ag trácht ar shimplíocht agus ar idirghníomhaíocht na gcarachtar atá Olrik sa 

Phrionsabal seo. Dar le hOlrik nach dtig ach dhá charachtar le chéile in aon radharc amháin ar 

mhaithe le soiléireacht agus le héascaíocht na hinsinte. Tá teorainn leis an méid carachtar a 

léirítear sa traidisiún béil as siocair nach bhfuil dúil ag an traidisiún béil in iolracht ná in 

éagsúlacht an tsaoil réadúil (Olrik 1992, 43). Bhéarfar cuntas ar idirghníomhaíocht na 

gcarachtar le fáil amach cé acu a bhfuil nós na simplíochta seo le fáil ina chuid scéalta gairide 

nó ar éirigh leis an Ghriannach a mhúnla féin a leagan síos ar idirghníomhaíocht na gcarachtar.  

Sa tábla seo thíos, rinne mé cuntas ar na hócáidí a dtig carachtair i ndeas dá chéile. Ar 

thaobh na láimhe clé, léiríonn (n) méid iomlán na n-idirghníomhaíochtaí idir na carachtair. 

Léiríonn (A) sa lár, méid na n-idirghníomhaíochtaí atá ag cloí le prionsabal Olrik .i. go bhfuil 

dhá charachtar in aon radharc amháin le chéile. Ar thaobh na láimhe deise, léiríonn (B) méid 
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na n-idirghníomhaíochtaí a sháraíonn prionsabal Olrik. Tabhair faoi deara an claonadh atá ag 

Ó Grianna deileáil le dhá charachtar ina shaothar iontais:  

Tábla 1: Taispeánann an tábla seo líon iomlán na n-idirghníomhaíochtaí idir carachtair  

Scéal  N     A   B 
    
Seilg Shléibhe Cuil. 11 9 2 

Fód an Bháis 6 6 0 

An Chraobh Chosgair 4 4 0 

Éiric Feille 2 2 0 

Carn Fhearaigh 6 6 0 

Iomlán   29   27    2 
 

Ní amháin go gcaitheann an tábla seo solas ar an chlaonadh atá ag Ó Grianna déileáil 

le dhá charachtar in aon radharc amháin, taispeánann sé comh docht is atá an Prionsabal seo 

ina chuid gearrscéalta. Ar an iomlán, tá 29 idirghníomhaíocht idir carachtair dá bhfuil 27 

sampla a chloíonn le Prionsabal Olrik. Sa scéal SCC, tá 11 idirghníomhaíocht ar an iomlán dá 

bhfuil 9 gcinn ag cloí leis an phrionsabal. Níl le fáil ach dhá shampla nuair a thugann Ó Grianna 

faoi iarracht a dhéanamh deileáil le scata carachtar. Tá an chéad sampla ar fáil sa chomhrá idir 

trí charachtar (89) agus tá an dara sampla ar fáil sa chomhrá idir cúig charachtar (92-4). Tá nós 

na simplíochta le feiceáil sna scéalta eile thuas. In FB, tá 6 idirghníomhaíocht nuair a thig dhá 

charachtar i dteagmháil le chéile agus is amhlaidh an cás do CF. Feicimid go bhfuil 4 

idirghníomhaíocht in ACC agus go bhfuil dhá hidirghníomhaíocht in ÉF. Tugann an t-eolas seo 

údarás don tuairim go raibh luí nach beag ag an scríbhneoir caibidil a dhéanamh ar dhá 

charachtar in aon radharc amháin. Sílim gur tairbheach an maise dúinn áfach scóip an 

phrionsabail seo a leathnú amach. Déanfar staideár anois ar fad na n-abairtí meánacha agus ar 

na habairtí is faide san idirghníomhaíocht le linn do dhá charachtar a bheith i dteagmháil le 

chéile. 
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Fad na n-Abairtí Meánacha  

     Is mithid anois mar sin dul isteach níos doimhne agus staidéar a dhéanamh ar fad na 

n-abairtí sa dá thraidisiún nuair a thig dhá charachtar le chéile go bhfaighimid léargas ar an stíl 

a chleacht an scríbhneoir agus an seanchaí. Sa chnuasach seo, tá 9 n-idirghníomhaíocht 

comhfhreagrach ann idir saothar an tseanchaí agus an scríbhneora araon nuair a thig na 

carachtair cheannann chéanna i láthair a chéile. Taispeánann an tábla seo thíos an leagan scríofa 

agus an leagan béil taobh le taobh a chéile. I dtús báire, léirítear líon na bhfocal atá san 

idirghníomhaíocht. Anuas air sin, léirítear líon na n-abairtí atá ann. Faoi dheireadh ag bun na 

gcolún, tchítear fad na n-abairtí meánacha atá idir an leagan béil agus an leagan scríofa.  

 

Tábla 2: Taispeánann an tábla fad na n-abairtí meánacha idir an leagan béil agus an leagan 
scríofa 

 An Leagan Béil An Leagan Scríofa 

Oisín agus Pádraig    
Líon na bhfocal 299 455 
Líon na n-abairtí 21 49 
Meán /abairt 14.2 9.2 
   
Oisín agus Niamh    
Líon na bhfocal 225 414 
Líon na n-abairtí 11 39 
Meán /abairt 20.4 10.6 
   
Oisín agus an Márla    
Líon na bhfocal 245 249 
Líon na n-abairtí 12 19 
Meán /abairt 20.4 13.1 
   
Fionn agus an Ógbhean    
Líon na bhfocal 198 309 
Líon na n-abairtí 13 25 
Meán /abairt 15.2 12.3 
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Diarmuid agus Fionn   
Líon na bhfocal 105 392 
Líon na n-abairtí 6 30 
Meán /abairt 17.5 13 
   
Fionn agus an Spéirbhean   
Líon na bhfocal 93 78 
Líon na n-abairtí 10 8 
Meán /abairt 9.3 9.7 
   
Fionn agus an Seanfhear   
Líon na bhfocal 199 384 
Líon na n-abairtí 13 35 
Meán /abairt 15.3 10.9 
   
An Teachtaire & Cú Chulainn    
Líon na bhfocal 77 231 
Líon na n-abairtí 3 18 
Meán /abairt 25.6 12.8 
   
Cú Chulainn & a Mhac    
Líon na bhfocal 264 258 
Líon na n-abairtí 19 23 
Meán /abairt 13.8 11.2 

 

I gcomparáid leis an scríbhneoir, tá an chuma ar an scéal go bhfuil Annie Bhán 

beagfhoclach ina cuid idirghníomhaíochtaí nó tá níos lú focal in úsáid aici le cur síos a 

dhéanamh ar chaidreamh a cuid carachtar agus iad i dteagmháil le chéile. Feidhmíonn sí idir 

77 focal agus 299 focal le cur síos a dhéanamh ar idirghníomhaíocht a cuid carachtar. Tá an 

seanchaí teoranta ina cur síos. Ní haon comhtharlú é seo áfach. Áitíonn Olrik (1992, 44-5) nach 

dúil sa chur síos iomlán ná san idirghníomhaíocht iomlán muna bhfuil dlúthbhaint aici le conair 

an scéil. Déantar cur síos ar a mbaineann leis an insint agus caitear i leataobh nach mbaineann. 

Seachnaítear barraíocht eolais sa traidisiún béil. Tá luas le mothachtáil ina cuid 

idirghníomhaíochtaí dá bharr.  
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Cé go bhfuil cóngar cainte ag an seanchaí, tá dhá eisceacht le sonrú ina bhfuil sciorta 

beag den bhua ag an seanchaí thar an scríbhneoir. San idirghníomhaíocht chomhfhreagrach idir 

Fionn agus an Spéirbhean (CF 57-8), tá 78 focal ag Séamus Ó Grianna agus tá 93 focal ag 

Annie Bhán.  Tá cúis taobh thiar de seo. San insint bhéil, is eachtra iomlán é seo. Cuireann 

Annie Bhán an dá charachtar in aon radharc amháin lena chéile. Tá idirghníomhaíocht eatarthu. 

A luaithe agus a chríochnaíonn an idirghníomhaíocht, gluaiseann an insint ar aghaidh go 

saoráideach go dtí an chéad radharc eile. Ní théann an seanchaí ar ais le scéal eile a spíonadh 

amach (mar a tchífear sa chéad chaibidil eile, titeann an nós tábhachtach seo faoi Phrionsabal 

an Phatrúin Línigh). Sa ghearrscéal áfach, déanann Séamus Ó Grianna dhá leath den eachtra. I 

dtús báire, cuireann Fionn suim san ógbhean go luath sa ghearrscéal. Sa dara leath, diúltaíonn 

an ógbhean do Fhionn mar fhear chéile. Ba léir dá gcuirfí an dá eachtra le chéile in aon radharc 

amháin go mbeadh níba mhó focal ag Séamus. Sa dara sampla, Cú Chulainn agus a Mhac (ACC 

51-2), níl de dhifear idir an dá leagan ach cúpla focal. Tá siad ar nós a chéile, a bheag nó a 

mhór. Is ríspéis liom go ndéanann Séamus agus Annie cur síos ar an idirghníomhaíocht agus 

go gcuireann siad beirt an t-amhrán céanna mar ruball na heachtra.  

Ar an dromchla, fíonn Séamus Ó Grianna níos mó focal isteach i mbréid na 

hidirghníomhaíochta. Baineann Ó Grianna feidhm as 78 go dtí 455 focal. Tá toirt bhreise le 

feiceáil go soiléir ann. Tá an chuma ar an scéal go bhfuil an scríbhneoir foclach nó tuairisciúil 

le linn dó dhá charachtar a thabhairt i ndeas dá chéile. Ní haon iontas é difear a bheith idir 

uimhreacha seo an scríbhneora agus an tseanchaí. Luífeadh sé le réasún go mbeadh níba mhó 

focal agus abairtí ag Séamus Ó Grianna óir bhéarfadh nádúr agus próiseas na cumadóireachta 

scríofa deis don scríbhneoir a chuid machnaimh a dhéanamh chun idirghníomhaíocht níb 

iomláine agus cur síos níba thuairisciúla a spíonadh amach dá lucht léitheoireachta. Mar a 

tchífear ar ball fosta, is annamh a ligfidh an scríbhneoir an deis dul thairis gan forbairt ná forás 
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a dhéanamh ar chaidreamh agus ar theagmháil a chuid carachtar. Is breá le Séamus Ó Grianna 

scéal an ghamhna bhuí a dhéanamh.  

Siocair nach bhfuil na hidirghníomhaíochtaí ar chomhfhad lena chéile, déanfar iad a 

mheas ar bhonn meánach (Short 1996, 333; féach leis Leech 2013) . Is leor nod don eolach 

áfach. Muna bhfuil an dá leagan ar chomhchéim lena chéile, is féidir fiar a chur san fhírinne. 

Sa chás seo, tá a fhios againn nach bhfuil mórán focal ná abairtí in úsáid ag an seanchaí. 

Cuirfidh na torthaí as riocht. Is fiú mar sin iniúchadh a dhéanamh ar stíl an ealaíontóra aonair 

.i. staitisticí ó Annie Bhán agus ó Shéamus a ghlacadh ina gcomhthéacs féin. Má scrúdaítear 

uimhir mheánach an scríbhneora sa chás-staidéar seo, tchítear go mbaineann Séamus Ó 

Grianna leas as 9.2 go dtí 13.8 focal san idirghníomhaíocht idir dhá charachtar. Tá stíl 

thomhaiste agus theoranta le sonrú óna pheann. Faightear íomha de scríbhneoir cairéiseach 

cúramach a choinníonn srian ar a chuid focal agus é i mbun pinn. Is spéis liom an uimhir 

mheánach atá ag Annie Bhán sna leaganacha béil áfach. Tchítear go mbaineann Annie feidhm 

as 9.3 go dtí 26 focal nuair a thig dhá charachtar i ndeas dá chéile. Tá stíl oscailte ag an seanchaí. 

Ina dhiaidh sin is uile, tá difear suntasach ar bhonn staitistiúil idir an stíl scaoilte a chleacht 

Annie Bhán agus an stíl thomhaiste cháiréiseach a chleacht Séamus Ó Grianna.   

Is fiú an cheist thromchúiseach a thógáil, ar choinnigh an Ghriannach an stíl thomhaiste 

seo le linn na n-idirghníomhaíochtaí eile sa chuid eile dá shaothar? Rinne mé iniúchadh ar 

idirghníomhaíochtaí na gcarachtar nach raibh ar fáil sna leaganacha béil. Is cosúil nach 

ndeachaigh Séamus Ó Grianna i bhfad ón abairt mheánach thuas luaite. In FB (an reacaire agus 

Micheál Ruadh) 12.9 focal; in ÉF (an fear céile agus a bhean chéile) 9.6 focal; in SSC bhí trí 

idirghníomhaíocht, 10.6 focal , 10.2 focal , agus 11.1 focal ; agus in ACC (an t-óglach agus 

Conall), bhí 12.8 focal ann. Is léir mar sin go raibh stíl thomhaiste le sonrú ó Shéamus Ó 

Grianna le linn dó a bheith ag déanamh cur síos ar idirghníomhaíocht na gcarachtar ina chuid 
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scéalta iontais. Ag díriú arís dom ar Phrionsabal na Beirte in aon radharc amháin, ba mhian 

liom aird a tharraingt ar an abairt is faide atá san idirghníomhaíocht chomhfhreagrach.  

An Abairt is Faide 

               Ós rud é gur leagadh síos bunchloch na hidirghníomhaíochta idir na 

carachtair, is mithid anois solas a chaitheamh ar an abairt is faide nuair a thig dhá charachtar i 

ndeas dá chéile. Is díol suntais é go dtiteann an abairt is faide ar an eachtra cheannann chéanna 

sa dá thraidisiún i dtaca le 5 chás thuas. Sílim gur sampla glinn gléineach é seo de Shéamus Ó 

Grianna ag tarraingt ar thobar an traidisiúin bhéil mar uasphointe na n-idirghníomhaíochtaí.  

In FB agus ina mhacasamhail bhéil (1a agus 1b), titeann an abairt is faide ar an eachtra 

chéanna nuair a bheireann Niamh rabhadh fáidhiúil d’Oisín gan a chos a leagan ar thalamh a 

thíre dúchasaí: 

An leagan béil 
1(a) Bhéarfaidh mise each duit anois le gabháil a’ mharcaíocht air ach aon uair amháin 
a leagfas tú do chos ar thalamh na hÉireann dhéanfaidh tú dearmad go bhfacaidh tú 
mise ariamh agus tá mé ag iarraidh ort gan a theacht anuas don bheathach (CBÉ 438: 
122) 
 

An leagan scríofa 
1(b) Cuimhnigh gur fada ó tharrónadh an fód sin faoi thú mur’bheith gur imthigh tú air, 
agus go bhfuil sé a’feitheamh leat go cíocrach díoghaltasach (FB 9) 

 
 

Sa ghearrscéal SSC agus ina mhacasamhail béil (2a agus 2b), titeann an abairt is faide 

ar an eachtra chéanna nuair a chuidíonn Fionn leis an ógbhean atá in umar na haimléise. 

Aimsíonn Fionn an fáinne agus tugann sé don ógbhean é: 

An leagan béil: 
2(a) Comh luath agus a leag mo dhuine bocht a chos ar an talamh ghlas thuit sé ina 
sheanduine chríon chasta liath gan lúth gan láthair (410: 430) 
 

An leagan scríofa: 
2(b) Shín sé don óg-mhnaoi é agus ní luaithe a rinne sé sin ná thuit sé ar bhruach an 
locha i n-a sheanduine chaithte liath gan lúth gan láthair (SSC 88) 
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Ní eisceacht é an gearrscéal CF ach an oiread. Titeann an abairt is faide ar an eachtra 

chéanna. Sa leagan béil, déantar cur síos ar an ghean a thug carachtar de na Fianna don chailín 

óg. I leagan Shéamuis, déantar cur síos ar an ghean a thug Fionn don chailín óg: 

An leagan béil 
3(a) Chuir fear amháin aca a lámh aca dtaoibh daoithe agus ba mhian leis a ghabháil a 
shúgradh léithe (CBÉ 438: 37) 
 

An leagan scríofa 
3(b) Chomh luath is a tháinig sé chuige féin, mar Fhionn, chuir sé spéis arís san 
ógmhnaoi (CF 59) 

 

Is spéis liom an scéal gairid ACC agus an leagan béil. Sa dá leagan, téann Conall 

Cearnach i mbun troda in éadan mhac Chú Chulainn. Agus iad sa mhuineál ar a chéile, cloítear 

Conall Cearnach. Is é bun agus barr an scéil go bhfuil iallach ar Chonall fanacht go dtí go dtig 

Cú Chulainn lena fhuascailt: 

An leagan béil 
4(a) An fear a ligean a cheann leis d’imthigh sé go cruaidh gasta agus d’inis sé do Chú 
Chulainn go rabh Conall Cearnach agus aon chloigeann déag fear eile aca ceanglaidh 
ar an tsliabh go dtarradh Cú na gCleas agus go scaoileadh sé iad (CBÉ 438: 50) 
 

An leagan scríofa 
4(b) Agus nuair a bhí Conall Cearnach claoidhte le h-armaibh aige cheangail sé é, agus 
ar seisean, “Beidh tú annsin go dtigidh Cú na gCleas agus go sgaoile sé thú” (ACC 50) 

 

I gcás an ghearrscéil, CF, -agus an leagan béil, braitear anáil an traidisiúin bhéil ag 

deireadh na heachtra. Eachtraíonn an seanchaí agus an scríbhneoir araon faoi bhuíon fear a bhí 

amuigh ag seilg agus a bheartaíonn cur fúthu i dteach le coim na hoíche. Ní luaithe sa teach iad 

nuair a chuireann fear amháin acu spéis sa chailín óg. Titeann an abairt is faide ar an eachtra 

chéanna nuair a thig mearbhall ar Fhionn de thairbhe ráiteas dothuigthe an chailín óig. Tabhair 

faoi deara an dá leagan: 

An leagan béil: 
5(a) “Bhail cad chuige,” adeir fear aca, “ar dhúirt a’ cailín seo nuair a bhí sí agam-sa 
nár shíl mé mórán díthe?” (CBÉ 438:40) 
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An leagan scríofa: 
5(b) Ba é an freagra a thug sí orm, nuair a bhí sí agam gur bheag mo mheas uirthi agus 
nach mbeadh sí agam choíche arís (CF 60) 
 

Is fiú a mheabhrú go mbíonn eisceacht i gcónaí ann. Cé gur tharraing Séamus Ó Grianna 

ar thobar an traidisiúin bhéil thuas, ba léir nach raibh aon chosúlacht ar na cinn eile ó thaobh 

na teanga de. Is eisceacht é an gearrscéal ÉF agus an mhacasamhail bhéil. I leagan Annie Báine, 

titeann an abairt is faide ar an idirghníomhaíocht idir na Fianna agus Fionn. Iarrann na Fianna 

ar Fhionn imeacht agus íocshláinte a fháil d’Fhionn lena leigheas. I leagan Shéamuis áfach, 

tchímid Fionn agus Diarmuid i mbun comhrá. Impíonn Diarmuid ar Fhionn machnamh a 

dhéanamh ar na gníomhartha uaisle a rinne sé dó in am a ghátair a spreagfadh é le himeacht sa 

tóir ar uisce beannaithe lena leigheas. Is féidir macalla a chluinstin san eachtra ach ní raibh gaol 

ar bith idir na focail. Tá eisceacht le fáil sa ghearrscéal FB agus an mhacasamhail bhéil. I leagan 

Annie Báine, titeann an abairt is faide ar an troid fhíochmhar idir na Fianna agus na diabhail in 

Ifreann. I leagan Shéamuis áfach, tchímid go dtiteann an abairt is faide ar an idirghníomhaíocht 

idir Oisín agus Naomh Pádraig agus iad i mbun díospóireachta “Agus gur ith tú ceathramha de 

mhart gach dara lá,” arsa Pádruig, “agus bonnóg aráin coirce is measgán ime gach uile lá?” 

(12). Is díol suntais nach ndéanann Séamus Ó Grianna cur síos ar an chúlra atá taobh thiar den 

abairt seo. Cé go ndéantar tagairt don eachtra, fágtar ar lár í. Tig sin salach ar aontacht an 

phlota. Is amhlaidh an cás do ACC. Sa ghearrscéal, tá dhá abairt atá ar comhfhad lena chéile. I 

dtús báire, titeann an abairt is faide ar smaoineamh inmheánach an charachtair (Cú Chulainn). 

Ar dheireadh an scéil, titeann an abairt is faide ann nuair is ag imeacht atá an carachtar. Níorbh 

ann don chomhfhreagras sa leagan béil. 

Ina dhiaidh sin is uile, sílim gur thorthúla go mór solas a chaitheamh ar an abairt ab 

fhaide le linn do na carachtair cheannann chéanna a bheith in aon radharc amháin. Níl dabht ar 

bith go dtugann an cur chuige seo a thuilleadh tacaíochta agus fianaise don tuairim go raibh Ó 
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Grianna ag tarraingt ar thobar an traidisiúin bhéil go háirithe mar uasphointe na 

hidirghníomhaíochta idir carachtair. Ní mór dílse Uí Grianna do theanga an traidisiúin a aithint. 

An Tríú Carachtar agus An Grúpa 

Ag díriú arís domh ar Phrionsabal na Beirte in aon radharc amháin, ba mhian liom aird 

a tharraingt anois ar thuairim eile de chuid Olrik. Faoi choimirce an Phrionsabail seo, maíonn 

sé go dtig leis an seanchaí an tríú carachtar a chur os chomhair an lucht éisteachta ar feadh 

tréimhse ghairid. Is féidir leis an tríú carachtar teacht i láthair le gníomh a chur i gcrích agus 

imeacht gan aon chúis mhaith leis (Olrik 1992, 43).  I mbeagán focal, is cuairt reatha í. Sílim 

gur tairbheach an mhaise iniúchadh a dhéanamh ar neamhchúram an tríú carachtair i ndiaidh 

dó nó di gníomh a chomhlíonadh le go bhfeicfear an dóigh a ndéileálann Ó Grianna leis an 

tréith.  

Glacaimis leagan Annie Báine. Tabhair faoi deara an tríú carachtar, an cailín, atá sa 

chúlra agus a thig i láthair le gníomh a chur i gcrích agus a ndéantar dearmad díthe: 

An leagan béil 

6(a) D’iarr sé ar Phádraig é a bhaisteadh go gasta, nach raibh an bás i bhfad uaidh anois. 
Dúirt Pádraig go ndéanfadh sé sin agus míle fáilte. D’iarr sé ar a’cailín coinneal a fháil. 
Bhí sise, bhí an t-olc do Oisín aici agus bhí sí ní ba mheasa dó ar siocair gur bhain sé 
an tsúil aisti [...] Sháigh sí síos fhad agus thiocfadh léithi i gcos Oisín é [...] 
“Coisreacadh Dé orainn!” arsa Pádraig. “Goidé seo ná goide tháinig ort?”. “Tá” ar 
seisean, “a’cailín a sháith an coinnleoir ann mo chois nuair a bhí tusa á mo bhaisteadh. 
“Cad chuige nár labhair tú” adeir sé. . . “Ó” ar seisean, “Shíl mise gur don bhaisteadh é 
(CBÉ 438:137) 
 

I leagan Shéamuis Uí Ghrianna, tabhair faoi deara ról an bhuachalla atá ar chúlra an ghearrscéil 

agus a bhfuil dearmad déanta dó: 

An leagan scríofa 
6(b) Sa mhoimeinte d’iarr sé ar Phádruig a bhaisteadh. Bhí an buachaill aimsire 
a’friothálamh. Bhí díoghaltas aige do Oisín, an áit ar bhain Oisín a’tsúil roimh sin as le 
“h-urchar a’daill”. Nuair a fuair sé an fhaill sháith sé bior i gcois a’tseanduine. Nuair a 
bhí an baisteadh déanta b’ann a chonnaic Pádruig an sruth fola le cos Oisín. “Cad chuige 
nár labhair tú?” ar seisean. “Shaoil mé gur de’n bhaisteadh é” ars’ Oisín. (FB 14) 
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Mar is léir ón idirghníomhaíocht seo, tá Ó Grianna ar nós an tseanchaí sa méid is go dtugann 

sé tús áite don tríú carachtar, rud a fhágas go bhfuil páirt nach beag aige in uasphointe an 

radhairc. Tá éiginnteachta in ionramháil na gcarachtar tánaisteach go háirithe i ndiaidh dóibh 

gníomh a thabhairt chun críche. Bheireann sé sin go croílár na faidhbe seo muid. I ndiaidh an 

gníomh a chur de, braitear an carachtar a bheith ina dheilbh statach shaoithiúil atá ina seasamh 

i leataobh an ardáin agus é ag fanacht go dtí go gcríochnaíonn na carachtair thábhachta a gcuid 

idirghníomhaíochta agus go dtarraingítear na cuirtíní.  

           Ní chuirfeadh an tríú carachtar ciotach isteach ná amach ar theoiric an traidisiúin bhéil 

óir tá lánchead aige a bheith ina sheasamh ar leataobh. Bíodh sin mar atá, rachadh an tríú 

carachtar liobarnach seo dian ar lucht na hardlitríochta. Fíonn Ó Grianna carachtair nach bhfuil 

de dhíth isteach i mbréid an scéil, nós a thiocfadh salach ar ghnás gonta na gearrscéalaíochta. 

Faoi mar a áitíonn Mac Congáil (1982, 68), níor ceart go léireofaí carachtar nach bhfuil 

riachtanach d’fhorbairt an ghearrscéil féin. Glacaimis an gearrscéal ÉF. Tá Diarmuid sna 

smeachanna deireanacha ag comhrá leis an bhás nuair a thig Fionn agus a chuid fear i láthair: 

“Ba ghoirid go dtáinig a’fear sin a láthair, agus cúpla fear eile i n-a chuideachta” (41). Ní 

dhéantar forbairt ná forás ar na carachtair as seo amach. Is carachtair liobarnacha iad nach 

bhfuil páirt acu i bhforbairt na heachtra. Is amhlaidh an cás do ghearrscéal ACC. Tá Conall 

Cearnach ag siúl cois cladaigh nuair a fheiceann sé long á nochtadh chuige. Mothaítear teannas 

i dtús na habairte nuair a insítear dúinn go bhfuil slua fear ar bord. Laghdaítear an teannas 

láithreach bonn nuair nach dtig ach aon fhear amháin i dtír. Ní thugtar an slua fear chun 

foirfeachta, rud a ghoillfeadh go mór ar lucht na hardlitríochta: 

(7) Long choimhightheach a bhí innti. Bhí sí leathan fúithe agus seoltaí uirthi comh 
geal le sneachta na h-aon-oidhche. Tháinig sí isteach béal a’chuain agus aníos a’ t-
inbhear gur shín sí le creig. Bhí sluagh fear ar bord, ach ní tháinig i dtír acht aon fhear 
amháin. Ní raibh ann acht stócach óg acht bhí iomlán airm is éididh air (ACC 48)  
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Ní miste an cor bealaigh a tharraingt orm anois sula gcuirim Prionsabal na Beirte chun 

críche. Sílim gur tairbheach an mhaise dúinn anois Prionsabal Olrik a leathnú amach agus buíon 

fear nó iompar an tslua sin a tharraingt isteach faoi raon an phlé ós rud é go bhfuil na Fianna 

luaite uair agus athuair ag Ó Grianna. Nuair a fhaightear sampla de bhuíon saighdiúirí sa leagan 

béil, bíonn sé de nós ag Annie Bhán an grúpa a chur ag feidhmiú mar aonad amháin trí ghníomh 

amháin. Ní dheartar na carachtair seo mar charachtair aonaracha ach mar ghrúpa seasta buan a 

ghluaiseann agus a labhraíonn d’aon ghuth. Tá sé riachtanach teacht i dtuiscint air seo le go 

dtuigfear próiseas na simplíochta agus na héascaíochta i saothar an tseanchaí. Sa sampla seo 

thíos, insíonn an seanchaí faoi eachtraí na bhFianna a thig go teach antráthach san oíche. 

Tabhair faoi deara a dheise is atá an scríbhneoir do ghnás an tseanchaí: 

An leagan béil 
8(a) Bhí Conall Cearnach agus a chuid fear ar shiúil oíche amháin a’ seilg. Bhí sé ina 
ghnás aca dá dtigeadh sé mall orthu an chéad teach a chasfaidh daobhtha a theacht 
isteach agus baint faobhtha ann. Bíodh muintir a’tí sásta nó mí-shásta. Oíche amháin, 
tháinig sé mall orthu agus bhí i bhfad acu le gabháil ‘na bhaile. Chonaic siad teach agus 
dúirt siad leo féin go mbainfeadh siad fosta anseo go maidín (CBÉ 438: 36-7).   

 

An leagan scríofa:  
8(b) Ní raibh le déanamh ag na Fianna ach fanacht san áit a raibh siad go dtaradh solas 
an lae agus go n-imíodh an ceo. Bhí siad ar tí luí ar an talamh agus a scíth a ligean agus 
féacháil le néal a chodladh. Leis sin féin amharcaidh fear acu do leataobh agus tí sé an 
solas. An chuid aca a bhí in luí, d’éirigh siad go tapa agus tharraing an t-iomlán ar an 
tsolas. Níorbh fhada gur nocht chucu an bhruíon ba bhreátha agus ab áille dá bhfaca 
siad riamh. Chuaigh siad go dtí an bhruíon agus bhuail siad ag an doras. Lig doirseoir 
isteach iad. Treoraíodh isteach iad i seomra (CF 89/90) 
 

Gheibhtear a thuilleadh samplaí:  

An leagan béil 
9(a) Chuartaigh siad achan casán. Chuir siad faisnéis agus fuair siad amach go 
dteachaidh Fionn a’ bealach seo. Lean siad don bhealach. Tháinig siad go dtí bruach 
a’locha [...] Chuir na fir ceist air an bhfaca siad a mhacasamhail d’fhear. Ní thug sé 
freagar ar bith a’chéad uair ortha. [...] Fá dheireadh thug siad uaidh gurbh é féin Fionn 
(CBÉ 410: 430) 
 

An leagan scríofa 
9(b) Nuair a b’fhada le lucht na Fleidhe a bhí Fionn gan pilleadh arais ’un an toighe an 
tráthnóna sin, d’éirigh siad amach ar an fhaithche, féacháil a bhfeicfadh siad é. Acht ní 
rabh sé le feiceáil thoir ná thiar aca. Chuir siad fáisnéis, féacháil an bhfacthas ar na 
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gaobhair é [...] D’fhiafruigh siad de an bhfaca sé óglaoch lúthmhar ag gabháil an 
bealach agus dhá chóin leis sa tóir ar eilit [...] Acht nuair a bhí siad ag imtheacht, chuir 
sé scread léanmhar as féin a thug ortha pilleadh. Thoisigh siad dá cheistiughadh go h-
úr nuaidh, agus sa deireadh d’innis sé dóbhtha gur bh’é féin Fionn (SCC 89)   
 

Cuireann Séamus Ó Grianna an bhuíon fear i mbun feidhmithe mar aon aonad amháin díreach 

ar nós an tseanchaí. Braitear simplíocht agus éascaíocht ina chuid idirghníomhaíochta dá bharr. 

Ag amharc níos doimhne ar an ghnás seo dom, tchímid scríbhneoir nár theastaigh uaidh a 

charachtar a scaradh ón chomhchoiteann. Má éiríonn le carachtar amháin seasamh amach as 

an ghrúpa, cuireann Ó Grianna in aithne é mar ‘fear aca’: “Nuair a bhí na seacht mbliadhna 

caithte, ars’ an fear ba sine aca” (ÉF 44); “D’fhág siad a n-ualach síos ar an talamh agus 

chuir fear aca scairt as féin” (SCC 92); “Le sin féin amharcaidh fear aca do leathtaoibh agus 

‘tchídh sé an solus” (CF 57). Tá leisce ar Ó Grianna duine aonair a dhéanamh dá charachtair. 

Ceanglaítear go fóill é den chomhchoiteann trí úsáid an réamhfhocail ‘aca’.  

Plé 

I ndiaidh sin is uile, ba léir nach raibh aighneas ná coimhlint ar bith idir Séamus Ó 

Grianna agus an chuid seo den traidisiún béil agus gur thug sé isteach an tsimplíocht chéanna 

idirghníomhaíochta a chleacht a dheirfiúrse. Bhí sé ar a shócúlacht le dhá charachtar in aon 

radharc amháin. Tháinig cúpla rud eile chun solais chomh maith. Faoi mar a d’áitigh mé ag an 

tús, bhíodh Séamus Ó Grianna níba fhoclaí agus níba thuairisciúla nuair a thigeadh dhá 

charachtar le chéile. Spíon sé scéal níba iomláine amach as an idirghníomhaíocht. Sheasaigh 

sin glan in éadán stíl ghonta an tseanchaí. Cé go raibh níos mó focal agus abairtí ag Séamus, 

ba mhór an bhearna a bhí eatarthu ó thaobh fad na habairte inmheánaí de ar bhonn stáitsiúil. 

Stíl thomhaiste cháiréiseach a bhí ag an Ghriannach agus é i mbun pinn, rud a chuaigh glan in 

éadan stíl oscailte an tseanchaí agus í ag cur síos ar ghníomhaíocht a cuid carachtar. Le linn dó 

dhá charachtar a bheith aige in aon radharc amháin thit an abairt ab fhaide ar an eachtra 
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chéanna. Ní amháin go léiríonn sé seo gur tharraing Ó Grianna as tobar an thraidisiúin bhéil, 

ach léiríonn sé fosta gur tharraing sé ar struchtúr léacsach agus comhréireach in uasphointí na 

n-idirghníomhaíochtaí. Seasfar amach ámh go raibh deacrachtaí ag Ó Grianna i dtaobh an tríú 

carachtar agus an ghrúpa chomh maith. Tá mé den bharúil anois go raibh claonadh chun na 

simplíochta i gcarachtracht Shéamuis Uí Ghrianna agus go raibh sé seo ag teacht go paiteanta 

soiléir leis an traidisiúin bhéil as ar fáisceadh é. Dar ndóigh, ní féidir amharc ar Phrionsabal na 

Beirte amháin mar shlat tomhais ar stíl an tseanchaí agus ar an scríbhneora. Is mithid anois 

scóp an tráchtais a leathnú amach agus ár n-aird a dhíriú ar an chéad phrionsabal eile a 

bhaineann le carachtracht sa traidisiún béil.   

Díriú Airde ar Phríomhcharachtar  

     Mar a léirigh mé, bíonn sé de nós ag an seanchaí agus ag an scríbhneoir araon dhá 

charachtar a chur in aon radharc amháin. Sa chéad Phrionsabal eile de chuid Olrik (1992, 49), 

áitíonn sé go ndírítear aird an lucht éisteachta ar phríomhcharachtar san insint bhéil. Socraítear 

an insint bhéil timpeall an phríomhcharachtair sin. Cuirtear san áireamh a mbaineann dó agus 

fágtar ar leataobh nach mbaineann.15 Áitím gur nós é seo le hord agus le heagar na hinsinte a 

choinneáil soiléir in intinn an aithriseora. Déantar é díriú seo ar mhaithe le simplíocht agus le 

heagrúchán na hinsinte. Faoi choimirce an Phrionsabail seo áfach, luann Olrik go dtiocfadh le 

carachtar tanáiste, lena mbaineann tábhacht faoi leith d’fhorbairt phlota an scéil, teacht i ndeas 

don phríomhcharachtar na hinsinte. Is féidir an cheist thromchúiseach a thógáil, conas is féidir 

príomhcharachtar a aimsiú? Den chéad uair, bhéarfaidh muid amharc ar an dóigh a ndíríonn 

 
15 Chomh maith leis sin, míníonn Olrik go bhfuil dlúthbhaint ag an Phrionsabal seo le prionsabal eile faoin teideal, 
‘Aontacht an Phlota’. Ar mhaithe le hathrá a sheachaint sa tráchtas, aimseofar an príomhcharachtair anois sa 
chaibidil seo agus déanfar a thuilleadh iniúchta ar an ról atá ag an phríomhcharachtar leis an phlota sa chéad 
chaibidil eile (Caibidil 5) 
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Annie Bhán a cuid airde ar phríomhcharachtar. Ansin déanfaidh muid iniúchadh air seo i 

gcarachtracht an scríbhneora. 

Saothar Annie Báine    

     Ag cíoradh scéalta iontais an tseanchaí domh, ba léir gur fhógair Annie Bhán ainm 

an phríomhcharachtair agus gur sheachain sí ionramháil ilchastacht na gcarachtar eile. 

Glacaimis FMC i dtús báire. Osclaítear an insint leis an charachtar Fionn mac Cumhail i modh 

soiléir sothuigthe. Tchítear go mbaineann an seanchaí úsáid as an fhorainm pearsanta agus an 

carachtar ina aonar: “Chuaidh sé” agus “Chaill sé glan iad”. Ach a luaithe agus a chastar ar 

charachtair eile áfach, fógraítear ainm an phríomhcharachtair arís. Baineann sí úsáid as ainm 

dílis an phríomhcharachtair, rud a dhíríonn aird an éisteora: “Bhí mionna ar Fhionn nach 

ndiúltochadh sé a choidhche bean fá achtuing” (CBÉ 410: 429). Fiú agus an bhean ag teacht 

amach le carn ina láimh “Shín sí d’Fhionn é” (CBÉ 410: 431). Tabhair faoi deara áfach nuair 

a thig na Fianna isteach faoi raon an phlé. Tá suíomh tanáiste ag na Fianna agus tá Fionn ar 

thús cadhnaíochta. Fógraítear ainm Fhionn i modh soiléir agus é  i measc carachtar eile. Ní 

chaitheann na carachtair eile scáil ar an phríomhcharachtar. Tá an idirghníomhaíocht gearr agus 

gonta: 

D’éirigh na fir sa deireadh amach a chuartughadh Fhionn nuair a bhain deireadh dúile 
dó. Ní rabh Fionn nó na madaidh le fághail. Chuartaigh siad ach’an chasán. Chuir siad 
faisnéis agus fuair siad amach go dteachaidh Fionn a’bealach seo (CBÉ 410: 431) 
 

Ní haon eisceacht í an chéad insint eile ó Annie Bhán. San insint SMD (CBÉ 438: 46), díríonn 

sí isteach ar an phríomhcharachtar, Cú Chulainn. Cé go dtagann carachtair thábhachtacha i 

ndeas do Chú Chulainn, ní chaillimid amharc ariamh air. Tabhair faoi deara arís ionramháil na 

gcarachtar. Cé go dtig carachtair eile i ndeas don phríomhcharachtar, ní chaitheann siad scáil 

air ná ar luas na hidirghníomhaíochta: 
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Bhuail Cú Chulainn suas leis a’chailín. Bhí Sgathaigh ’na ceann mhaith dó fosta. 
Chuireadh sí ’na sheasamh ar phlátaí dearga é nuair a bhéadh sí a’foghlaim na 
cleasaidheacht dó. Ba mhaith lé Cú Chulainn ... bhí na cleasa uilig foghluimnighthe 
aige ach cleas an Ghath Bhuilg agus ba doiligh lé Sgathaigh cleas an Ghath Bhuilg 
fhoghlaim do dhuine ar bith. Ba mhaith leis an Chú an cleas seo fhághail amach” (CBÉ 
438: 46-7). 
  

            Tá luas na hidirghníomhaíochta tábhachtach áfach sa dóigh is nach gcaillimid amharc 

an phríomhcharachtair. Sheasfadh sé le réasún nach dtiocfadh le seanchaí scéal an ghamhna 

bhuí a dhéanamh dá cuid carachtar agus díriú isteach ar gach carachtar. Thug mé faoi deara nár 

dhírigh Annie Bhán isteach ar chúrsaí machnaimh a cuid carachtar. Bheir an seanchaí dhá 

bhriathar don phríomhcharachtar, Fionn mac Cumhaill, a chuirfeadh smaoineamh inmheánach 

in iúl. Ag tús na hinsinte, déantar cur síos ar Fhionn agus é amuigh ag seilg lena dhá mhadadh, 

Bran agus Sceolaing. Éiríonn le Fionn bheith scartha óna dhá mhadadh agus tá sé fágtha leis 

féin. Agus é idir dhá chomhairle, imíonn “sé san am chéanna an bealach a mheas sé a 

dteachaidh siad” (CBÉ 410:429). Is é atá againn anseo clásal idiraisnéiseach a bhriseann suas 

an abairt agus a dhíríonn aird an lucht éisteachta isteach ar an gníomh tábhachtach i ndeireadh 

na habairte. Is fiú a mheabhrú gurb é an mheasúnacht seo a ligeann don phríomhcharachtar 

leanstan ar aghaidh le castáil ar chailín cráite a chaill a fáinne thíos ar ghrinneall an locha. Níl 

le fáil ach aon sampla amháin eile de smaoineamh inmheánach an charachtair. Tig sin ag 

deireadh na hinsinte. Sa radharc deiridh, tá scata carachtar i láthair; an príomhcharachtar Fionn, 

Iníon Chuilinn agus na Fianna. Iarrtar ar Iníon Chuilinn gruaig Fhinn a chur ar ais ar an dath a 

raibh sí air a luaithe agus is féidir. Diúltaíonn Fionn cuidiú na mná óige ag insint don scaifte 

“gur chuma daoithe” [.i. dath na gruaige] go dtiocfadh sé leis an ghruaig” (CBÉ 410:431). Níl 

ach Fionn ar thús ná ar dheireadh na hinsinte. Anuas air sin, tá dhá shampla againn nuair a 

dhéanann an seanchaí cur síos ar chóras machnaimh an phríomhcharachtair, Cú Chulainn. I 

ndiaidh bob a bhualadh ar an bhean mhillteanach dhraíochtach, an Sgáthach Mhór, géilleann 

sí do chleas an Ghath Bhuilg a thaispeáint dó. Baintear úsáid as briathar fabhtach atá 
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fréamhaithe i lár na habairte “[...] dar leis go raibh na cleasa uilig foghlamtha aige” (CBÉ 

438: 49) agus an chéad shampla eile, an briathar ‘tuig’ ag tús na habairte; “Níor thuig sé sin.” 

(CBÉ 438: 49) le smaoineamh Chú Chulainn a chur os comhair an éisteora. Is léir go bhfuil 

Oisín ar thús cadhnaíochta san insint bhéil agus nach gcailleann an lucht éisteacht amharc 

ariamh air. Ligtear isteach i meon Oisín muid; ‘[...] dar leis gur dheas a ghabháil go hÉirinn” 

(CBÉ 438:122); agus arís “[...] duine ar bith dá bhfacaidh sé ariamh ach achan fear beag 

baoideach, dar leis, nach rabh airde ghlúin iontu” (CBÉ 438:124); agus arís eile; “[...] goidé 

a casadh dó ach fear beag baoideach, shíl sé féin, agus clibistín beag leis” (CBÉ 438:124). 

Agus mar uasphointe na hinsinte, baistear Oisín agus; “Chreid sé an uair sin i nDia agus thug 

sé isteach go rabh sé contráilte” (CBÉ 438: 136). San insint TDG, díríonn Annie ár n-aird arís 

ar phríomhcharachtar na hinsinte, Diarmuid Ó Duibhne. Tugtar isteach in intinn Dhiarmada 

muid nuair a éiríonn le Fionn é a thuirsiú; “ [...] agus ní rabh eagla ar bith air ina dhiaidh sin, 

dar leis, go m’bhfearr dó a bheith ar a fhaithchill” (CBÉ 410: 439). Seachnaíonn Annie Bhán 

ionramháil ilchasta na gcarachtar eile le linn di scéal a ríomh dá lucht éisteachta. Díríonn sí a 

cuid airde ar charachtar amháin in aon radharc amháin ar mhaith le simplíocht agus le 

heagrúchán na insinte. 

Ina dhiaidh sin is uile, bhí simplíocht agus éascaíocht le sonrú sa Phrionsabal i saothar 

béil Annie Báine. D’fhógair sí ainm an phríomhcharachtair go soiléir fríd an tsaothar sa méid 

nach ligimis chun dearmaid é. Anuas air sin, chuir sí síos ar idirghníomhaíocht na gcarachtar 

ar bhealach a bhí intuigthe agus soláimhsithe. Chuir mé sonrú sa dóigh ar taispeánadh cumas 

inmheánach na gcarachtar ach gur coinníodh an cleachtas seo ar mhinicíocht rí-íseal. Cé go 

raibh cásanna áirithe ann nuair a tháinig carachtar tanáiste i ndeas do ról an phríomhcharachtair, 

sheachain sí an dá snáithe a tharraingt i ndeabhaidh a chéile. Níor caitheadh scáil ariamh ar an 

phríomhcharachtar. Ní rachadh sé seo dian ar an lucht éisteachta coinneáil suas le teacht ná le 
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himeacht na gcarachtar. Choinnigh an seanchaí ár n-aird ar an phríomhcharachtar ó thús go 

deireadh na hinsinte. A mhalairt a fheicimid, i gcás an scríbhneora ámh.  

Saothar Shéamuis Uí Ghrianna  

    Is mithid dúinn anois iniúchadh a dhéanamh ar Phrionsabal an Díriú Airde ar 

phríomhcharachtar i leaganacha comhfhreagracha an scríbhneora le go bhfeicimis an bhfuil an 

luí céanna ag an údar i leith an phrionsabail. Murab ionann agus an seanchaí, déantar iarracht 

forbairt intinne a dhéanamh ar dhá charachtar in aon radharc amháin. Glacaimis an gearrscéal 

FB i dtús báire. Sa sampla seo, cuireann carachtar an Rí in iúl do charachtar na Banríona go 

bhfuil sé ag iarraidh pilleadh ar ais ar a dhúiche féin. Is sliocht measartha fada é ach bheirim é 

siocair go bhfuil eolas ann faoin iarracht a rinne Ó Grianna laincisí an traidisiúin bhéil a 

scaoileadh uaidh agus athnuachan a bhaint as an traidisiún: 

(10) Bhí an rí ag éirí tostach agus ag éirí gruamdha. D’aithin a’ bhainríoghain go raibh 
imnidhe de chineál éigin ar a chéile agus thug sí iarraidh cian a thógáil de. Acht ní raibh 
gar ann. Tugadh ceoltóirí agus cláirseóirí agus filidhe agus lucht ealaidhean de’n uile 
chineál ‘un a’ chaisleáin. Acht ba ghoirid gur tuirsigheadh an rí de’n iomlán aca. Bhí 
sé mar a gcéadna le h-áilne mara agus tíre. Chuirfeadh radharc áluinn aoibhneas air ar 
feadh tamaill bhig. Acht thigeadh an ghruaim arais arís air.  
“Tá rud éigin ar d’intinn,” ars’ an Bhainríoghain lá amháin leis. “Ní fhuil a dhath ar 
m’intinn,” ar seisean gan a shúil a thógáil.  
“Nach cinnte go bhfuil,” ars’ an Bhainríoghain. “Nach bhfuil sé le h-aithne ort ó 
mhaidin go h-oidhche. Agus san oidhche féin nach mbíonn tú ag osnaighil in do 
chodladh. Ní fhuil acht amaidighe duit féacháil le n-a cheilt orm-sa: tá rud éigin a’ cur 
bhuadhartha ort.”  
“Tá,” ars’ an Rí, “ó thómhais tú é.Tá cumhaidh orm i ndiaidh a’bhaile agus i ndiaidh 
mo mhuinntire. Ba mhaith liom cuairt a thabhairt ortha.” 
“Agus bás a fhágháil?” arsa’ an bhainríoghain. “Deirim-se leat-sa go bhfuil fód do bháis 
a’ feitheamh leat in do thír dhúithche. Agus má leagann tú bonn air gheobha tú bás. 
Nuair d’fhág tú an baile agus tháinig tú annseo liom-sa bhí lúthgháir ort. Bhí cor curtha 
ar a’bhás agat.  Acht anois tá tú ag iarraidh dul arais i n-a airricis.”  
“Dá bhfeicfinn mo thír dhúithche,” ars’ an Rí, “bhéinn sásta.” 
“Agus sin a bhfuil tú ‘iarraidh?” 
“Sin a bhfuil mé ‘iarraidh. Aon amharc amháin a fhagháil ar an áit ar chaith mé tús mo 
shaoghail. Thiocfainn caol díreach arais ‘un a’ bhaile chugat, agus ní fheicfidhe gruaim 
choidhche arís orm.” 
“Maith go leor,” ars’ an bhainríoghain. “Féadann tú dul ó cheann ceann ná tíre ar mhuin 
d’eich. Acht má leagann tú bonn ar talamh gheobha tú bás. Is cuma cé’n fód a seasócha 
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tú air sé fód a’ bháis agat é. Fód nach bhfuil inseachanta ag aonduine ar a’domhan úd 
thall. Cuimhnigh ar sin. Cuimnigh gur fada ó tharrónadh an fód sin faoi thú mur’ bheith 
gur imthigh tú air, agus go bhfuil sé a’ feitheamh leat go cíocrach díoghaltasach.” 
Níor thuig an Rí mar badh ceart an chuid dheireannach de chainnt na bainríoghaine. 
Acht ba chuma. Bhí rún daingean aige fanacht sa diallaid augs gan bonn a leagan ar 
talamh go dtaradh sé arais.” (FB 8-9)  
 

Ní féidir an príomhcharachtar a aimsiú sa bhlúire seo as siocair an méid ama atá caite ag Ó 

Grianna leis an dá charachtar. Tchítear an Rí mar charachtar ina bhfuil gluaiseacht 

mhothúcháin ann. Is carachtar umhal anaoibhiúil é a bhaineann sólás as radharc álainn ar feadh 

seal gairid agus a bhfuil néalta bróin faoi arís gan mhoill. Ní imíonn an méid sin ar an Bhanríon 

áfach mar is carachtar anúdarásach géarshúileach í a bhfuil a fear céile i gcúl a doirn aice. 

Cuireann sí gron in iompar a fir chéile nach bhfuil sé ar fónamh. Ag druidim le deireadh an 

chomhrá dóibh, ligtear isteach in intinn an Rí muid nuair ba chuma leis cé acu ar thuig nó nár 

thuig rabhadh na Banríona. Ní miste a admháil gurb é seo an sampla is léire agus is dlúithe den 

scríbhneoir ag iarraidh forbairt intinne a tharraingt i ndeabhaidh a chéile. Éiríonn leis an 

Ghriannach dhá intinn a chur i gcoimhlint a chéile in aon radharc amháin. Is taitneamhach an 

comhrá é dá bharr. Déanann Ó Grianna iarracht scóip agus fairsing bhreise a thabhairt dá 

charachtracht san idirghníomhaíocht. Dar liom, léiríonn ionramháil an chomhrá seo ábaltacht 

an údair. Is comhrá beoga bríomhar é a bheireann blas an réalachais don lucht léitheoireachta 

ar lánúin phósta agus iad i mbun aighnis. Ar thaobh amháin, tá an bhanríon i mbun 

cailicéireachta agus ar an taobh eile, tá an Rí ag monamar dó féin. Is leor abairt shimplí amháin 

ag an deireadh “Acht ba chuma.” le dlaoi mhullaigh a chur ar an idirghníomhaíocht. Mar a 

fheicfear sa chéad bhlúire eile, ní gá don scríbhneoir dul thar fóir leis an charachtar 

machnamhach nó bíonn blas ar an bheagán. Níl mé ag iarraidh a rá go bhfuil ithir úr á briseadh 

ag Séamus Ó Grianna anseo, ach ar feadh tamaill bhig, fuaireamar spléachadh dóchasach ar 

ábaltacht an scríbhneora nuair a éiríonn leis srian a chur ar a chuid maoithneachais 

neamhshaothraithe agus réalachas le hathnuachan a bhaint as saothar an traidisiúin bhéil.  
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     Is mór an trua nár mhair an dea-chleachtas seo áfach. Glacaimis anois sampla nuair 

a dhéanann Ó Grianna iarracht intinn dhá charachtar a fhorbairt in aon radharc amháin. Sa 

ghearrscéal ÉF, tá Diarmaid Ó Duibhne ina luí ag fáil bháis nuair a thig fear a bhfuil leigheas 

aige ina láthair. Tá Ó Grianna ar theann a dhíchill doimhneacht agus crá intinne a chuid 

carachtar a fhorbairt. Éiríonn leis 30 líne a spíonadh amach as an idirghníomhaíocht seo. Is 

doiligh príomhcharachtar na blúire seo a aimsiú arís anseo siocair an méid ama a chaitheann Ó 

Grianna leis an dá charachtar. Tabhair faoi deara an blas leamh saothraithe a ritheann ón tús go 

dtí deireadh na heachtra; 

(11) Bhí a fhios aige gurbh’ é an bás a bhí ann. Acht bhí a fhios aige go raibh sé in-
leighis dá mbeadh a’ fear ar na gaobhair a raibh an leigheas i n-a lámhaib [...] A Fhinn 
Mhic Chumhail,” ars’ an fear a bhí ’na luighe. “Thiocfadh leat mo leigheas dá mba 
mhian leat é. [...] “Is olc an airidh ort é, a Dhiarmaid Uí Dhuibhne,” arsa Fionn. “Nach 
cumhain leat an oidhche tháinig tú agus mheall tú grádh mo chroidhe uaim, gur fhág tú 
m’ula mhagaidh mé ag fearaibh Éireann ariamh ó shoin. An bhfuil dearmad déanta de 
sin agat?” “An bhfuil dearmad déanta agat-sa,” arsa Diarmaid. “den lá a bhí tú fuaighte 
do’n urlár i mBruidhin Chaorthainn ag Míodach Mac Colgán. Nach cumhain leat nuair 
a tháinig mise go doras na bruidhne [...] Nach cumhain leat a’ rud adubhairt tú nuair a 
nocht mé sa doras?[...] An bhfuil a’lá sin leigthe ’un dearmad agat-sa? Chosgair a’ 
chainnt seo Fionn. Chuimhnigh sé ar an iomadh uair a raibh sé i ngéibheann agus i 
gcontabhairt a mharbhtha mur’ bheith go raibh Diarmuid ar a ghualainn ... le sin féin 
smaointigh sé ar Ghráinne. Smaointigh sé ar an oidhche d’éalóigh sí le Diarmuid as 
Cúirt na Teamhrach uaidh. Chrom  sé anuas giota beag eile. Annsin leig sé do’n uisge 
imtheacht eadar a mhéara” (ÉF 41-2). 
 
Níl dabht ann gurb é seo an iarracht is léire den Ghriannach a bheith sa tóir ar chrá 

intinne na gcarachtar a chur i gcoimhlint agus i gcoraíocht le chéile. Níl sú ná seamhar san 

idirghníomhaíocht. Tá rithim mhalltriallach le sonrú ann. Tá Ó Grianna ag carnadh suas ceist 

fhánach i ndiaidh ceist fhánach nach dtagann chun foirfeachta. Mar a luaigh mé ní ba luaithe, 

bíonn blas ar an bheagán agus téann Ó Grianna thar fóir leis an iarraidh seo. Bheadh cuma ní 

b’fhearr ar an idirghníomhaíocht mura mbacfaí leis an athrá briathartha agus struchtúrach.   

    Is tairbheach a lua go ndíreoidh Séamus Ó Grianna a chuid airde ar charachtar de réir 

carachtair as seo amach. Bheireann an nós seo go croílár na difríochta muid. Braitear go mbíonn 

an scríbhneoir ar theann a dhíchill toirt bhreise a thabhairt agus beocht a chur i ngach carachtar. 
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Is doiligh an príomhcharachtar a aimsiú. Glacaimis blúire comhrá an lánúin phósta sa 

ghearrscéal ÉF. Tá aighneas agus coimhlint le sonrú sa chomhrá idir an fear céile agus an bhean 

chéile nuair a dhéanann an fear iarracht an teach a fhágáil i ndoimhneacht na hoíche. Déanann 

an bhean chéile a seacht ndícheall é a choinneáil sa teach. Impíonn sí air gan an teach a fhágáil 

antráthach san oíche. Bheireann na habairtí simplí gearra déine agus práinn don oscailt .i. go 

bhfuil mearbhall ar intinn an fhir. Sciobtar isteach in intinn an fhir chéile muid ar dtús; “Chlis  

sé go tobann as a chodladh. Caidé an glór úd a chuala sé? An a’brionglóidigh a bhí sé? Acht 

níorbh’ éadh. Siud arís é” (39). I ndiaidh rabhán mór a chur thairis, imíonn an fear as radharc. 

A luaithe is a imíonn sé, díríonn Ó Grianna a chuid airde anois ar intinn na mná. Téann sé thar 

fóir arís leis. Spíonann sé 29 líne amach as smaointe inmheánacha na mná céile an iarraidh seo: 

(12) Chualaidh an bhean gloim na con comh maith is chualaidh a céile í. Lig sí uirthi 
féin nach gcualaidh [...] Chonnacthas díthe go bhfaca sí a chorp dá iomchur ‘ionns’ 
uirthi [...] bhí sí ag smaoineamh ar a’ tsaoghal aoibhinn a chaith siad i gcuideachta a 
chéile. Chonaic sí an t-iomlán. Bhí a saoghal ’na luighe ós a coinne mar bheadh sí ag 
amharc air i ngloine (ÉF 40). 
 

Bhí deis ag an Ghriannach an lánúin phósta a tharraingt isteach i gcoinbhleacht lena chéile. Is 

mór an trua nár thug sé chun foirfeachta ná chun iomláine é, rud a fhágann na carachtair a 

mbíonn sé ag trácht orthu ina scáilí do lucht na hardlitríochta. Dá gcaithfí níba mhó dúthrachta 

le hidirghníomhaíocht a chuid carachtar thuas, bheadh idirghníomhaíocht den chéad scoth 

againn. In ainneoin na simplíochta agus na héascaíochta san idirghníomhaíocht, níl sé go 

hiomlán soiléir cé air a bhfuil a chuid airde dírithe. D’fhorbair sé carachtar an fhir ag an tús 

agus chuir sé corraí faoi charachtar na mná ina dhiaidh sin.  

Tá moll mór samplaí de smaointe inmheánacha i measc charachtar Uí Ghrianna. Ní gá 

domh ach cúpla sampla a lua. Sa ghearrscéal SSC, déantar cur síos ar Fhionn sa tóir ar eileat 

“Fiche uair i rith an tráthnóna, shíl Fionn go raibh an eileat gaibhte aige” (86). Agus Fionn 

ina sheanfhear críonna caite, déanann Ó Grianna cur síos ar na madaidh “níor aithin siad é 

agus d’imthigh siad leo uaidh” (88). Is ionann an scéal arís in ACC nuair atá Conall Cearnach 
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agus an glas-stócach i mbun troda. Ligtear isteach i gcarachtar amháin muid, Conall Cearnach, 

an iarraidh seo “Níorbh fhada a bhí an cath ar obair gur aithin Conall Cearnach go gcaithfidh 

sé a dhícheall a dhéanamh má rinne sé riamh é” (ACC 49). Bíogann an radharc ar aghaidh. 

Díríonn Ó Grianna a chuid airde anois ar Chú Chulainn, “Dar le Cú Chulainn is cosamhail do 

shiubhal le siubhal fir a d’imthigh as gabhadh” (49), agus arís eile nuair a thig an glas-stócach 

a fhad le Cú Chulainn, deir Cú Chulainn; “dar leis féin, is iongantach a’ sgéal é” (51). Tá neart 

samplaí sa ghearrscéal CF; “dar leis féin...” (88), “Smaoinigh sé...”, “...chonnacthas dó” (90). 

Ligtear isteach in intinn Chaoilte muid a luaithe is a fhágann sé teach an tseanduine; “ní raibh 

sé, dar leis, rómhaith ag Rí na Féinne” (91). Ina dhiaidh sin is uile, bheireann an Prionsabal 

Díriú Airde ar phríomhcharachtair spléachadh suntasach ar scéalta iontais Shéamuis Uí 

Ghrianna. Seachnaíonn an scríbhneoir forbairt a dhéanamh ar intinn nó ar mheon dhá 

charachtar in aon radharc amháin don chuid is mó den am. Coinníonn sé meon na gcarachtar 

scartha óna chéile. Ba léir go raibh claonadh faoi leith ag Ó Grianna chun na simplíochta. 

Díríonn sé a chuid airde ar charachtar de réir carachtair. Mothaítear go bhfuiltear ag feitheamh 

le himeacht carachtar amháin sula ndíríonn sé isteach ar an chéad charachtar eile, nós a 

chuirfidh moill ar ghluaiseacht an phlota do lucht an traidisiúin bhéil. Is ann atá a threascairt 

sa traidisiún béil. Faigheann gach carachtar a sheal go dtí nach mbíonn sé soiléir ná follasach 

cén príomhcharachtar atá sa ghearrscéal. 

Comhchosúlachtaí  

Is mithid dúinn anois iniúchadh a dhéanamh ar na comhchosúlachtaí idir 

idirghníomhaíocht na gcarachtar i saothar Annie Báine agus Shéamuis Uí Ghrianna. 

Chonacthas go raibh smaointe inmheánach ar chleachtas rí-íseal i saothar an tseanchaí ach go 

raibh Séamus ar theann a dhíchill toirt bhreise a thabhairt dá chuid carachtar. Sa chuid 

dheireanach den Phrionsabal mar sin, taispeánfar a dhifriúla is a bhí a bheirt ina ndearcadh.   
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 Sa leagan béil TDG, ba charachtar tánaiste í Gráinne. San insint, cuireadh in iúl nach 

raibh Gráinne gafa leis an chleamhnas a rinneadh díthe. Is carachtar atá faoi umhlaíocht do 

thoil an athar í Gráinne. Cé go bhfuil drogall uirthi glacadh leis an mhargadh, bheireann 

struchtúr na habairte seo nod don lucht éisteachta go luath san insint go gcuirfí cor i saol 

Ghráinne gan mhoill: “níor mhaith léithe cur suas do dhath ar bith ar thoil lena hathair. Ghlac 

sí féin pósta é ach má ghlac ba chuma léithe aca dtaoibh dó [...] B’fhearr léithe i bhfad é ná 

Fionn” (CBÉ 410: 432-3). Is leor sin. Ní chaitheann a carachtar scáil ar phríomhcharachtar na 

hinsinte, Diarmuid Ó Duibhne. I leagan Shéamuis Uí Ghrianna áfach, faightear Gráinne agus 

gach olc á tuar di faoina céile chaoin ag teacht arais chuici agus é marbh. Méadaíonn na habairtí 

gearra cruóg agus práinn na heachtra: “Leig sí uirthi féin nach gcualaidh [...] Dhruid sí a súile 

agus thuit néall codladhta uirthi. Chonnacthas díthe go bhfaca sí an corp dá iomchur ’ionns’ 

uirthi. Bhí a chliabhlach roiste agus fuil a chroidhe sioctha ar a chuid éadaigh” (40). Spíonann 

Ó Grianna scéal tromchúiseach amach as carachtar Ghráinne. Fágann sé mar sin go bhfuil an 

domhan de dhifríocht idir an dá charachtar. Tá difear le sonrú i gcarachtar Dhiarmada chomh 

maith. I leagan Annie Báine, is carachtar siosmaideach stuama é Diarmuid nach bhfuil go 

hiomlán cinnte nach gcuirfidh Fionn ruathar eile orthu “dar leis go mb’fhearr dó a bheith ar 

fhaithchill” (CBÉ 410:439). I leagan Shéamuis Uí Ghrianna, tá aird an scríbhneora dírithe go 

hiomlán ar smaointe teibí, an bás. Ligtear isteach i meon Dhiarmada muid agus é ina luí ar an 

talamh ag saothrú an bháis “Bhí a fhios aige gurbh’ é an bás a bhí ann. Acht bhí a fhios aige 

go raibh sé in-leigheas dá mbeadh a’fear ar na gaobhair a raibh an leigheas i n-a lámhaibh” 

(41). Tchítear arís go bhfuil dearcadh difriúil ag Fionn. Sa leagan béil, tá carachtar Fhinn á 

chloí le tuirse agus go bhfuil sé ar an dé deiridh sa tóir ar Dhiarmuid; “Bhí sé tuirseach a’cuartú 

Dhiarmada agus ní rabh fhios aige goidé ab’fhearr dó a dhéanamh ar chor ar bith” (CBÉ 410: 

435). A mhalairt a fheicimid nuair a ligtear isteach i meon Fhinn muid i leagan Shéamuis; 

“Chuimhnigh sé ar an iomadh uair a raibh sé i ngéibheann agus i gcontabhairt a mharbhtha 
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[...] le sin féin smaointigh sé ar Ghráinne. Smaointigh sé ar an oidhche d’éalóigh sí le 

Diarmuid.” (ÉF 42). Seasfar amach gur carachtar meabhrach machnamhach é Fionn atá ábalta 

a mheon féin a athrú bunaithe ar a smaointe féinmhachnamh. Ní go gcuirtear na 

hidirghníomhaíochtaí taobh le taobh a chéile go bhfeictear a éagsúla is atá siad. Braitear a loime 

is atá na carachtair sna leaganacha béil i gcomparáid lena macasamhail sna leaganacha scríofa, 

áit bhfuil Ó Grianna ar a sheacht ndícheall a chuid carachtar a chur ag feidhmiú ar leibhéal níos 

doimhne. Sáraíonn Séamus Ó Grianna ceann de na coinbhinsiúin is suntasaí sa traidisiún béil. 

Faoi mar a áitíonn Lüthi (1986, 15) “Not internal emotions but external impulses propel the 

charachters of the Folktale onward”. Ní ghríosaíonn an mothúchán inmheánach gníomhaíocht 

an charachtair. 

     Bheireann sé go croílár na difríochta seo muid. Ba é an difear ba mhó idir an seanchaí 

agus an scríbhneoir ná an méid ama a bhí caite ag Séamus ag ligean do charachtar amháin 

fuinneamh na hinsinte a ídiú agus a shú. Ba mhó go mór an dúil a bhí ag Ó Grianna san aighneas 

a bhí ag luí ar chroí an charachtair a nochtadh, gné nár fhéach an seanchaí le chur chun cinn. 

Tchítear domh go raibh an scríbhneoir ar a sháimhín só i meon a charachtair agus go raibh sé 

ar a sháimhín suilt fanacht ann le scéal an ghamhna bhuí a dhéanamh de. Glacaimis an 

gearrscéal ACC mar shampla. Casaimid ar an ghaiscíoch ag tús an scéil ag pápaireacht ar na 

laethanta a bhí caite aige agus ar na héachtaí móra a bhí déanta aige: 

(13) Bhí an gaisgidheach i n-a shuidhe leis féin agus é a’meabh-rughadh i n-a chroidhe. 
Bhí sé a’smaoineamh ar na bliadhanta a bhí caithte. Ní bheadh sé ós cionn bliadhna eile 
go dtaradh a mhac as Oileán Sgathaighe. An mbeadh se ion-churtha leis féin? Dá 
mbeadh chuirfeadh siad sealán smaicht ar a’ domhan (46)  
 
Bheireann Ó Grianna 51 líne agus 9 gceist don léitheoir den ghaiscíoch agus é ina shuí 

leis féin san eachtra seo. Is fiú a mheabhrú gur ceisteanna féinmhachnamacha iad na ceisteanna 

seo. Mura leor sin, pilleann Ó Grianna arís ar an ghaiscíoch agus ar a chuid smaointe 

inmheánacha sa triú cuid den scéal. Níl againn ach 29 líne an iarraidh seo. Is amhlaidh don 
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chás sa ghearrscéal, ÉF. Tá 37 líne againn den charachtar Gráinne ag seanmóireacht le mic 

Dhiarmada ag iarraidh iad a ghríosú le díoltas a bhaint amach agus le gabháil i mbun troda. Ag 

druidim le deireadh an scéil, tá 18 líne le fáil de na mic atá ag móradh as a gcuid éachtaí. Tá 

17 líne á spalpadh amach acu ar an ruaig a chuirfidh siad ar Fhionn, ruaig nach dtagann chun 

críche ariamh. Áitím nach mbeadh nós na seanmóireachta agus na pápaireachta seo fóirstineach 

don traidisiún béil.  

Plé 

I ndeireadh na dála, bhí sé doiligh an príomhcharachtar a aimsiú sna gearrscéalta de 

chuid Shéamuis Uí Ghrianna. Bhí claonadh chun méaldráma ag Ó Grianna áfach. Éirionn sé 

ciotach má thugtar ardán do gach carachtar a bheith ag spalpadh amach an rud atá ar a gcroí. 

Chuirfeadh sé isteach go mór mór ar fhuinneamh agus ar ghluaiseacht an tsaothair. Bhí sé ar a 

sháimhín só seanbhailéad a dhéanamh as meon a chuid carachtar agus iad a ligean ag meabhrú 

ina chroí agus ag seanmóireacht leo féin. Níor dheacair é a lochtú ó thaobh an bhlais leamh 

neamhshaothraithe a fhaighimid ná na rithime spadánta malltriallaí a bheireann sé dá chuid 

idirghníomhaíochtaí. Ar bhonn praiticiúil, ní bheadh sé taitneamhach don lucht éisteachta suí 

agus cluas a thabhairt don charachtar aonarach cois abhann ag meabhrú ina chroí. Bhí dúil as 

cuimse ag an lucht éisteachta sa choimhlint agus sa teannas a choinneodh a n-aird le linn do 

seanchaí scéal a ríomh. Rachadh sé dian orm glacadh go mbeadh na carachtair spadánta 

mhalltriallacha seo ina sásamh don lucht éisteachta. Dá nglacfadh leis an Ghriannach nós an 

tseanchaí agus dá ngearrfadh sé siar ar na hiarrachtaí seo, bheadh stíl chliste fhíor-éifeachtach 

againn, díreach mar a rinne sé sa chomhrá le Niamh agus le hOisín thuas. Ba chumasaí go mór 

iarrachtaí an scríbhneora ach an tseanmóireacht a fhágáil ar lár. 
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Prionsabal na Codarsnachta   

     Tugtar chuig prionsabal eile a bhaineann le carachtracht muid, is é sin Prionsabal na 

Codarsnachta. Dar le hOlrik, déantar na carachtair a idirdhealú óna chéile trí chodarsnacht a 

chruthú nuair a thig siad i láthair chéile (1992, 50). Is féidir leis an chodarsnacht a bheith i 

bhfoirm gnímh chomh maith. Faoi mar a áitíonn Olrik, is féidir le codarsnacht a bheith 

follasach oscailte ina bhfuil rangú dénártha agus polarú ann atá i gcomhréir chontrártha le 

ceann eile .i. saibhir agus daibhir, an maith agus an t-olc srl. Faoi bhrath Phrionsabal na 

Codarsnachta, maíonn Olrik go bhfuil sé de nós ag an tradisiún béil bá agus trua an lucht 

éisteachta a ghríosú i dtaobh charachtar amháin. Cuirim i gcás go seasann carachtar beag 

baoideach an fód in aghaidh carachtar mór millteanach. Cé gurb iomaí bealach atá ann le 

hiniúchadh a dhéanamh ar chur chuige na codarsnachta sa dá thraidisiún, déanfar iniúchadh 

mar sin ar dhéantús na codarsnachta agus ar shuíomh na codarsnachta i scéalta an tseanchaí. 

Anuas air sin tarraingeofar samplaí ó Shéamas Ó Grianna isteach faoi raon an phlé ionas go 

bhfeicfear gnásanna agus modhanna a chleacht sé ina chuid gearrscéalta iontais. Le dlaoi 

mhullaigh a chur ar Phrionsabal na Codarsnachta, cíorfar an dóigh ar éirigh siad beirt trua a 

ghríosú agus a dhíriú ar charachtair ar leith.  

Saothar Annie Báine 

     B’iontach an rud é mura raibh an Prionsabal ag teacht chun tosaigh in insintí beil 

Annie Báine ach b’fhollas a aithint go raibh gníomh thábhachtach ag uirlis na codarsnachta 

ann. Chuir mé sonrú sa dóigh go raibh stíl theagascach fhollasach ag an seanchaí nach ligfeadh 

dá lucht éisteachta tomhais ná tátal a bhaint amach as carachtracht dá cuid. Níor chuir an 

seanchaí am amú agus í ag tarraingt dhá charachtar i láthair dá chéile. Is féidir bunchloch na 
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coimhlinte seo a fheiceáil go paiteanta soiléir nuair a fhógraítear na carachtair agus na tréithe 

ag tús na hinsinte:  

(14a) Bhí Rí ins an áit an uair sin a dtugadh siad Cormac ‘ac Airt air. Thit sé i ngrá le 
níghean Chormaic [...] Chuaigh sé agus d’iarr sé í. Ní rabh Gráinne í féin róshásta ach 
san am chéanna níor mhaith léithe cur suas do dhath ar bith ar thoil lena hathair. Ghlac 
sí féin pósta é ach má ghlac ba chuma léithe aca dtaoibh dó (CBÉ 410:432) 

 
(14b) Bhí Conall Cearnach agus a chuid fear ar shiúl oíche amháin ag seilg [...] Chonaic 
siad teach agus dúirt siad leo féin go mbainfeadh siad fosta anseo go maidin. Tháinig 
siad isteach. Níor chuir siad ceist cé aca gheobhaidh siad lóistín ná nach bhfuigheadh, 
ach siúl leo go tréamanta aníos na tine. Ní rabh duine ar bith istigh ach seanduine agus 
cailín óg. Agus bhí an cailín óg iontach deas. (CBÉ 438 36) 

 
(14c) Fionn Mac Cumhail, bhail, chuaigh sé amach lá amháin [...] Bhí sé ag teacht thart 
le taobh locha. Bhí cailín óg ina suí ar bhruach na locha agus í a’caoineadh mar bheadh 
a croí a’bhriseadh. (CBÉ 410:429)  

 
(14d) Chuala sé (Cú Chulainn) iomrá ar mhnaoi a bhí i nDroichead na n-Alt a dtugadh 
siad Scathach Mhór Dhroichead na n-Alt uirthi. Bean mhillteanach dhraíochta a bhí inti 
agus bhí sí iontach maith a’foghlaim cleasaíochta. Ní fhoghluimneochadh sí 
cleasaidheacht do dhuine ar bith ach an té a léimfeadh an fhearsaid isteach a’chéad uair 
agus amach ar chúl a’chinn ansin (CBÉ 438:46)  

 
(14e) Bhí Oisín agus na Fianna thíos lá amháin ag a’chladach. Lá deas insa tsamhradh 
a bhí ann. Chonaic siad eadar iad agus léas curach galánta a’tarraingt orthu [...] 
Léimnigh cailín óg deas amach as- cailín galánta agus beathach geal bán ’na déidh- 
a’beathach a ba deise a chonaic tú ariamh. (CBÉ 438: 117) 
 
Tarraingítear pictiúr soiléir in intinn an lucht éisteachta de na charachtair atá sa radharc 

m.sh. an cailín óg, an seanduine, an bhean mhillteanach nó an bhean mhíshásta. Tuigtear in 

14a nach raibh Gráinne toilteanach bheith mar bhean chéile d’Fhionn. Ba thábhachtaí díthe 

nach gcuirfeadh sí suas do mhianta a hathar. Fágfar an cheist in intinn an lucht éisteachta mar 

sin: an éireoidh leis an charachtar éalú ón chleamhnas a rinneadh di. In 14b, déantar gníomh 

na bhFianna a threisiú nuair a chuirtear in iúl gur cuma daoibh cé acu a bhí muintir an tí sásta 

nó nach raibh. Déantar an fhuarchúis seo a neartú nuair a chuireann an seanchaí an dobhriathar 

aidiachtach ‘go tréamanta’ in iúl gur shiúil siad isteach gan náire aníos chun an teallaigh. 

Mothaítear an easpa cothroime idir an bhuíon sealgairí seo agus na carachtair leochaileacha a 

bhí sa teach .i. an seanduine agus an ghirseach óg. Is spéis liom úsáid an chónaisc ‘ach’ in 14a 
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agus 14b a chuireann rithim na habairte ar fionraí agus a leagann béim ar an chuid is tábhachtaí 

den abairt .i. go bhfuil coimhlint i ndán do na carachtair agus na éisteoiri araon. In 14c, níl ach 

aon aidiacht thuairisciúil amháin ar charachtar an chailín. Dírítear aird an éisteora ar ghníomh 

tábhachtach an chailín sin .i. gur chráigh sí í féin ag caoineadh. Déantar é seo nuair a fhágtar 

an briathar substainteach ar lár agus tugtar tús áite don chailín ‘agus í ag caoineadh’. Déantar 

tuilleadh forbartha ar ghníomh an chailín óig leis an chlásal ainmfhoclach ‘mar a bheadh a croí 

a’bhriseadh’ atá ag teacht ag deireadh na habairte. Is amhlaidh an cás in 14d. Ní amháin gur 

bhean dhraíochta í an Scathach, ach bean ‘mhillteanach’ dhraíochta a bhí inti. Anuas air sin, 

bhí sé bréa ábalta cleasaíocht a fhoghlaim do dhaoine. Tchímid tábhacht na n-aidiachtaí in 14e. 

Cuirtear béim ar áilleacht agus ar óige an chailín mar ‘cailín óg deas’ in áit ‘cailín deas óg’. Ar 

eagla go n-imeoidh an áilleacht seo ar an lucht éisteachta luaitear cuma fhisiciúil an chailín arís 

gur “cailín galánta” a bhí inti, rud a threisíonn áilleacht an charachtair. Is fiú, go dearfa, suntas 

a thabhairt nach é an cur síos an chloch is mó ar phaidrín an tseanchaí. Ní dhéanann Annie 

Bhán amhlaidh do na carachtair eile atá sa radharc. Ní théann sí thar fóir leis an chur síos, 

cuirim i gcás na fir bhródúla uaibhreacha ar a gcastar cailín óg cráite agus í ag caoineadh uisce 

a cinn. Ba thomhaiste an stíl a bhí á cleachtadh aici nach dtiocfadh salach ar eispéireas na 

hócáide. Seachnaíonn sí ilchastacht a bhainfeadh ó sní agus ó luas na hinsinte. Is leor an cur 

síos seo le pictiúr soiléir a chruthú a ghlacfadh seilbh ar intinn an éisteora.  

     Má leanaimid téad an Phrionsabail sin, tchítear go bhfuil codarsnacht de shaghas 

eile le fáil i ngníomh na gcarachtar chomh maith. Má chuirtear le hais a chéile iad, tchítear go 

bhfuil carachtar amháin gníomhach agus go bhfuil an carachtar eile ina staic ag feitheamh le 

hidirghníomhaíocht a bhéarfadh beocht dóibh. In 14a, is carachtar statach í Deirdre nuair a 

théann Fionn chun ceiliúr pósta a chur uirthi. In 14b, bhí Conall Cearnach agus a chuid fear 

amuigh i mbun sealgaireachta nuair a bhrúnn siad a mbealach isteach chuig an seanduine agus 

an cailín a bhí istigh. In 14c, bhí an cailín óg ina suí nuair a bhí Fionn Mac Cumhaill ag teacht 
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thart le taobh locha. Ní eisceacht é an sampla OTNÓ ach an oiread. Is thíos ar an chladach atá 

Oisín nuair a léimeann Niamh amach as an churach gloine agus a thagann aníos ina threo. Ní 

chuireann an seanchaí dhá charachtar ag feidhmiú ná ag gluaiseacht in aon am amháin. Tá 

simplíocht ann. Tá muid ag fanacht ar charachtar amháin a thiocfas i láthair agus a chuirfeas 

beocht i gcarachtar eile. Tugtar droim láimhe d’ionramháil nó d’aithris an tsaoil réadúil. Ar 

bhealaí, is féidir a áiteamh nach carachtair neamhspleácha iad ach gur carachtair iad atá ag 

brath ar a chéile. Ar láimh amháin, tá carachtar statach ann agus ar an láimh eile, tá carachtar 

atá gníomhach ann. Ní dhéantar iomlánú ar na carachtair. Feicimid a leimhe agus a loime is atá 

an charachtracht i saothar Annie Báine.  

     Má dhéantar tuilleadh iniúchta ar shuíomh na codarsnachta sin, feictear go bhfuil luí 

suntasach ag an tseanchaí a cuid carachtar a shuíomh taobh le taobh a chéile a luaithe agus is 

féidir ar mhaithe le híomha shoiléir a dhearadh in intinn an éisteora. Ní fhágann sí bearna mhór 

idir an chéad charachtar agus teacht i láthair an dara carachtar. Ní dhéanann an seanchaí 

seanbhailéad de chur síos na gcarachtar ach an oiread. In TDG, cuireann an seanchaí mianta 

Ghráinne in iúl go paiteanta soiléir ach tabhair fá deara úsáid an chónaisc chumaisc mar ghléas 

le hidirdhealú a dhéanamh ar Dhiarmaid agus ar Fhionn.: “Thug sí deoch don uile fhear sa 

teach ach Diarmaid Ó Duibhne. Diúlach ligthe cruaidh gasta glan díreach a bhí ann é seo 

agus bhí súil Ghráinne ar fad air. B’fhearr léithe i bhfad é ná Fionn” (CBÉ 410:433). Dírítear 

ár n-aird sa chéad abairt ar an phríomhcharachtar, Diarmuid, trí úsáid a bhaint as an chéad 

chónasc cumaisc ‘ach’. Déanann sí carachtar Dhiarmada a threisiú le moll mór aidiachtaí, rud 

a bheireann rithim ghasta do chur síos an charachtair. Is leor an abairt shimplí ‘B’fhearr léithe 

i bhfad é ná Fionn” (CBÉ 410: 433) lenár n-aird a dhíriú ar na tréithe a bhí in easnamh ag 

Fionn. Ní gá don seanchaí a bheith ag cur thar maoil le haidiachtaí a dhéanfadh cur síos ar 

Fhionn, rud a chuirfeadh moill ar luas na hinsinte.  
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Tréith eile a thugaimid faoi deara sna scéalta an tslí a n-éiríonn leis an seanchaí úsáid a 

bhaint as cleas na fritéise le codarsnacht a chruthú ina cuid carachtrachta. San insint CC, tá 

codarsnacht shoiléir idir an seanduine agus an t-uan. Tabhair faoi deara fritéis ag tús agus ag 

deireadh na habairte: “Bhí an seanduine ina shuí ar cholbha na leapa agus gan é a’labhairt. 

Bhí sramaide de uan bheag bhreoite a’siúil leis fríd a’teach agus é a’déanamh an diabhail 

ortha” (CBÉ 438: 38). Cuirtear an dá charachtar le hais a chéile le polarú glan a chruthú idir 

an seanduine agus an t-uan. Ar láimh amháin, tá carachtar an tseanduine ina shuí. Ar an láimh 

eile tá an t-uan ag pocaireacht fríd an teach. Anuas air sin, déanann na fochlásail treisiú agus 

neartú ar ghníomhartha éagsúla an uain agus an tseanduine. Ní eisceacht í an chéad insint eile 

ach an oiread. Tarraingíonn an seanchaí dhá charachtar isteach faoi raon a phlé a luaithe agus 

is féidir le codarsnacht a chruthú. In SMD, tabhair fá deara an céadbheart ag tús na habairte 

agus an modh ordaitheach san iarbheart ag an deireadh; “Má bhíonn mac agat nuair a bhéas a 

mhéar ábalta an fáinne sin a líonadh cuir mo dhiaidh-se é. Agus, má’s níghean a bhíos agat 

ná buadhair do cheann léithe” (CBÉ 438: 49). Le linn dúinn iniúchadh a dhéanamh ar 

Phrionsabal na Codarsnachta, is léir go bhfuil stíl faoi leith ag an seanchaí le hidirdhealú a 

dhéanamh ar a chuid carachtair ar mhodh atá soiléir agus sothuigthe.  

Níl ach aon sampla amháin ann nuair a rinne an seanchaí cnuasach aidiachtaí a 

sholáthair dá lucht éisteachta. Is cliste an tslí a ndearna sí rangú dénártha agus polarú a fhí 

isteach i gcur síos dhá charachtair in aon radharc amháin. Sa sampla seo, bhí Oisín i ndiaidh 

fáinne a fháil a chuirfeadh ar ais ina sheanchruth é:  

(15) D’eirigh sé suas ina Oisín mhór chnámhach láidir mar bhí riamh. Bheir sé ar 
cheathrú an loin ina láimh, agus ar a’chaor chaorthainn, agus ar dhuilleog an eidhinn. 
D’amharc a’ buachaill bocht agus é ina thaibhse bheag bhocht éidreorach lena thaobh 
agus ní ligfeadh an eagla dó labhairt (CBÉ 438:134) 
 

Láithreach bonn, tugann muid suntas do trí chnuasach aidiachtaí i gcur síos Oisín agus i gcur 

síos an bhuachalla. Is díol spéise an fhritéis ghlinn ghléineach atá le sonrú go paiteanta idir an 
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dá charachtar. Níl an dá charachtar ar chóimhéid, ar chomhaird ná ar chomhchruth lena chéile. 

Ar an chéad dul síos, déantar codarsnacht idir airde an dá charachtar. Cuireann an seanchaí 

‘mór’ in iomaíocht le ‘beag’. Anuas air sin, cuireann sí ‘cnámhach’ in éadan le ‘bocht’. Agus 

mar dhlaoi mhullaigh ar an chodarsnacht, cuireann sí ‘láidir’ in aghaidh ‘éidreorach’. Níor 

chóir na haidiachtaí a ghlacadh sa chiall is leithne .i. go bhfuil ‘big’ ag fóirstean don fhocal 

‘mór’ agus go bhfuil ‘poor’ ag fóirstean don fhocal ‘bocht’. Má ghlactar leis sin, is leathléamh 

nó léamh lochtach a dhéanfaidh muid ar bhrí na heachtra. Ba chóir na focail seo a thuiscint i 

gcomhthéacs na codarsnachta le go bhfeicfí a ealaíonta is a bhí ceird na codarsnachta i saothar 

Annie Báine. Dar le Dinneen (1904, 104), tá thin, lean, fleshless, nó slight luaite faoi iontráil 

an fhocail ‘bocht’ a bheirfeadh codarsnacht ghlan dá mhacasamhail ‘cnámhach’, nó ‘bony’ nó 

‘strong’ mar atá luaite ag Dinneen (1904, 213). Dar le Dinneen, tá ‘weak’, ‘delicate in health’, 

‘feeble’ luaite faoi iontráil an fhocail ‘éidreorach’, rud a théann glan in iomaíocht le ‘strong, 

powerful’ mar atá ag Dineen faoin aidiacht ‘láidir’ (1904, 624). Ní focail fhánacha iad seo ach 

focail cháiréiseacha deismíneacha a thaispeánann ceird na codarsnachta i saothar béil an 

tseanchaí.  

Ina dhiaidh sin uile, tá stíl thomhaiste theagascach ag an seanchaí nach ligfeadh dá lucht 

éisteachta tomhais ná tátal a bhaint amach as carachtracht dá cuid. Tarraingítear isteach le hais 

a chéile iad ar mhaithe le pictiúr follasach a ghlacfadh seilbh ar intinn an éisteora. Is fiú a 

mheabhrú nach carachtair neamhspleácha fhéinrialaitheacha iad ach gur carachtair iad a bhíonn 

ag feidhmiú agus ag brath ar a chéile. Ní gá fairsing agus forbairt a chur le gach carachtar a 

thig i láthair. Is leor cur síos ar charachtar amháin le solas a chaitheamh ar easpa na dtréithe sin 

sa charachtar tanáiste.  
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Saothar Shéamuis Uí Ghrianna 

     Airítear corr-iarracht ó pheann  Uí Ghrianna a chuid carachtar a chur ag feidhmiú ar 

leibhéal níos saothraithe le lucht léitheoireacht a choinneáil ar tinneall. Sa dá shampla thíos 

(16) agus (18), déanann Ó Grianna iarracht aithne na gcarachtar a cheilt ar a lucht 

léitheoireachta. Ag tús na scéalta mar sin, ní bhíonn sé soiléir cé hiad na carachtair atá sa 

radharc. Fágtar faoin léitheoir tomhais a bhaint as comharthaí sóirt na gcarachtar. Cuirim i gcás 

an gearrscéal ÉF. Osclaítear an gearrscéal go tobann nuair a chluineann fear uaill chonairte i 

ndoimhneacht na hoíche. Músclaítear an bhean agus tá sí ar theann a díchill é a choinneáil 

isteach sa teach go maidin. Seasfar amach go bhfuil ainm an fhir agus na mná faoi cheilt ó thús 

na blúire seo thíos. Anuas air sin, níor bhain Ó Grianna úsáid as aidiacht a dhéanfadh tagairt 

nó a dhearfadh pictiúr ar chuma fhisiciúil an fhir ná na mná. Is faoi raon an fhorainm 

phearsanta, an tuisil ghairmigh agus na mbriathra fabhtacha  (.i. “sé”, “a bhean”, “ar seisean” 

agus, “ar sise”) atá sé le tátal a bhaint as gur fear céile agus bean chéile atá idir lámha sa radharc 

againn: 

16) Chlis sé go tobann as a chodladh. Caidé an glór úd a chuala sé? An a’brionglóidigh 
a bhí sé? [...] D’éirigh sé go tapaidh agus thoisigh sé ’á ghléas féin mar bheadh sé 
a’brath ar a ghabháil amach. “Cá bhfuil do thriall fá’n am seo dh’oidhche?” ars’ a bhean 
leis, agus amharc  sgáthmhar i n-a súile. “Tá mé a’gabháil amach,” ar seisean. “Chuala 
mé gloim con trí h-uaire i ndiaidh a chéile.” “Ní chuala tú gloim con, ná cuid de ghloim 
con,” ar sise. “Dá gcluintheá, chluinfinn-se í. A’brionglóidigh a bhí tú. Fan istuigh ar 
fhosgadh an toighe go dtaradh solus a’lae, agus ná bí ag imtheacht amach faoi fhuacht 
na h-oidhche” “Fuacht na h-oidhche!” ar seisean, agus rinne sé gáire. “Tusa atá 
a’brionglóidigh.”(39) 
  

Le linn don lánúin phósta a bheith ag cailicéireacht, is léir nach bhfuil codarsnacht fhollasach 

le sonrú sa chur síos fisiciúil. Ní dhéantar trácht ar bhuachaill óg fiúntach nó ar chailín 

bhogbhriathrach. Tá an chodarsnacht ag teacht trasna go soiléir i bhfoirm comhrá. Mar a luaigh 

mé ní ba luaithe, is taitneamhach an phíosa mar sin. Déanta na fírinne, níl castacht sa chomhrá 

as siocair go mbaineann Ó Grianna úsáid as na briathra céanna a bheireann macallaí do mhianta 

difriúla na gcarachtar, rud a mhéadaíonn teannas na hidirghníomhaíochta: “Chuala mé [...] 
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Níor chuala” agus “Dá gcluintheá, chluinfinn-se” (déanfar seo a phlé i gCaibidil 6). Tá macalla 

eile le cluinstin sa struchtúr atá á thabhairt chun tosaigh (nó clefting i mBéarla) i mbéal na mná 

céile: “A’ brionglóidigh a bhí tú [...]” agus tús áite na suibiachta á thabhairt d’fhreagra an fhir 

chéile: “Tusa atá a’brionglóidigh”. Ar ndóigh, is ríthábhachtach go mór é an comhrá le 

pearsantachtaí agus mianta na lánúine a thuiscint. Santaíonn siad beirt rudaí difriúla. Níl ach 

dhá shampla ann nuair a chuireann an reacaire a ladhar isteach le linn don chomhrá a bheith ag 

gabháil ar aghaidh idir an lánúin phósta; “amharc sgáthmhar i n-a súile” agus “rinne sé gáire”. 

Cuireann na hintriachtaí caolchúiseacha seo le codarsnacht agus le teannas na hócáide. Is mór 

an trua nach ligfidh an Griannach don deis dul thairis gan athinsint agus achoimre a dhéanamh 

ar an chomhrá ag an deireadh áfach. Sánn Ó Grianna abairtí isteach a scriosann an bhunchloch 

a leag sé síos ar eagla go n-imeodh an chailicéireacht chliste seo ar an lucht léitheoireachta ar 

chúis éigin: 

17) D’agair sí é ag iarraidh air fanacht istuigh go maidin. Acht ní rabh gar ann. Níor 
fhan Cú Chulainn i nGleann na mBodhar ar chómhairle Eimire. Níor fhan Naoise i n-
Albain ar chómhairle Dhéirdre. Chuaidh Caesar ’un na Seanaide ar neamh-chead do 
Chalpurnia. Agus an fear a bhfuilimid a’ cainnt air, bhí sé ion-churtha leis a’chuid a ba 
cheann-dána aca (39).   
 
Is amhlaidh don chás in FB. Ba mhaith liom a mheabhrú go dtoisíonn an gearrscéal le 

duine den tseandéanamh, Micheál Ruadh agus an reacaire, i mbun comhrá sa lá atá inniu ann 

sula dtoisíonn sé ar scéal ar fhear a chaith trí chéad bliain “i dtír shéantá agus a shaoil nach 

raibh sé ann acht trí bliadh-na”.  Cé go gcuireann codarsnacht na hinscne is na haicme in iúl 

don lucht léitheoireachta gur Rí agus Banríona atá iontu, ní fhógraíonn Ó Grianna cé hiad na 

carachtair atá sa radharc. Feicimid céannacht an fhir agus na mná á ceilt arís ar an lucht 

léitheoireachta. Seo mar a chuirtear tús leis an scéal: 

18) “Tá rud éigin ar d’intinn,” ars’ an bhainríoghain lá amháin leis. “Ní fhuil a dhath ar 
m’intinn,” ar seisean gan a shúil a thógáil. “Nach cinnte go bhfuil,” ars an 
bhainríoghain. “Nach bhfuil sé le h-aithne ort ó mhaidin go h-oidhche. Agus san 
oidhche féin nach mbíonn tú ag osnaighil in do chodladh. Ní fhuil acht amaidighe duit 
féacháil le n-a cheilt orm-sa: tá rud éigin a’ chur bhuadhartha ort” [...] Dá bhfeicinn mo 
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thír dhúithche,” arsa an Rí, “bheinn sásta.” “Agus sin a bhfuil tú ’iarraidh?” “Sin a 
bhfuil mé ’iarraidh.”  (8-9) 
 

Ar nós an tsleachta thuas, éiríonn le Séamus Ó Grianna codarsnacht chaolchúiseach a chur in 

iúl i bhfoirm comhrá beomhar arís. Tá rithim ghasta ina rith fríd an chomhrá de thairbhe nádúr 

na cainte agus abairtí gearra na mná céile. Cuireann Ó Grianna briathra fabhtacha ‘ar seisean’ 

agus ‘ars’ an bhainríoghain’ isteach sa chomhrá a chuireann le déine agus le díochracht na 

hidirghníomhaíochta. Díreach mar a rinneadh thuas, níl intriachtaí an reacaire ag teacht salach 

ar bheocht an chomhrá. Is taitneamhach an píosa é. Sa dá shampla mar sin (16 & 18), ní théann 

an scríbhneoir i muinín aidiachtaí follasacha a dhearfadh pictiúr soiléir ar chuma fhisiciúil a 

chuid carachtar. Ní fheicimid tagairt rómánsúil do chailín deas óg ná do laoch cróga i mbun 

cainte. Ní mór moladh a thabhairt dó as an méid sin féin. Tá iarracht déanta ag Ó Grianna 

codarsnacht agus mianta difriúla na gcarachtar a chur trasna i bhfoirm comhrá. Bheireann sé 

spléachadh ar phearsantacht inmheánach a chuid carachtar. murab ionann agus an seanchaí, 

ligeann sé do na carachtair iad féin a chur os chomhair an lucht léitheoireachta.  

     Ní ar a bhuaic atá an scríbhneoir sa samplaí thíos áfach. Bheireann tús na scéalta 

gairide CF agus SCC dá shampla nuair a dhíríonn Séamus Ó Grianna a chuid airde ar aidiachtaí 

tuairisciúla carachtar de réir carachtair. In áit na simplíochta, déantar iomlánú orthu. In SCC, 

tá sampla againn den Ghriannach faoi thionchair an mhaoithneachais agus faoi chéadfa na 

cuma fisicí. Is cur síos neamhshaothraithe agus tipiciúil é seo de stíl Uí Ghrianna: “Beirt 

ingheanach Chuilinn Chuailgne ... agus bhí siad ar dhís ban óg comh dóigheamhail agus ar 

shoillsigh grian ariamh ortha. Is iomadha gaisgidheach óg líomhtha a thug searc agus síor-

ghrádh ortha” (82). Tugtar suntas don aidiachtaí tuairisciúla ‘óg’ agus ‘dóigheamhail’. 

Cuirtear íomhá na mban go mór chun cinn leis an chlásal aidiachtach a thagann ina diaidh, rud 

a threisíonn áilleacht agus foirfeacht na mban. Ansin, díríonn sé a chuir airde ar na fir bhreátha. 

Ní ligeann Ó Grianna don deis dul thairis gan cur síos a chur leis na laochra óga líofa a 
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dhéanann iarracht na cailíní maisiúla a mhealladh. Tá le tuiscint mar sin go bhfuil comhaontú 

nó cumann rómánsúil idir áilleagán mná agus laoch líofa. Cé go bhfuil Ó Grianna ag obair faoi 

chéadfa na cuma fisicí tá sé ag feidhmiú ar mhaithe le comhaontú, beag beann ar rangú dénártha 

a chruthódh coimhlint ná teannas. In CF, tá carachtar agus a thréithe fisiciúla á nochtadh ag Ó 

Grianna ón tús arís. Téann buíon Fianna amach ag seilg maidin amháin: 

19) Ba bhródamhail uaibhreach a’ sluagh fear iad. Bhí Fionn ar toiseach agus é a’ 
smaoineamh ar na h-éachtaibh móra a bhí déanta aca [...] Sa deireadh amharcaidh Fionn 
go grinn agus atchídh sé an fear beag ribeach ruadh ós a choinne agus a dhruim le crann 
aige” (54). 
 

Soláthraíonn an Griannach cnuasach aidiachtaí atá ag déanamh cur síos ar chuma fhisiciúil an 

charachtair. Déanann sé iomlánú ar charachtar amháin sula ndíríonn sé a chuid airde ar 

charachtar eile.  

Is amhlaidh don chás in ACC. Tchítear Ó Grianna ag sleamhain i dtreo an chur síos 

iomláin. Faigheann gach carachtar a seal arís. Spíonann sé scéala fada as an chéad ghaiscíoch 

ag meabhrú go domhan ina chroí. Sa chéad radharc eile, deartar pictiúr de “dara gaisgidheach 

a’ siubhal amuigh cois cuain” nuair a tchí sé “long choimightheach” a bhí “leathan fúithe agus 

seoltaí uirthi comh geal le sneachta na h-aon-oidhche” ag teacht ina threo (48). Ina dhiaidh 

sin, díríonn Ó Grianna a chuid airde anois ar “stócach óg” a raibh “iomlán airm is éididh air” 

(48). Féachann an scríbhneoir le pictiúr iomlán de gach carachtar a dhearadh don léitheoir. 

Sílim go bhfuil Ó Grianna ag díriú isteach ar chur síos an charachtair, na háite agus na loinge 

de réir a chéile le pictiúr a ghlacfadh seilbh ar intinn an léitheora. Tabhair fá deara áfach toradh 

na hidirghníomhaíochta atá idir an dá laochra. Samhlaigh an freagra ‘bíodh amhlaidh’ mar rosc 

catha: 

20) “C’ainm tú, ’óglaigh?” ar seisean. “Cá tír as a dtáinig tú, agus caide thug ’un na tíre 
seo thú?” 
“Ní inseósa mé sin duit,” ars’ an t-óglach.  
“Do chómhairle féin,” ars’ an fear eile. “Acht caithfe tú troid, sin nó do rún a leigean 
liom,”  
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“Bíodh amhlaidh,” ars’ an t-óglach. D’amharc a’ gaisgidheach ar an óglach, agus 
tháinig truaighe i n-a chroidhe nuair a chonnaic sé an dreach bog óg a bhí air (48) 
 

Is ar éigean a d’aithneofá gurbh é an t-údar céanna é a shaothraigh comhrá (16) agus (18) thuas 

agus an comhrá spadánta malltriallach sin ar bun aige. Má bhí an seanchaí tomhaiste ina cuid 

cur síos, d’fhéach an scríbhneoir le toirt bhreise a thabhairt do gach carachtar.  

Comhchosúlachtaí 

     Sna samplaí comhfhreagrach seo thíos, ní mór aitheantas a thabhairt don áit a 

scarann Séamus Ó Grianna ó leaganacha Annie Báine. Bhí an seanchaí teagascach agus 

follasach ina cur chuige. Ní le dímheas a deirim go raibh feith na simplíochta le mothachtáil i 

gcur síos a cuid carachtar nó bua faoi leith ab ea é le pictiúr soiléir a dhearadh in intinn an 

éisteora. Tharraing sí na carachtair le chéile go gasta. Bhí beogacht le sonrú i leaganacha Annie 

Báine mar sin. Murab ionann agus leaganacha an tseanchaí, mothaítear an iarracht a rinne 

Séamus Ó Grianna snas saothraithe a chur ar a chuid carachtar. Ní miste a admháil nár 

charachtair iad a chuirfeadh eachtraí iontais i gcuimhne dom ach an oiread nó bhí dord an 

réalachais le cluinstin iontu ar uairibh. Ar bhealaí, sílim go raibh a chuid iarrachtaí níos 

sofaisticiúla agus go raibh siad ag fóirstean don mheanma a bhí á chruthú aige .i. daoine a raibh 

mothúcháin iontu.  

Glacaimis i dtús báire, Oisín i dTír na hÓige. San eachtra chomhfhreagrach seo, 

beartaíonn Oisín pilleadh ar a thír dhúchais agus titeann an lug ar an lag aige nuair nach bhfuil 

tasc ná tuairisc ar na Fianna. Ar an bhealach chun an bhaile, casann seanduine air agus 

fiafraíonn Oisín den seanduine ar mhothaigh sé iomrá ariamh ar na Fianna:  

An leagan béil:  

21 (a) D’imigh Oisín [...] Casadh aon seanduine amháin air agus dúirt sé go gcualaidh 
sé daoine a’ rá go rabh mac ag Fionn agus gur imigh sé go Tír na hÓige, ach gur sin a 
rabh fhios aige fá dtaobh dó. Ní rabh ag an duine bhocht ach pilleadh arís a’ tarraingt 
ar Thír na hÓige gan duine ar bith don Fhéinn le fáil ná duine ar bith dá bhfacaidh sé 
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ariamh ach achan fear beag baoideach, dar leis, nach rabh airde a ghlúin iontu (CBÉ 
438: 123-4)  
 

An leagan scríofa: 

21(b) Maidin shamhraidh tháinig each a bhí ós méid gach eich agus marcach air a bhí 
ós méid gach marcaigh isteach i mbéal trágha. Bhí iongantas ar a’mharcach nuair a 
chonnaic sé na daoine. Dar leis féin nach millteanach a’ t-átharrach  tháinig ar a’tír ó 
d’imthigh mé tá trí bliadhna ó shoin. Ní fhuil inntí anois acht páistí. Cá ndeachaigh na 
fir? [...] Sa deireadh, chonnaic a’ marcach seanduine beag a raibh cuma air go raibh an 
dubh-aois aige. “A Sheanduine bhuídigh,” ar seisean, “an gcuala tusa iomrádh riamh ar 
na Fianaibh?”.  “Chualas,” ars’ an seanduine buídeach. [...] “Oisín,” ars’ an seanduine 
buídeach [...] (FB 9-10)  
 

Ní gá ach amharc ar leagan an tseanchaí chun éascaíocht a cuid stíle a thabhairt faoi dheara. Ar 

dhromchla na hinsinte, cuirtear Oisín i gcomparáid leis na daoine a bhí fágtha in Éirinn ó 

d’imigh sé. Baineann Annie Bhán úsáid as aidiachtaí tuairisciúla beag baoideach mar 

chnuasach le pictiúr soiléir de na hÉireannaigh a dhearadh in intinn an lucht éisteachta. Déantar 

treisiú ar a lú is atá siad nuair a eachtraíonn sí ‘nach raibh airde a ghlúin iontu’. Tá 

críochnaitheacht áirithe le cluinstin sa ráiteas “ach gur sin a rabh a fhios aige fá dtaobh dó”.  

Ní chuireann sí am amú agus í i mbun scéalaíochta. Cé go gcloínn Séamus Ó Grianna le 

nósmhaireacht na heachtra, fíonn sé tuilleadh eolais isteach chun toirt bhreise a thabhairt don 

eachtra, rud a bheireann blas spadánta don eachtra. Ní miste a thabhairt chun cuimhne nár 

nochtadh ainm Oisín go dtí seo ach an oiread. Tá a ainm faoi cheilt ar an lucht léitheoireachta. 

Tá doiléireacht ann mar sin. Anuas air sin, ní bhaineann Ó Grianna úsáid as aidiachtaí 

follasacha le cur síos a dhéanamh ar an each ná ar an mharcach. Déantar an t-each agus an 

marcach a fhorbairt trí chlásail aidiachtacha a úsáid ina bhfuil rithim shaothraithe le sonrú go 

soiléir fríd an abairt “each a bhí ós méid gach eich agus marcach air a bhí ós méid gach 

marcach”. Is spéis liom an réasúnaíocht a dhéanann Ó Grianna ar na hÉireannaigh a bhí fágtha 

sa tír. Déantar cur síos orthu mar ‘pháistí’ agus tógann sé ceist thromchúiseach cá ndeachaigh 

“na fir”. San eachtra chomhfhreagrach seo, is é carachtar an tseanduine an t-aon charachtar a 

bhfuil aidiachtaí tuairisciúla leis, beag agus buídeach (macallaí ón leagan béil go cinnte). 
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Luaitear seanduine beag uair amháin. Luaitear ‘seanduine buídeach’ faoi cheathrar áfach; uair 

amháin mar oibiacht na habairte, arís sa tuiseal gairmeach, agus faoi dhó le freagra a thabhairt 

d’Oisín. Is ríspéis liom nár tharraing an scríbhneoir an dá aidiacht le chéile díreach mar a rinne 

an seanchaí thuas. Murab ionann agus an seanchaí, tá cur síos níos saothraithe le fáil i leagan 

Shéamuis Uí Ghrianna.  

Glacaimis an dara cuid den eachtra nuair a casadh an fhear bheag nach raibh ábalta an 

mála salainn a thógáil ón talamh d’Oisín:  

An leagan beil:  

22(a) Ar a’ bhealach, nuair a bhí sé ag pilleadh aríst, goidé a casadh dó ach fear beag 
baoideach, shíl sé féin, agus clibistín beag leis a rabh mála dhá chéad salainn ar a droim. 
Nuair a chonaic a’ beathach beag a’ beathach mór, thug sé léim uallach [...] chrom 
a’fear bocht ag iarraidh mála an dá chéad a thógáil. (CBÉ 438: 124)   
 

An leagan scríofa:  

22(b) Bhí fear a’gabháil chun a’mhuilinn agus é ag marcaidheacht ar capall. Agus bhí 
mála leis ar a bhéalaibh a raibh dórnán coirce ann. Níor bh’fhada a chuaidh siad gur 
casadh an t-each mór bán ortha agus marcach a bhí in-mhéide leis. Sgannruigh  an 
capall beag ar ndóigh [...] Léim a’marcach anuas agus rug sé greim dhá choirnéal ar 
a’mhála. (FB 11)  
 

Tchímid go gcoinníonn an seanchaí an cnuasach aidiachtaí ‘beag baoideach’ i dtaobh 

charachtar an fhir agus go gcuireann sí an aidiacht thuairisciúil ‘beag’ i dtaobh chur síos an 

chlibistín. Tá leanúnachas ann. Ní chuireann an seanchaí am amú ag tarraingt dá bheathach 

difriúla “an beathach beag agus an beathach mór” i láthair a chéile ach an oiread. Tá 

codarsnacht fhollasach agus rithimiúil le cluinstin sa ráiteas sin, rud a thugann go huasphointe 

na heachtra muid .i. “thug sé léim uallach”. Tá éascaíocht agus simplíocht san eachtra. I leagan 

Shéamais Uí Ghrianna, ní fheicimid aidiachtaí ag déanamh cur síos ar charachtair an fhir. 

Anuas air sin, déantar cur síos air mar fhear a bhí ag dul chun an mhuilinn le mála coirce. Tá 

blas na réasúnachta le cluinstin ann. Tá cnuasach aidiachtaí ‘mór bán’ ar an each agus clásal 

aidiachtach ar charachtar an mharcaigh sa leagan scríofa, rud a bheireann cuma shaothraithe 

don eachtra “each mór bán agus marcach in-mhéide leis”.  Ní cur síos iomlán neamhspleách é 
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carachtar an mharcaigh siocair go bhfuil muid ag brath ar íomha an eich mhóir le tuiscint a 

fháil ar méid an mharcaigh. Ní féidir a shéanadh go bhfuil uasphointe na heachtra “Sgannruigh 

an capall beag ar ndóigh” ráite i nglór uasal le híseal más amhlaidh go bhfuil Ó Grianna ag 

iarraidh ar an léitheoir a bheith ciallmhar. Tá mé den bharúil go bhfuil an stíl bhéil ar iarraidh 

arís anseo. Nuair a bhí luí ag an seanchaí i luas na heachtra, ba mhó an iarracht a rinne Ó 

Grianna snas saothraithe agus réadúil a thabhairt dá chur síos féin.  

     Ní chuirfeadh sé iontas orainn a chluinstin mar sin go dtéann an seanchaí i muinín 

na n-aidiachtaí le neartú agus le treisiú a dhéanamh ar an athrú a thagann ar Fhionn mac 

Cumhaill sa sliocht seo thíos. Is é a t-athrú a thig ar Fhionn mac Cumhaill uasphointe na 

heachtra. Cruthaíonn an seanchaí codarsnacht fhollasach idir an chuma a bhí ar Fhionn agus ar 

an chuma atá anois air i modh sothuigthe dá lucht éisteachta. Tabhair faoi deara:  

An leagan béil: 

23(a) Chomh luath géar agus chonaic sí iad tháinig sí amach agus carn léithe. Shín sí 
d’Fhionn é agus d’iarr sí air deoch ól as sin. D’ól Fionn an deoch agus chomh luath 
géar agus d’ól sé an deoch d’éirigh sé suas ina fhear neartmhar láidir mar bhí sé sular 
casadh dó a’ chéad uair í uilig ach go rabh a cheann geal liath. (CBÉ 410:431) 
 

An leagan scríofa: 

23(b) Chuaigh Aoife amach agus corn óir i n-a láimh léithe. “Cuir Rí na Féinne arais i 
n-a chruth féin,” arsa fear aca go borb léithe. “Dhéanfaidh mé sin fá chroidhe mhór 
mhaith,” ars’ Aoife agus shín sí an corm ionns’ ar Fhionn agus d’iarr  air deoch a ól. 
Comh luath agus d’ól sé an deoch tháinig sé i n-a chruth féin arais. Acht amháin a 
ghruaig. Bhí a cheann geal liath, an uile ribe de (SSC 92) 
 

I leagan Annie Báine, eachtraíonn sí gur éirigh Fionn “ina fhear neartmhar láidir”. Is cnuasach 

breá soiléir é a chuirfeadh fortúlacht an laoich in iúl don lucht éisteachta. Ní gá don lucht 

éisteachta machnamh a dhéanamh ar an seanchruth a bhí ar Fhionn ag tús na hinsinte nó insíonn 

Annie go bhfuil ord curtha ar ais arís ag deireadh na hinsinte. Is spéis liom go bhfuil féith na 

codarsnachta follasaí ar iarraidh i leagan Shéamais Uí Ghrianna áfach. In áit na n-aidiachtaí 

tuairisciúla, is leor don Ghriannach ‘i n-a chruth féin arais’ a sholáthar dá lucht léitheoireachta. 
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Go deimhin, tá ar an lucht léitheoireachta machnamh a dhéanamh at thús an ghearrscéil agus 

seanchruth an charachtair a thabhairt chun cuimhne arís.  

Níl ach sampla amháin le fáil ann nuair a bhaineann Ó Grianna úsáid as cnuasach 

aidiachtaí le cur síos a dhéanamh ar chuma an charachtair. San eachtra seo, tchítear Oisín ag 

deireadh na hinsinte ina sheanchruth láidir arís nuair a thig Naomh Pádraig i láthair. Tabhair 

faoi deara: 

An leagan béil: 

24(a) Shuigh Oisín ina leomhan mhór fir thuas insa chlúdaigh ar chathaoir. Seo isteach 
Padraig. Baineadh stangadh as, bíodh fhios agat, nuair a nocht sé sa doras agus fuair sé 
Oisín ina leomhan mhór fir ina shuí thuas insa chlúdaigh” (CBÉ 438:135) 
 

An leagan béil 

24(b) Fuair sé (Oisín) fáinne agus chuir sé ar a mhéar é. Comh luath agus chuir d’éirigh 
sé i n-a fhear úr óg iomlán arais. Tháinig sé isteach chuig Pádruig agus aoibh a’gháire 
air (FB 13)   
 

Is é an cnuasach aidiachtaí an rud a cheanglaíonn agus a dhealaíonn an seanchaí agus an 

scríbhneoir. Cuireann Annie Bhán íomha bhreá shoiléir de ‘leomhan mhór fir’ in iúl dá lucht 

éisteachta, rud a threisíonn carachtracht Oisín agus a ghlacfadh seilbh an éisteora. Is díol 

suntais rogha na n-aidiachtaí i leagan Shéamuis Uí Ghrianna áfach. Rinneadh cur síos ar Oisín 

mar fhear úr óg iomlán. Sílim go bhfuil claonadh ag an scríbhneoir don íomha rómánsach, rud 

a chuirfeadh íomha d’fhear a bhí i mbláth a mhaitheasa in iúl. Cé go ndiúltaíonn Ó Grianna 

d’íomha an leoin a úsáid ina chur síos ar Oisín, tá fianaise ann ar úsáid na bhfocal ‘leomhan 

fir’ sa dírbheathaisnéis NBMÓ: “Rinneadh leomhan fir de” (1942, 172; 19) agus sa chnuasach 

gearrscéalta OSSE: “Acht bhí a bhuaidh féin ag Muircheartach: leomhan fir a bhí ann” (1968, 

232). Is tairbheach an cheist a thógáil cad chuige ar ghlan sé an íomha seo óna eachtra 

chomhfhreagrach? Tá mé den bharúil go raibh Ó Grianna ar theann a dhíchill macalla 

neafaiseach na scéalta iontais a shaorghlanadh óna cuid carachtrachta agus go raibh eispéireas 

iomlán difriúil á chur chun tosaigh aige. 
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Easpa Coimhlinte   

Ba léir gur bheag an beann a bhí ag Séamus Ó Grianna ar chodarsnacht mar mhodh 

coimhlinte. D’fhéadfaí a áiteamh gur bealach í an chodarsnacht le bunchloch na coimhlinte a 

leagan síos do charachtair as a dtiocfadh achrann nó troideanna srl. Sílim gur tairbheach an 

mhaise anois cardáil a dhéanamh ar an easpa codarsnachta atá  sna blúirí comhfhreagracha.  

     Glacaimis i dtús báire an leagan béil de CC (CBÉ 438: 36). Sa bhlúire seo, tá sé 

antráthach san oíche agus tá lóistín de dhíth ar na Fianna. Feiceann siad teach agus socraíonn 

siad le cur fúthu an oíche sin ann. Ar theacht isteach dóibh, feiceann na Fianna seanduine agus 

cailín óg rompu. Is léir ó na haidiachtaí atá curtha faoi bhráid an éisteora go bhfuil codarsnacht 

idir dásacht agus dánacht na bhFianna agus leochaileacht an tseanduine agus an chailín óig. Tá 

trácht nach beag déanta agam air seo ach is é críoch agus deireadh na mbeart go bhfuil 

míchothromaíocht le mothachtáil go soiléir. Tabhair faoi deara a mhacasamhail scríofa ó 

pheann Shéamuis Uí Ghrianna. Tugtar le tuiscint ón chéad abairt gur cuireadh fearadh na fáilte 

roimh na Fianna os rud é gur ‘treoraíodh isteach’ iad chuig áit ina raibh “sógh agus 

seasgaireacht”. Bheireann Ó Grianna cnuasach aidiachtaí tuairisciúla ina bhfuil uaim agus rím 

le sonrú ann i gcur síos an tseanduine, gan trácht ar shárchéim na haidiachta a úsáid sa tagairt 

don spéirbhean, le cur in iúl gur carachtair shiógacha shocra shuaimhneacha atá iontu. Gearrann 

Ó Grianna comhartha na coimhlinte as an eachtra ionas go gcruthódh sé íomha aoibhinn 

rómánsúil mar a bheadh brionglóid ann. Is doiligh achrann nó coimhlint a fheiceáil idir na 

carachtair i leagan an scríbhneora: 

An leagan béil:   

25(a) Bhí sé ina ghnás aca dá dtigeadh sé mall ortha an chéad theach a chasfaidh daofa 
a theacht isteach augs baint faotha ann. Bíodh muinntir a’ tí sásta nó míshásta. [...] 
Tháinig siad isteach. Níor chuir siad ceist cé aca a gheobhadh siad lóistín ná nach 
bhfuigheadh, ach siúil leo go tréamanta aníos na tine. Ní rabh duine ar bith istigh ach 
seanduine agus cailín óg.  Agus bhí an cailín iontach deas. Chan ionann sin chan  do 
shúil shalaigh ba chóir amharc uirthi (CBÉ 438: 36-7)  
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An leagan scríofa:  

25(b) Treoruigheadh isteach iad i seomraí i n-a raibh sógh agus seasgaireacht. Ní raibh 
aonduine annsin rompa acht beirt- seanduine críon casta agus a’ spéirbhean ba 
sgiamhaighe dá bhfacaidh súil ariamh [...] Cuireadh fáilte charthanach rompa. D’éirigh 
an óig-bhean agus thoisigh sí a ghiollacht bídh (CF 57)  
 
Glacaimis anois an dara cuid den eachtra seo. I leagan Annie Báine, is fórsúil go mór 

mianta dánachta na bhFianna. Déantar dásacht na bhFianna a threisiú san abairt chónaisc a 

chuireann gníomh in iúl don lucht éisteachta .i. gur chuir sé a lámh faoin chailín óg de thairbhe 

go raibh sí ina hábhar dúile ag fear ainmhianach. Tá tábhachtach nach beag leis an fhocal 

‘súgradh’ ar ndóigh. Is féidir go leor a léamh as an fhocal, focal a bhfuil fobhrí gnéasúil agus 

imir earótach leis. Is fuinniúil forránach é carachtar an chailín óig a sheasann an fód di féin. 

Géaraítear an teannas nuair a chuireann an seanchaí síos ar fhrithghníomhú an chailín óig. 

Cuireann Annie Bhán an dá ghníomh le hais a chéile ar mhaithe le solas a chaitheamh ar 

choimhlint agus ar chodarsnacht na gcarachtar. Téann an mothúchán ‘toileamhar’ ag tús na 

blúire glan in éadan an mhothúcháin ag an deireadh. Insítear gur tháinig “aiféaltas” air as toradh 

na hidirghníomhaíochta, rud a chuireann in iúl gur éirigh leis an chailín ‘óg’ an lámh in uachtar 

a fháil ar na Fianna (sampla nach beag é seo den seanchaí ag agairt chúis an charachtair atá 

faoi leatrom). Tá an domhan de dhifríocht idir leagan an tseanchaí agus leagan an scríbhneora. 

Feicimid go dtugann Séamus Ó Grianna an droim láimhe don choimhlint arís sa dara cuid den 

eachtra. Tá a chuid airde dírithe go hiomlán ar charachtair shuáilceacha agus ar na móimintí 

gearra gonta a thógann croí an charachtair. Is eachtra dheas shéimh í nuair a chuir Fionn ‘spéis’ 

sa spéirbhean. Cuireann Ó Grianna idirghníomhaíocht lách phléisiúrtha in iúl don lucht 

léitheoireachta d’fhear óg a bhí sa chéill ab aigeantaí aici. Seachnaítear aon imir den 

gháirsiúlacht ná den ghraostacht. Feictear an spéirbhean mar áilleagán mná. In áit na 

coimhlinte, tá uaisleacht agus cúirtéis atá níos saothraithe san idirghníomhaíocht seo. Is 

carachtar géilliúil í an spéirbhean. Is é uasphointe na heachtra go bhfágann an spéirbhean a 

cheist gan fhreagairt. Tá Ó Grianna gafa sa rómánsúlacht bhaoth:  
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An leagan béil: 

26(a)  Bhí siad uilig go léir iontach toileamhar ar a’chailín. Chuir fear amháin a lámh 
aca dtaobh díthe agus ba mhian leis gabháil a shúgradh léithe. Ach chas sí í féin amach 
as a lámha agus d’iarr sí air coinneáil amach. “Nuair a bhí mise agat” ar sise, “ba bheag 
a shíl tú domh”. D’amharc sé uirthi. Tháinig aiféaltas air. D’amharc achan duine aca ar 
an duine eile (CBÉ 438:36-7) 
 

An leagan scríofa: 

26(b) Comh luath is tháinig sé chuige féin, mar Fhionn, chuir sé spéis arís san óg-
mhnaoi. Chuaidh sé ‘un cómhráidh léithe. As deireadh an chómhráidh chuir sé 
ceileabhar cleamhnais uirthi. Dhéanfaidh sé banríoghain ar a’domhan díthe, adubhairt 
sé. “Nuair a bhí mé agat ba bheag do mheas orm,” ars’ an óig-bhean. “Agus ní bheidh 
mé agat choidhche arís.” “Cá h-uair a bhí tú agam?” arsa Fionn agus a’ dubhiongantas 
air. Acht d’fhág an ainnir a cheist gan fhreagar (CF 59) 
 

Tá drogall ar an scríbhneoir carachtair a tharraingt i gcoimhlint a chéile. Nuair a théann an 

chúis go cnámh na huillinne, tá claonadh faoi leith aige i leith an rómánsachais thar an 

choimhlint.  

Is dóiche gur féidir rian den phatrún seo a fheiceáil sa chéad ghearrscéal eile. Sa dá 

bhlúire seo, thig Cú Chulainn agus a mhac i ndeas dá chéile gan aon rud eile ar a n-intinn acu 

ach troid a thabhairt. I leagan Annie Báine, tá codarsnacht agus coimhlint le cluinstin go soiléir 

i ngníomh na gcarachtar. Téann gníomh an ghasúir -atá ag gáire agus é ina sheasamh, glan in 

éadan na n-aidiachtaí faisnéiseacha ‘róthe agus róthintrí’ i gcarachtar Chú Chulainn. Muna 

leor sin, tá rosc catha le cluinstin i ráiteas an mhic gan ainm a inse do chorrdhuine. Tá ceangail 

idir na carachtair mar sin. Tá an choimhlint seo ar iarraidh i leagan Uí Ghrianna. Is laige a fórsa 

dá réir, rud a bheireann gluais spadánta mhalltriallach don eachtra dá bharr. Ní chorrófaí lucht 

éisteachta le híomha an Óglaigh ina shuí ‘gan cosúlacht imní ná eagla air’: 

An leagan béil: 

27(a) Bhí Conall Cearnach agus aon chloigeann déag aca ceanglaidh ansin agus mac 
Chú Chulainn ina sheasamh ag na dtaoibh agus é a’ gáiridh. D’fhiafruigh sé dó cé é 
féin. “Maise,” ars’ a’buachaill, “tá oibleageáid orm gan m’ainm innse do chorrdhuine, 
ach dá n-innseochadh do aon duine é is do mhacasamhail de d’fhear a d’innseochainn 
é”. Bhí an Cú bocht róthintrí agus róthe. Níor thuig sé sin. Ní rabh a dhath a dhíobháil 
air ach troid. (CBÉ 438:50) 
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An leagan scríofa: 

27(b) Tháinig Cú Chulainn go láthair an chomhraic. Bhí Conall Cearnach annsin mar a 
h-innseadh a bheith. É ‘na luighe ar a’ talamh agus ceangal na gcúig gcaol air. Bhí an 
t-óglach ‘na shuidhe ar carraig ós cionn a’chladaigh agus gan cosamhalacht imnidhe ná 
eagla air. Thoisigh Cú Chulainn a sgaoileadh na gceangal a bhí ar Chonall” (ACC 51)  
 
Is fiú smaoineamh cé comh fuaite agus atá téama na codarsnachta i mbréid shaothar an 

tseanchaí, áit a mbíonn na carachtair ag síor-choimhlint lena chéile. Ba ghléas í an choimhlint 

as a dtiocfadh na cathanna agus na troideanna a ghlacfadh seilbh ar intinn an éisteora. Braitear 

easpa coimhlinte sna blúirí comhfhreagracha ó pheann Shéamuis Uí Ghrianna. De thairbhe na 

heaspa seo, bheadh bunús leis an bharúil gur líon an scríbhneoir na hidirghníomhaíochtaí le 

rómánsachas agus le huaisleacht bhaoth. Cailltear faghairt agus fuinneamh na n-iontas. 

D’ainneoin go bhféadfaí leis an Ghriannach an choimhlint agus an chodarsnacht a bhaint go 

réidh as an traidisiún béil, ní raibh sé de dhánacht in Ó Grianna a mhaidí a ligean le sruth agus 

carachtair iontais a tharraingt i gcoinbhleacht a chéile.    

Trua an Éisteora   

     Ag tarraingt ar dheireadh na caibidle, ní miste rud beag a rá faoin dara cuid den 

Phrionsabal Olrik. Faoi bhrath Phrionsabal na Codarsnachta, maíonn Olrik go bhféadfadh an 

traidisiún béil trua agus bá an éisteora a ghríosú i gcarachtar amháin (1992, 50). Is é sin go 

dtacódh an lucht éisteachta le carachtar beag baoideach a sheasfadh an fód in aghaidh carachtar 

mór millteanach.  

Áitím go bhfuil dhá chleas ag Annie Bhán le tabhairt faoi seo. Ar an chéad dul síos, 

sánn an seanchaí an focal ‘bocht’ isteach mar aidiacht a shoiléiríonn an bá a bhí aici do 

charachtar áirithe. Tabhair fá deara na samplaí seo a leanas. Nuair ba léir d’Oisín nach raibh 

faisnéis na bhFianna fágtha sa tír “Ní rabh ag a’duine bhocht ach pilleadh’ (CBÉ 438:123); 
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nuair a athraítear cuma Fhinn “chomh luath agus leag mo dhuine bocht a chos ar an talamh 

ghlas” agus arís san insint chéanna: “Fuair siad an seanduine bocht” (CBÉ 410: 431); agus 

Diarmaid ina luí ag fáil bháis; “Thit Diarmaid bocht ansin ar an tsliabh” (CBÉ 410: 440). Tá 

stíl theagascach á cleachtadh ag an seanchaí a dhíríonn aird an éisteora ionsar charachtar faoi 

leith.  

Ar an dara dul síos, ní ainmneacha seasta buanna iad ainmneacha na gcarachtar. Is 

minic a thig claochlú ar na hainmneacha faoi chúinse báúla le leochaileacht agus laige an 

charachtair a chur in iúl don lucht éisteachta. Airítear go bhfuil Annie Bhán ag treorú trua an 

éisteora. In OTNÓ nuair a dhiúltaíonn Oisín lústar an chailín, tig claochlú ar charachtar an 

chailín óig ghalánta. Eachtraíonn an seanchaí anois gur “imigh an créatúr go brónach” (CBÉ 

438:119) le crá croí an chailín a chur ina luí ar an éisteoir. Is amhlaidh an cás i dtaobh charachtar 

an bhuachalla san insint chéanna. Athraítear carachtar an bhuachalla go “taibhse bheag bhocht” 

(CBÉ 438:134) le míchothromaíocht mhéide a chur in iúl. Glacaimis SMD. De thairbhe na 

geise a cuireadh ar mhac Chú Chulainn, ní féidir leis a aithne a ligean ach lena athair. I 

ndeireadh na dála, thig an mac agus an t-athair i láthair le troid a chur ar a chéile. Maraíonn Cú 

Chulainn a mhac féin. Feicimid an t-athrú a thagann ar ainm an charachtair, Mac Chú Chulainn, 

le bá an éisteora a ghríosú. Baineann an seanchaí úsáid as ‘mac’ agus é leis an mháthair, as 

‘gasúr’ agus é ocht mbliana d’aois, as ‘mo dhuine bocht’ dá gcasfaí an t-athair air, agus as 

‘mac’ arís sula dteann siad beirt i ndeabhaidh a chéile. Claochlaithe nach beag iad seo le trua a 

spreagadh agus a dhíriú gan amhras: 

28) Ba ghoirid go rabh mac óg ag níghean Sgathaigh. Nuair a bhí an gasúr i gcionn ocht 
mbliana déag bhí sé ábalta an fáinne a líonadh. Thug a’mháthair an fáinne dó agus d’iarr 
sí air imeacht anois agus athair a’ cuartú [...] D’imigh mo dhuine bocht agus dá 
gcasfaidh athair féin air ní thiocfadh leis ainm inse dó [...] Thoiligh an mac ar throid a 
thabhairt dó (CBÉ 438: 49). 
 

Sílim gur fiú a lua go sceitheann Annie Bhán rún an mhuintearais go luath san insint ar 

mhaithe le trua a fhógairt agus a dhíriú go soiléir ar ghníomh na troda marfaí .i. go bhfuil an 
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mac agus athair le gabháil sa mhuineál ag a chéile. Is díol suime nach dtarlaíonn seo i leagan 

Shéamuis Uí Ghrianna nó ba chuid thábhachtach agus lárnach den ghearrscéal é rún daingean 

an mhic a nochtadh mar uasphointe sa saothar. Déanann Ó Grianna ainm an óglaigh a cheilt ó 

aithne an lucht léitheoireachta go dtí uasphointe leathdhéanach an scéil nuair a mharaíonn Cú 

Chulainn an t-óglach. Is léir go bhfuil an scríbhneoir ag feidhmiú faoi rún folaithe diamhair ag 

teacht chun solais ag deireadh an scéil, rud a rachadh i bhfeidhm ar an léitheoir ar ndóigh. 

Bheireann na habairtí beaga rithim mhalltriallach thomhaiste don mhóimint leathdhéanach 

nuair a chuireann an abairtín lom in iúl don léitheoir gur a mhac féin atá ann. Tá Ó Grianna ar 

theann a dhíchill móimintí fada buana a chothú sa léitheoir i mbealach atá níos pointeáilte agus 

níos cáiréisí. Is fuarchúiseach an dóigh a bhfógraíonn Annie Bhán bás an mhic. Tabhair faoi 

deara áfach a shaothraithe is atá leagan Shéamuis:     

An leagan béil: 

29(a) Nuair a bhí an mac bocht ag titim [...] (CBÉ 438:51) 

 

An leagan scríofa: 

29(b) Tháinig laige air-sean agus bhí sé a’ tuitim as a sheasamh. Acht, sul ar thuit sé 
labhair sé le n-a chéile comhraic [...] Thuit a’ t-óglach ar a’ talamh. Tháinig dath a’ 
bháis ar a aghaidh. Nuair a thug sé iarraidh labhairt bhítheas a’ déanamh dhá chuid de’n 
fhocal i n-a bhéal. Chrom Cú Chulainn anuas ós a chionn. Chonaic sé a órdnasg féin ar 
mhéar a’stocaigh. Ba é a bhí ann gan amhras. A mhac féin.  (ACC 52).  
 
Ba léir dom nárbh ionann an méid ama a bhí caite ag Annie Bhán agus ag Séamus Ó 

Grianna ag déanamh ochóin ar a gcuid carachtar. Ar lámh amháin, bhí rithim ghasta agus ar 

bhealaí, cuma fhuarchúiseach le sonrú i saothar an tseanchaí nár bhain ó dhlús na hinsinte. Ar 

an lámh eile, bhí an chosúlacht ar an scéal gur thaitin an ainnise le Séamus Ó Grianna. Sílim 

go raibh an scríbhneoir sásta scéal an ghamhna bhuí a dhéanamh ar chúis a chuid carachtar nó 

scéal fada a spíonadh amach ar charachtar a bhí fágtha ar an bhlár fholamh.  
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Plé 

Ina dhiaidh sin is uile, d’fhéach Prionsabal na Codarsnachta le solas a chaitheamh ar an 

chodarsnacht na gcarachtar. Ar lámh amháin, thiocfadh le codarsnacht a bheith follasach 

oscailte ina bhfuil rangú dénártha ann agus polarú i gcomhréir chonartha le ceann eile. Ar an 

lámh eile, thiocfadh léi a bheith caolchúiseach deismíneach. I dtús an Phrionsabail, bhí stíl na 

codarsnachta i saothar Annie Báine i dtreis agam. Tá sé intuigthe agus le feiceáil go soiléir ón 

spíonadh atá déanta agam go bhfuil claonadh ag Annie Bhán chun na stíle follasaí chun 

bunchloch na codarsnachta a leagan síos a dhearfadh pictiúr soiléir in intinn an lucht éisteachta. 

Níl a cuid iarrachtaí ag cur thar maoil le heolas neafaiseach a chuirfeadh isteach ar shní na 

hinsinte nó a bhainfeadh ó ghluaiseacht an phlota dá bharr. Is fiú a mheabhrú nach carachtair 

neamhspleácha fhéinrialaitheacha iad ach gur carachtair iad a bhí ag feidhmiú agus ag brath ar 

a chéile. Níor ghá fairsing agus forbairt a dhéanamh ar gach carachtar a thig i láthair. Ba leor 

cur síos a thabhairt ar charachtar amháin le solas a chaitheamh ar easpa na dtréithe sa dara 

carachtar. Áitím nach raibh Séamus Ó Grianna sa chuibhreach céanna nó ba mhó an luí a bhí 

aige toirt bhreise agus iomlánú a dhéanamh ar charachtar amháin sular dhírigh sé a chuid airde 

ar charachtar eile. Fuair gach carachtar a seal. Tá mé den bharúil anois gurbh é an claonadh seo 

a d’fhág cuma neamhlonrach agus neamhiontach ar a chuid carachtar iontais. Ní dhéanfadh sé 

lá dochair a áiteamh gur fhéach an scríbhneoir le blas an réalachais a thabhairt dá chuid 

carachtar chomh maith. Ar bhealaí, sílim go raibh a chuid iarrachtaí ní ba shofaisticiúla agus 

go raibh siad ag fóirstean don mheanma a bhí á chruthú aige .i. daoine a raibh tréithe iontu agus 

rud éigin le rá acu. Dá thoradh seo, ní bheadh sé soiléir codarsnacht ghearr a bheith idir na 

carachtair. Níl aon áit amuigh is fearr ná an dá chomhrá bríomhar áfach. Ní mór aitheantas a 

thabhairt don iarracht a rinne Ó Grianna codarsnacht chaolchúiseach a chur trasna i bhfoirm 

comhrá beomhar. Ní dhearnadh trácht ar an fhear ab éifeachtaí ná ar an chailín ab áille sa 

chomhrá seo. Lig Ó Grianna dá chuid carachtar iad féin a chur os chomhair an lucht 
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léitheoireachta. Bhí cailicéireacht ghasta ina rith óna thús go dtí an deireadh siocair nádúr na 

n-abairtí beaga gearra. Bhí sé ar a bhuaic agus an lánúin phósta ag caitheamh speár ar a chéile. 

Rith sé liom go bhféadfadh leis an chodarsnacht agus leis an choinbhleacht seo a bheith ina 

amhábhar don scríbhneoir as a dtiocfadh athshaol agus athghradam uathu. Is mór an trua áfach 

nár éirigh le Séamus fealsúnacht na codarsnachta a thabhairt dá chuid carachtrachta eile lena 

dtabhairt chun foirfeachta. 

Cur is Cúiteamh  

Is mithid anois anailís ón chaibidil a lonnú taobh istigh de dhioscúrsa na critice ar 

Shéamus Ó Grianna. Luaigh Máirtín (1992, 164) go raibh Séamus Ó Grianna tógtha suas do 

bheith ag scríobh faoi charachtair a bhí “comh-mór uachtamháil le Cú Chulainn agus chomh 

láidir le Goll”. Sa chaibidil seo áfach, tá mé den bharúil nár thapaigh Ó Grianna an deis cardáil 

níba chruinne agus níba chuimsithí a dhéanamh ar eachtraí móra Chú Chulainn agus Goll. Ba 

bheag iarracht a chuir Ó Grianna faoi ghníomhaíochtaí na laochra nó na ngaiscí a chuirfeadh 

scéalta iontais in iúl dom. Chuir sé as dom a leithéid de: “Maith go leor,” arsa Cú Chulainn, 

agus bhí an cath ar obair” (ACC 51) a fheiceáil ó pheann Uí Ghrianna mar gháir chatha. Ní 

miste a rá gur rith an cheist cheannann cheana liom agus le hOisín agus é i mbun cainte le 

Naomh Phádraig: “Cá bhfuil na fianna? Ní fhuil a dtuairisg le fagháil agam” (FB 11-2). Ba 

mhó go mór an luí a bhí ag Séamus Ó Grianna i leith an rómánsachais bhaoith agus an 

phiúratánachais gur fágadh gáirsiúlacht agus graostacht na n-eachtraí iontais ar lár. Ní 

dhéanfadh sé lá dochair domh a admháil go raibh mé ag súil go mór le coimhlint chatha chrua. 

Bhí an choimhlint ar iarraidh áfach. Is ann a bhí a threascairt domh.  

Ní mór tuairim Mháirtín Uí Chadhain (in Ní Dhonnchadha agus Nic Eoin 2015, 157) a 

thabhairt chun cuimhne ar an mholadh a thug sé do scríbhneoir nua: “Ní mór duit do chuid 
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scéal a “dramatiseáil” agus an rud is mó san dráma teangmháil (conflict) agus codarsnaí 

(contrasts)- i dtaobh méin duine, áit etc”. Is í an easpa anailíse ó thaobh aigneolaíochta agus 

síceolaíochta ar cheann de na lochtanna a fhaightear ar charachtracht Shéamuis Uí Ghrianna. 

Faoi mar a d’áitigh mé i gCaibidil 2, ní bhfuair scoláirí aon anailís chriticiúil ná aon aithne 

phearsanta ar a chuid carachtar (Mac Congáil 1982a, 72; Nic Eoin 1982a, 134, 184; Ó Corráin 

1982, 39). Níor éirigh leis íota na léirmheastóirí a shásamh. Nuair a nímid comparáid leis na 

leaganacha béil áfach, feicimid an dúthracht a rinne Séamus Ó Grianna smaointe inmheánacha 

na gcarachtar a thabhairt chun solais. Ba é an difear ba mhó idir an seanchaí agus an scríbhneoir 

ná an claonadh i leith buairimh, grá éagmaiseach, céasadh intinne, agus mórtas pearsantachta. 

D’fhéach sé le mothúcháin na gcarachtar a nochtadh mar ba léir dó iad. Ní féidir a shéanadh 

go raibh luí nár bheag chun méaldráma aige, rud a d’fhág blas neafaiseach neamhlonrach ar a 

chuid carachtar iontais. I gcomparáid leis na leaganacha béil, ba léir nach ligfeadh an Griannach 

an fhaill dul thairis gan an rud atá ar chroí an charachtair a rá nó níos measa go fóill, scéal an 

ghamhna bhuí a dhéanamh de. In ionad carachtair a tharraingt in achrann agus i gcoimhlint a 

chéile a luaithe agus is féidir, mothaítear ár n-aird á díriú ar charachtar amháin sula ndírítear ár 

n-aird ar charachtar eile. Ba mhinic a lig Ó Grianna scód lena shamhlaíocht féin le hochón a 

dhéanamh ar chás na laochra. Fuair achan charachtar a seal féin. Rinne Ó Grianna mairgneach 

ar na carachtair in áit dúthracht a chaitheamh leis na gaiscí. Maolaítear fuinneamh na hócáide 

agus na hidirghníomhaíochta dá bharr. Ba mhaith liom a mheabhrú gurbh é an cleachtas 

fadmharthanach seo a rachadh in éadán Phrionsabal Olrik. Dar leis, seachnaítear ilchastacht an 

tsaoil réadúil (1992, 44). Bheireann an béaloideasóir, Max Lüthi tacaíocht don tuairim seo nuair 

a áitíonn sé: “Not internal emotions but external impulses propel the characters of the Folktale 

forward” (1986, 15). Os rud é go bhfuil iarracht déanta aige carachtar cráite a nochtadh agus a 

shoiléiriú, caithfidh muid aitheantas a thabhairt dá chuid iarrachtaí doimhneacht a chruthú ina 

chuid carachtar. Is cosúil go raibh Ó Grianna ag titim idir dhá stól mar sin. Ba léir domh go 
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raibh na carachtair seo neamhshaothraithe i ngort na hardlitríochta ach róshaothraithe i ngort 

an bhéaloidis.  

Má leanaimid an téad cainte sin, is fiú pointe tábhachtach a tharraingt isteach faoi raon 

an phlé. Sa leabhar clúiteach, An Litríocht Réigiúnach, déanann Nic Eoin (1982a, 204) cur síos 

ar Shéamus Ó Grianna mar scríbhneoir logánta a chruthaigh carachtair réigiúnacha ina chuid 

úrscéalta. Ar cheann de na dúshláin a chuir mé romham sa taighde seo ná freagra a thabhairt ar 

an cheist, ar éirigh leis an Ghriannach carachtair iontais a athchruthú nó ar chloígh sé leis na 

carachtair steiréitipicúla so-aitheanta? Má bhaintear amach an chorrthagairt thall is abhus ina 

bhfuil anáil neamhréalaíoch le braistint fúthu .i. an fear a chaith trí chéad bliain i dtír shéanta 

(FB 7) nó usaid a ligean le fána cnoic agus seasamh uirthi go mbíodh sí ag an bhun (ÉF 44), is 

ar éigean a fheicimid aon difear idir carachtair sna gearrscéalta seo agus gnáthcharachtair eile 

dá chuid. Ní raibh mé go hiomlán cinnte in amanna cén difear a bhí idir Oisín, Fionn agus 

Diarmuid mar charachtair. Nuair a chuaigh an chúis go cnámh na huillinne, ba charachtair iad 

a raibh dearmad déanta go réidh agam díobh. Ní raibh sú ná seamhar iontu. Mar thoradh air 

sin, ba mhinic a chuaigh mé i muinín an leagain bhéil le cuimhne a ghríosú ar na carachtair 

agus ar a gcuid gníomhartha. Is é an t-ionannas tuirsiúil ó thaobh carachtrachta a cháineann Ní 

Dhonnchadha (1981, 168) agus Mac Congáil (1982a, 80) an laige chéanna atá le braistint agam 

sna scéalta iontais seo. Bhí an fhoirmle sniogtha sheanchaite a chleacht Séamus Ó Grianna le 

mothachtáil ina scéalta iontais go fóill.  

Is fiú aird a tharraingt ar alt amháin ina pléadh nuálaíocht na gcarachtar baineann.  

Luann Groszewski (2013, 17) nach mbíonn ról traidisiúnta ná ról coinbhinseanúil i gcónaí ag 

mná Shéamuis sna húrscéalta. Is fiú an t-aon sampla amháin a thabhairt chun cuimhne nuair a 

éiríonn le Séamus srian a chur ar a chuid rómánsachais agus carachtar baineann údarásach 

taitneamhach a chur os ár gcomhair. Sa scéal gairid FB, feicimid Niamh mar charachtar 

údarásach a bhfuil Oisín i gcúl a doirn aici. Is carachtar tintrí agus teasaí í a mbeidh cuimhne 
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go deo agam uirthi. Bhí spléachadh dóchasach ann ina chumas scríbhneoireachta nuair a 

d’éirigh le Séamus athnuachan agus athshaol a thabhairt don charachtar Fiannaíochta. I 

ndeireadh na dála áfach, is doiligh tuairim Groszewski a fhíorú i gcás an tráchtais seo. Míníonn 

Nic Eoin (1982a, 204) nach féidir leis an Ghriannach bean óg a tharraingt isteach ‘gan cur síos 

rómánsúil áibhéalta” a dhéanamh uirthi. Sílim gur fíre ráiteas Nic Eoin i gcomhthéacs an 

tráchtais seo. Is carachtair idéalacha leochaileacha iad na carachtair bhaineanna. Ní mór a 

thabhairt chun cuimhne gur oscail Ó Grianna SCC le foirmle leamh stálaithe ar Aoife agus ar 

Áine. As sin amach, sleamhnaíonn sé i dtreo an rómánsachais bhaoith agus is beag dásacht atá 

sa chomhrá ná san idirghníomhaíocht a chorrófaí an lucht léitheoireachta. Cé go bhfeiceann 

muid spléachadh beag de charachtar údarásach in Deirdre (ÉF), tá faobhar ar theanga a fir 

chéile a chuireann deireadh leis an chomhrá. Tig carachtar Dheirdre ar ais arís roimh dheireadh 

an scéil le fonn díoltais a ghríosú ach is beag iarracht a dhéanann Ó Grianna le smacht a chur 

ar a cuid breallaireachta agus pápaireachta. Caoineann sí bás a fir chéile. Tagann 

caointeoireacht Dheirdre salach ar bhunchloch an achrainn a leag Ó Grianna síos ag tús an 

ghearrscéil. Chan é amháin go bhfeictear forbairt an charachtair, baintear an fócas áfach ó bhás 

Dhiarmada. Bheireann sé seo go croílár na faidhbe seo dom, is doiligh príomhcharachtar na 

ngearrscéalta iontais a aimsiú. 

Caitear teorainn a aithint áfach. Mar a deir Mac Congail (1983, 26) i dtaobh scéalta 

béaloidis; “Ní féidir cur leis ná baint díobh go dtí pointe áirithe gan ciolar chiot a dhéanamh 

díobh”. Bhí Ó Grianna idir dhá thine Bhealtaine mar sin. Ba léir go raibh sé dílis do bhunleagan 

na gcarachtar. Chloígh sé le nósmhaireacht an traidisiúin bhéil sa mhéid is nach gcuirfí na 

carachtair as riocht a n-aithne .i. gur thug Niamh an capall d’Oisin, gur mharaigh an torc 

Diarmuid Ó Duibhne, agus nach raibh Fionn ábalta Diarmuid a leigheas. Níor scar Séamus Ó 

Grianna ón mhúnla a bhí leagtha amach dó roimh ré. Anuas air sin, bhí claonadh aige caibidil 

a dhéanamh ar dhá charachtar in aon radharc amháin agus an triú carachtar a chaitheamh i 
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leataobh nuair a d’éirigh leo gníomh a chur díobh. Bhí géarghá le dásacht áfach. Níl amhras ar 

bith ann go dtiocfadh leis an traidisiún béil a bheith ina amhábhar luachmhar don Ghriannach 

le hathnuachan agus le hathghradam a thabhairt dá chuid carachtar agus é i mbun pinn. Bhí 

carachtracht, codarsnacht agus coinbhleacht le baint amach go réidh dá mba mhian leis é. Tá 

mé den bharúil gur thóg Séamus Ó Grianna an charachtracht ó thobar an traidisiúin bhéil ach 

gur chuir sé í in oiriúint dá stíl mharthanach féin. 

Conclúid 

I ndeireadh na dála, d’fhéach mé le carachtair iontais de chuid Shéamuis Uí Ghrianna 

a shuíomh taobh istigh den traidisiún scéalaíochta le peirspictíocht eile a thabhairt ar an 

scríbhneoir cruthaitheach. Chuir mé romham sa mhórchaibidil seo gnéithe den charachtracht a 

shoiléiriú trí úsáid a bhaint as Prionsabail Olrik agus saothar Annie Báine. Agus na  Prionsabail 

sin á scrúdú agam, chonacthas dúinn nár éirigh leis an Ghriannach cloí le meanma an traidisiúin 

béil as ar fáisceadh é ach gur fhéach sé lena sheala féin a chur orthu. Ba spéisiúil an iarracht a 

rinne Séamus Ó Grianna beocht agus borradh a chur sna carachtair a líomhfadh taobhanna 

garbha an traidisiúin bhéil. Dar ndóigh, níl sa charachtracht ach mionchuid den scéal. Is mithid 

anois dul isteach níos doimhne agus iniúchadh a dhéanamh ar Phrionsabail Olrik a bhaineann 

le plota.  
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   Caibidil 5  

Plota 

           De thairbhe go raibh ceist na foirme ina cnámh spairne do lucht na litríochta Gaeilge, 

níorbh aon ionadh gur mhinic a cuireadh iaróg ina suí. Ar láimh amháin, rinneadh iarrachtaí 

paraiméadar seasta a tharraingt timpeall na litríochta acu siúd a chreid in idéalú an bhealóidís 

mar fhoirm litríochta. D’fhéach an dream seo le hábhar a tharraingt as saibhreas an traidisiúin 

bhéil agus é a sholáthar don phobal léitheoireachta.16 Bheifí ag dúil mar sin go mbeadh ar an 

té a dhéanfadh iarracht tabhairt faoin chineál sin litríochta a bheith meabhrach gur tháinig an 

traidisiún ó na glúine a chuaigh roimh ré agus feasach i dtaobh choinbhinsiún an traidisiúin. 

D’fhágfadh an dearcadh seo blas searbh i mbéal na scríbhneoirí a d’fhéach le hithir úr a 

bhriseadh agus le hilghnéitheacht a thástáil. Ar an láimh eile áfach, bhí dream eile ann a shíl 

gur cheart a tharraingt ar litríocht fhírinneach a bhí coitianta ar Mhór-Roinn na hEorpa agus í 

a dhíriú ar phobal léitheoireachta na hÉireann. Ní miste ráiteas Mhic Phiarais a thabhairt chun 

 
16 Ní féidir laistigh den tráchtas seo a sháith spáis a thabhairt don chonspóid seo ach is fiú cúpla rud a lua. Bhí an 
méid seo le rá ag Ó Duilearga (1927, 3-4)  ina aiste ‘Ó’n bhfear eagair’ san irisleabhar Béaloideas nuair a cuireadh 
ceist air i dtaobh na ‘nualitríochta’: “Dar linn-ne pé leitríocht Ghaedhilge a scríofar feasta i n-Éirinn muna mbeidh 
sí Gaedhealach agus muna mbeidh a préamacha bunaithe i leitríocht agus i mbéaloideas na Gaedhilge, ní bheidh 
innti ach rud leamh neamhblasta gan áird ... Is féidir dúinn ar sean-bhéaloideas a shábháil, agus a theasbáint 
do'n saol gur rud luachmhar é gurbh fhiú é shábháil. Ní féidir, áfach, dar linn-ne, é shaolú tré mheóin cainnte 
amháin ach is féidir dúinn é sgríobhadh síos agus é choimeád do mhuintir na hÉireann ionnus go bhfaghadh sé 
ré nua saoghail i bhfuirmibh leitríochta; agus tré mheóin an chló, go sroisfeadh sé arís agus go ndéanfadh sé bia 
intleachta d’aos óg Clainne Gaedheal uile”. Níorbh é an Duileargach amháin ámh a rinne iarracht an fód a 
sheasamh. Féach chomh maith tuairimí Athair Uí Laoghaire (in O’Leary 1989, 47; agus O’Leary 1994, 91) agus 
tuairimí Risteard de Hindeberg (in Mac an tSaoir 1962a, 14) a ghlac col le foirm na litríochta.  
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cuimhne17, rud a thaispeánfaidh an díograis agus an dúthracht a bhí faoin údar le litríocht a 

shaoradh ó shimplíocht an seantraidisiúin: 

Is ait í nualitríocht na nGael. Ag léamh na n-amhrán duit cheapfá nach raibh dúil ag 
lucht a gcumtha in aon ní ach i mná agus in ól; ag léamh na n-úrscéalta agus na ndrámaí 
duit, an méid díobh atá againn, cheapfá gur do na bheithidh agus do chearca agus do 
phrátaí a raibh tús onóra ag dul i measc Gaeil na haimsire seo ... Bogaimis amach ón 
gcarn aoiligh, ón gcruach mhóna; caithimis uainn salachar na hotrainne; déanaimis 
iarracht ar anam agus ar intinn Ghael a chur i dtuiscint dá chéile agus don domhan mór 
(Pádraig Mac Piarais in Uí Chollatáin 2008, 287)  

 
D’fhágfadh an dealú seo aon scríbhneoir idir dhá cheann na meá. Cé leis a dtaobhódh sé, dream 

na dtraidisiúnaithe nó na nua-aoiseoirí? Mar a chonacthas i léirmheastóireacht Shéamuis Uí 

Ghrianna, níor éirigh leis an údar ach an t-uachtar a scríobadh ann nó ba ghnách leis téamaí a 

bhain go dlúth le luachanna agus le nósmhaireacht Rinn na Feirste a chur síos ar phár. Dar leis 

na léirmheastóirí go raibh na téamaí sin chomh docht daingean agus neamhshaothraithe ina 

chuid scríbhneoireachta gur fágadh blas seanchaite ar a chuid litríochta. Ba í ionramháil na 

dtéamaí seo arís is aríst eile a mhaolaigh dóchas na gcriticeoirí agus a chur beaguchtach orthu 

tabhairt faoi leabhair eile dá chuid. Anuas air sin, sonraíodh deacrachtaí a bheith ag an 

Ghriannach maidir le stíl na ngearrscéalaíochta. Míníodh nárbh í foirm dhlúth na ceirde a 

shaothraigh Ó Grianna agus gur bheag an géilleadh a léirigh sé d’éilimh agus do shaintréithe 

na ceirde sin le linn a shaoil fhada mar scríbhneoir. D’fhágfadh sin gur chineál de chaomhnóir 

ab ea é Séamus Ó Grianna a bhí ar a sháimhín só i gcuibhreann an chineáil sin litríochta nach 

gcuirfeadh dúshlán faoi féin na faoina chuid léitheoirí. Bíodh sin mar atá, is léir go raibh 

fealsúnacht an chur chuige sin ag teacht le meon agus le meanma an údair féin. Ní miste ráiteas 

dá chuid a thabhairt chun cuimhne: 

 
17 Ní miste ráiteas eile dá chuid a thabhairt mar thacaíocht dá mheon agus dá dhearcadh i leith na litríochta: “We 
should have the problems of today ... the loves and hates and desires and doubts of modern men and woman. The 
drama of the land war; the tragedy of the emigration mania ... the relation of priest and people; the perplexing 
education riddle; the drink evil; the increase of lunacy; social problems such as (say) the loveless marriage; - 
these are the matters which loom large in our daily lives” (Mac Piarais “About Literature” [An Claidheamh Soluis, 
26/05/1906], 7) 
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De réir mo bharamhla-sa ba cheart cruth an tsean-sgéil a choinneáil beo, agus art 
Gaedhlach a shníomh amach as. Deirtear linn go gcoinneochadh seo ar gcúl litridheacht 
na Gaedhilge. Go raibh sí ’na codladh ar feadh thrí chéad bliadhain agus gur cheart 
díthe a breis a thabhairt isteach anois le rúideóig a d’fhágfadh i bhfus ag na 
teangthachaidbh eile í. Ach shílfinn go bhfuil sé contabhairteach a cur ar chosaibh 
anáirde agus an codladh in a súilibh. B'fhéidir gur síos i súmaire a thuitfeadh sí leis an 
deifre (Ó Grianna in Misneach 26/ 02/ 1921, 2) 
 

Ní amháin gur mhol sé gur chóir dúinn a bheith faichilleach agus foighdeach le caighdeán na 

litríochta a bhí á sholáthar ach d’áitigh sé gur chóir tús áite a thabhairt do chruth an tseanscéil.  

              Sa chaibidil seo, cíorfar Prionsabail Olrik a bhaineann le creatlach na n-insintí béil. 

An chéad uair bhéarfaidh mé amharc ar Phrionsabal na hOscailte, na Loighce agus an Phatrúin 

Línigh. Ansin déanfaidh mé scagadh ar thrí Phrionsabal a bhaineann le leagan amach na bplotaí 

faoin teideal Prionsabail an Phlota. As a dheireadh, bhéarfaidh mé amharc ar Phrionsabal na 

Druidte. Mar a rinneadh roimh ré, tarraingeoidh mé leaganacha béil Annie Báine isteach faoi 

raon an phlé le hiniúchadh stílíochta a dhéanamh. I ndiaidh cardáil a dhéanamh orthu, 

déanfaidh mé iarracht anailís na caibidle a lonnú taobh istigh de dhioscúrsa na critice ar 

Shéamus Ó Grianna.  

Prionsabal na hOscailte  

Áitíonn Olrik go bhfuil trí ghné ag baint le Prionsabail na hOscailte. Bogann an scéalaí 

ón charachtar aonair go dtí an grúpa, ón calm go dtí an corraí, agus ón ghnáthshaol go dtí an 

neamhghnách (Olrik 1992, 55). Bhéarfadh sé seans don lucht éisteacht aithne a chur ar na 

carachtair agus tuiscint a fháil ar luí an domhain scéalaíochta. I mbeagán focal, bíonn tús 

tomhaiste teagascach le sonrú ag tús na hinsinte. Ní hé amháin gurb áit é an tús ina leagtar síos 

bunchloch a réiteoidh bealach na hinsinte don lucht éisteachta, is uirlis é le cinntiú nach seolfar 

isteach “in medias res” iad. Ar bhonn praiticiúil, ní fhéadfaí a bheith ag súil áfach go 

dtabharfadh lucht an áirneáil cluas ghéar do thús na hinsinte. Bheadh orthu éirí as a gcuid 
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comhrá féin. Ar bhonn feidhmiúil, ba ghnách le scéalaithe coinbhinsiúin áirithe a úsáid le go 

stoithfeadh siad lucht an áirneáil ón saol nithiúil ina raibh siad ann agus go dteilgfeadh trasna 

na himeallchríche ficseanúla go domhan na fantaisíochta iad (féach Zimmermann 2001, 487; 

Ó hÓgáin 1981a, 29). Le haird an áirneáil a tharraingt ar thús na hócáide mar sin, ba mhinic a 

d’úsáidtí ciútaí éagsúla nó foirmlí a bhéarfadh le fios go raibh rún ag an aithriseoir béil dul i 

mbun scéalaíochta. Seo mar a shainmhíníonn Alan Bruford (1969, 183) ar a bhfuil i gceist le 

foirmle: 

Irish tales may use an expansion of the literary ‘lá n-aon’ opening, ‘lá do na laitheanna 
agus uair do na h-uaireanna’ alone or in combination with the usual opening rigmarole. 
This begins by demonstrating how old the story is- if the teller had lived then he 
wouldn’t be alive now. This is followed by other hypothetical cases- ‘If I hadn’t this 
story I would have another,’ ‘If I were deaf I would never have heard it’. 

 
Sa sampla seo, tchítear bunchloch na hinsinte á leagadh go paiteanta soiléir ag an scéalaí. Tá 

suíomh an phríomhcharachtair chun tosaigh, suaimhneas tomhaiste le sonrú ann sula gcuirtear 

tús le heachtra mhór na hinsinte agus leideanna ann nach bhfuil an lucht éisteachta sa domhan 

nithiúil. Sílim gur leor an tús seo agus nach gá don seanchaí gabháil isteach níos doimhne ná 

sin ar eagla go gcaithfidh sonraí neafaiseacha scáil ar luas na hinsinte.  

            Más féidir liom cor bealaigh a chur orm féin ar feadh tamaill. Sílim gur féidir linn dlaoi 

mhullaigh a chur ar Phrionsabal Olrik. Bíodh go bhfuil tús tomhaiste le sonrú ag an tús, ní 

fhágann sin go dtabharfar lánchead an chinn do sheanchaí scéal an ghamhna bhuí a dhéanamh 

den tús. Tá gontacht de dhíth fosta. Mholfainn go mór mar sin amharc ar an dóigh a bhfíonn 

an t-aithriseoir béil an tús tomhaiste leis an chéad eachtra eile a thig ina dhiaidh. 

Saothar Annie Báine  

Braitear tús tomhaiste teagascach sna scéalta iontais ina réitítear bealach na hinsinte i 

modh sothuigthe soiléir ach ní chomh malltriallach sin áfach go caillfear an t-éisteoir i sonraí 
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neafaiseacha. Is cairéiseach an tslí a bhfíonn Annie an tús leis an chéad ghníomh eile. Tabhair 

faoi deara: 

(31) Bhí Oisín agus na Fianna thíos lá amháin ag a’ chladach. Lá deas insa tsamhradh 
a bhí ann. Chonaic siad eadar iad agus léas curach galánta a’tarraingt ortha agus dar fia 
a’dealramh a bhí an curach a thabhairt insa ghréin bhí sé galánta. Goidé a bhí ann ach 
curach gloine. Tháinig a’ curach ’na cladaigh. Léimnigh cailín óg deas amach as – cailín 
galánta agus beathach geal bán  (CBÉ 438: 105) 
 

(32) Fionn Mac Cumhail, bhail chuaigh sé amach lá amháin a’seilg le dhá mhadadh 
Bran agus Sceolán. Níorbh fhada gur chuir siad an eilit ina seasamh. D’imigh an eilit 
agus chan ar leathchois. D’imigh an dá mhadadh ina dhiaidh. Ba ghoirid gur chaill 
Fionn amharc ar an dá mhadadh. Chuaidh an dá mhadadh taobh don chnoc agus Fionn 
an taobh eile. Chaill sé glan iad. D’imigh sé san am chéanna an bealach a mheas sé go 
dteachaidh siad. (CBÉ 410: 429) 
 

(33) Bhí Conall Cearnach agus a chuid fear ar shiúil oíche amháin a’seilg. Bhí sé ina 
ghnás aca dá dtigeadh sé mall ortha an chéad teach a chasfadh daofa a theacht isteach 
agus baint faotha ann. Bíodh muintir a’tí sásta nó míshásta. Oíche amháin tháinig sé 
mall ortha agus bhí i bhfad aca le gabháil ’na bhaile (CBÉ 438: 36-7) 
 

(34) Chualaidh sé iomrá ar mhnaoi a bhí i nDroichead na nAlt a dtugadh siad Scathaí 
Mhór Dhroichead na nAlt uirthi. Bean mhillteanach dhraíochta a bhí inti seo agus bhí 
sí iontach maith a’ foghlaim cleasaíochta. Ní fhoghluimneochadh sí cleasaíocht ar bith 
do dhuine ar bith ach an té a léimfeadh an fhearsaid isteach a’chéad uair agus amach ar 
chúl a’chinn ansin. (CBÉ 438: 46-7) 
 

(35) Bhí Rí ins an áit an uair sin a dtugadh siad Cormac ’Ac Airt air. Thit sé [Fionn 
mac Cumhail] i ngrá le níon Chormaic. Bhí níon amháin ag Cormac arbh’ainm daoithe 
Gráinne. Chuaidh sé agus d’iarr sé í. Ghlac an t-athair é. Ní raibh Gráinne í féin róshásta 
ach san am cheana níor mhaith léithe cur suas do dhath ar bith ar thoil lena hathair. 
Ghlac sí féin pósta é ach má ghlac ba chuma léithe aca dtaoibh dó. Chruinnigh lucht na 
bainise isteach (CBÉ 410:432) 
 

Is léir go bhfuil dearbhú soiléir ann a fhógraíonn príomhcharachtar na hinsinte. Tugtar tús áite 

sa chéad abairt dó agus ní dhéantar iarracht é a cheilt. Ní fhágtar faoin éisteoir tátal a bhaint nó 

tomhas a thabhairt cén príomhcharachtar a bhéas ag glacadh páirte san insint. I gcás (31) agus 

(33) tig an bhuíon fear i ndiaidh an phríomhcharachtair, rud a bhéarfaidh le fios gur chóir ár n-

aird a dhíriú ar Oisín agus ar Chonall Cearnach. Is amhlaidh don chás in (32), luaitear Fionn 

ag an tús agus cuirtear na Fianna in aithne don lucht éisteachta go gairid ina dhiaidh sin. Is cás 

suimiúil é (34). Lean an seanchaí ar aghaidh ó scéal amháin chuig an scéal seo. Ba 
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phríomhcharachtar é Cú Chulainn san insint roimhe. Mar sin, is é Cú Chulainn an carachtar a 

chuala iomrá ar mhná. Is amhlaidh don chás in (35) Is é Fionn mac Cumhail atá i gceist ag 

Annie anseo (príomhcharachtar na hinsinte a tháinig roimhe).18 Is díol suime an dóigh a 

gcuirtear an domhan neamhréadúil in iúl dúinn ó thaobh chúrsaí ama. Cé nach bhfuil ruthaig 

nó foirmlí ar nós “Lá de na laethaibh agus uair de na huairibh” le cluinstin ón seanchaí, tá 

tagairt chaol do chúrsaí ama le mothachtáil ann go fóill. Mothaítear stíl éiginnteacht san 

aidiacht forainmneach, amháin; “lá amháin” (31, 32 thuas) agus “oíche amháin” (33); “an uair 

sin” (35). Ní shílim gur leor sin leis an éisteoir a scaradh ó chosúlacht agus ó chruinneas na 

fírinne atá sa tsaol réadúil agus tá muid ag brath ar ainm an phríomhcharachtair le fios a bheith 

againn gur tharla an eachtra seo fad ó shoin.19  

As sin amach, ní chuireann Annie am amú ag iarraidh díriú isteach ar an charachtar ná 

ar na mothúcháin atá air. Bheireann sí an carachtar tanáiste isteach, rud a chuirfidh an insint ar 

aghaidh agus a ghlacfaidh seilbh ar intinn an éisteora. Níl tús preabach ann. Tugtar le fios go 

bhfuil eachtra le titim amach ach ní chomh tobann sin go gcuirfidh sé mearbhall ar an lucht 

éisteachta. Má fhéachaimid ar na comharthaí seo, dírítear aird an éisteora ar na ceisteanna seo: 

(31) Cén tsamhail neamhshaolta atá ag tarraingt ar Oisín? (32) An éireoidh le Fionn an dá 

mhadadh a aimsiú? (33) An mbeidh fearadh na fáilte roimh an bhuíon fear ag an teach ar tháinig 

 
18 Féach leagan Mhicí Sheáin Néill: “Lá de na laethaibh agus uair de na huaireanta a raibh Fionn Mac Cumhaill 
agus a chuid fear ag seilg fríd sléibhte na hÉireann tháinig siad aon lá amháin go dtí teach Chormaic mhic Airt. 
Bhí iníon ag Cormac darbh ainm Gráinne” (Ó Baoill 1983, 90)  
19 Tá tuilleadh samplaí den aidiacht forainmneach seo ar fáil ón seanchaí. Féach: Scéal Bhalóir CBÉ 410: 444; 
Scéal Fhinn Mhic Cumhail CBÉ 438: 76; Fionn Mac Cumhail agus Seacht gCath na Féinne CBÉ 438: 217. Má 
dhéantar iniúchadh ar shaothar seanchais Annie Báine, tchítear go bhfuil foirmle de shaghas éigin in úsáid aici le 
fírinne na hinsinte a dhearbhú dá lucht éisteachta. Is gnách léi “Bhí tiarna anseo fad ó shoin a dtugadh siad Ó 
Domhnaill air” (CBÉ 457: 308). Ní hé amháin go dtugtar an áit inar thit an eachtra amach ach tugtar an t-am agus 
an t-ainm don éisteoir in aon bholgam amháin. Tá seasamh láidir le cluinstin go soiléir san fhochlásal “a dtugadh 
siad”, rud a bheireann le fios gur tháinig an scéal ó fhoinsí údarásacha áitiúla san am a chuaigh thart. Is fiú a 
mheabhrú áfach gurb iad na scéalta iontais is cás linn sa tráchtas seo agus tá an chosúlacht ar an scéal nach 
bhfreagróidh an fhoirmle seo do sheánra na scéalaíochta sa mhéid go mbaineann sé le domhan na fantaisíochta. 
Bíodh scéalta seanchais nó eachtraí iontais i gceist againn, tá saothar iontais ar chomhdhéanamh leis an phatrún a 
thaispeánann an seanchaí thuas sa mhéid is nach mbíonn tús nó pléasc tobann a sheolann an lucht éisteachta 
isteach i lár an aonaigh. Cé nach féidir ar sáith ama a thabhairt ar an nós seo laistigh den tráchtas seo, sílim gur 
chóir staidéar a chur ar bun a dhéanfaidh iniúchadh ar chúrsaí stíle maidir le seanchas agus le scéalta iontais go 
háirithe i gcomhthéacs na hinscne.  
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siad air?  (34) An mbeidh Cú Chulainn ábalta cleas an Ghath Bhoilg a fhoghlaim? (35) An 

mbeidh Gráinne ábalta í féin a shaoradh ó thoil a hathar? Ní miste a shoiléiriú chomh maith 

nach ceisteanna iad a loitfidh titim amach na n-insintí don lucht éisteachta. Is cuaille eolais iad 

a bheireann fios an bhealaigh don éisteoir. Tá soiléireacht agus éascaíocht theagascach le sonrú 

ann nach gcuirfidh stró ar an lucht éisteachta.  

Saothar Shéamuis Uí Ghrianna 

Ní miste a mheabhrú nach ionann ciútaí na scéalaíochta agus na gearrscéalaíochta. I 

gceird na gearrscéalaíochta nua-aimseartha cuirtear béim ar ghontacht an ábhair. Ba chóir don 

scéal bheith faoi lán tseoil taobh istigh de chúpla abairt le go meallfaí agus go spreagfaí aird an 

léitheora láithreach bonn. Ach ní chomh teagascach sin go milltear titim amach an scéil. Tá sé 

tábhachtach samhlaíocht an léitheora a ghríosú. Is tairbheach an mhaise anois iniúchadh a 

dhéanamh ar an dóigh a gcuireann Ó Grianna tús lena shaothar iontais le go bhfeicfear an bhfuil 

an scríbhneoir ar chomhdhéanamh le Prionsabal Olrik. Tabhair fá deara:  

(36) “Tá aois mhór agat anois,” arsa mise le Micheál Ruadh. “Deich mbliana is 
ceithre fichid fá Bhealtaine seo a’tarraingt orainn.” “Dhéanfa tú an chéad, slán a bhéas 
tú,” arsa mise. “Is doiligh an céad a dhéanamh,” ar seisean “Mur’ dtaradh orm anois 
acht slaghdán thiocfadh dó mo sgiobadh leis [...] Bhí an Rí ag éirighe tostach agus ag 
éirighe gruamdha. D’aithin an Bhainríoghain go raibh imnidhe de chineál éigin ar a 
chéile agus thug sí iarraidh cian a thógáil de. Acht ní rabh gar ann. (FB 7-8)  
 

(37) Bhí siad beirt ann. Beirt ingheanach Chuilinn Chuailgne Aoife agus Áine, agus 
bhí siad ar dhís ban óg comh dóigheamhail agus ar shoilsigh grian ariamh ortha. Is 
iomdha gaiscidheach óg líomhtha a thug searc agus síor-ghrádh dóbhtha. Acht níor 
bh’fhéidir ceachtar aca a mhealladh. Ba mhinic an bheirt ag cómhrádh eatorra féin agus 
ag cainnt ar na fir a chuir ceileabhar pósta ortha. “Ní phósfaidh mé féin aon fhear a 
choidhche,” adeireadh Aoife. “Ná mise acht oiread,” adeireadh Áine. (SSC: 82).  
 

(38) Bhí an gaisgidheach i n-a shuidhe leis féin agus é a’ meabhrughadh i n-a 
chroidhe. Bhí sé a’ smaoineamh ar na bliadhanta a bhí caithte. Ní bheadh sé ós cionn 
bliadhna eile go dtaradh a mhac as Oileán Sgathaighe. An mbeadh sé ion-churtha leis 
féin? Dá mbeadh chuirfeadh siad sealán smaicht ar a’domhan. (ACC 46).  
 

(39) Maidin ghréine a bhí ann agus Fiana Éireann a’ gabháil i gcionn seilge. Ba 
bhródamhail uaibhreach a’ sluagh fear iad. Bhí Fionn ar toiseach agus é a’ smaoineamh 
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ar na h-éachtaibh móra a bhí déanta aca. Bhí plúr laochra an domhain fá smacht aca. 
Bhí siad a’tarraingt ar imeall coilleadh a bhí i n-íochtar gleanna. Stad a’cómhrádh agus 
na gáirí, go dtí sa deireadh nach raibh aonduine a’ labhairt acht iad uilig i n-a dtost (CF 
54)  
 

 (40)    Chlis sé go tobann as a chodladh. Caide an glór ud a chuala sé? An a’brionglóidigh 
a   bhí sé? Acht níorbh éadh. Siúd arís é. Gloim tholl con amuigh i n-uaigneas na h-oidhche. 
D’éirigh sé go tapaidh agus thoisigh sé ’á ghléas féin mar bheadh sé a’brat ar a ghabháil 
amach. “Cá bhfuil do thriall fá’n am seo d’oidhche?” ars’ a bhean leis (ÉF 39)  
 

Sílim go dtugann (39) an sampla is dlúithe nuair a chloíonn Ó Grianna le Prionsabal 

Olrik. Cé gur féidir a áiteamh go bhfuil na carachtair droim ar ais ag Ó Grianna, tchítear an 

grúpa chun tosaigh agus déantar iarracht iad a chur in aithne don léitheoir mar shlua bródúil. 

Tchítear chomh maith go bhfuil an Griannach ag carnadh suas focal i ndiaidh focail a 

dhéanfaidh treisiú agus neartú ar dhomhan na fantaisíochta don léitheoir; ‘Fiana Éireann’, 

‘seilg’, ‘éachtaibh móra’, agus ‘plúr laochra’, rud nach gcuirfidh stró ar léitheoir ar bith. Fíonn 

Ó Grianna an tús tomhaiste leis chéad eachtra eile .i. teacht i láthair an fhir rua. Tarraingíonn 

sé an dá snáithe le chéile go feillbhinn.   

Bheireann (36), (38) agus (40), na samplaí is fearr dúinn nuair nach gcloíonn Ó Grianna 

le Prionsabal na hOscailte. Cé go ndéantar ainmneacha na gcarachtar a cheilt orainn, tá tús na 

ngearrscéalta ag bíogadh le mothú. Níl gluaiseacht thomhaiste ann ón chiúin go dtí an corraí. 

In (36), seoltar isteach in “medias res” muid. Is suimiúil an forán a chuirtear ar an seanduine. 

Osclaítear an comhrá le ráiteas borb giorraisc: “Tá aois mhór agat”. Tá an chuma ar an scéal 

go raibh comhrá ag gabháil ar aghaidh leis an reacaire agus duine den seandéanamh, Micheál 

Ruadh sular casadh orainn é nó go raibh an bheirt ag spochadh as a chéile. Mothaítear gur 

cailleadh amach ar an chéad chuid den chomhrá. Ní dhearna Ó Grianna seanbhailéad ar thús 

an chomhrá ná ar na cúinsí a tarraingíodh an bheirt i láthair a chéile. Cibé ar bith, is ráiteas 

fógrach é seo a chuireann aois an charachtair in iúl. Tá tagairtí do chúrsaí ama sa chomhrá mar 

shampla “anois” agus “Deich mbliana is ceithre fichid” agus “fá Bhealtaine seo a’tarraingt 

orainn”. Ní dhéanfaidh sé lá dochair a mheabhrú nach gcuirtear aois in iúl sa traidisiún béil. 
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Bíonn daoine aosta agus bíonn daoine óga ann ach ní théann ceachtar acu anonn in aois (Lüthi 

1986, 19). Anuas air sin, tá meascán aimsire idir “Tá”; “Dhéanfa” agus “a bhéas”. Tá tagairtí 

do “Beinn na Feannóige” agus “scoil”. Bhí nithiúlacht an tsaoil réadúil inbhraite go mór sa 

chéad chuid den chomhrá amhail is go raibh scéal eile á ríomh ag an údar. Ní mhothaítear go 

bhfuil éascaíocht ann i bhfíodóireacht an domhain nithiúil le domhan na samhlaíochta. Seoltar 

isteach i lár an aonaigh arís muid nuair a rinneadh trácht ar Rí a bhí ag éirí tostach agus gruama, 

beag beann ar chúlra ná ar chomhthéacs an chlaochluithe a tháinig ar an charachtar. Tig sé 

aniar aduaidh orainn. Cé nach n-imeoidh sé ar an lucht léitheoireachta gur ré na fantaisíochta 

atá faoi chaibidil ag Ó Grianna, cuirim i gcás úsáid na gcarachtar mar “Rí” agus 

“Bhainríoghain”, is féidir linn a áiteamh go gcruthaítear débhríocht i dtús an ghearrscéil nuair 

a dhéantar iarracht ainm na gcarachtar a cheilt ar an lucht léitheoireachta go dtí uasphointe 

áirithe sa ghearrscéal. In (38), mothaítear go bhfuil tús an scéil ar iarraidh. Castar ar ghaiscíoch 

gan ainm agus é idir dhá cheann na meá. Níl cúlra an charachtair ná cúlra a chuid aighnis ar 

eolas ag an léitheoir. Seoltar isteach i lár an aonaigh muid. Is amhlaidh don chás in (40). 

Feictear droim láimhe á tabhairt ag Ó Grianna don Phrionsabal agus ní miste a admháil gurb é 

seo an sampla is fearr nuair a thugann sé iarracht corraí a chur faoin léitheoir. Spreagfaí suim 

an léitheora láithreach bonn leis an ghníomh deifreach preabanta “Chlis sé go tobann as a 

chodladh”. Ní amháin go gcuireann an briathar corraí faoin léitheoir ach tá práinn agus dithneas 

le sonrú sna habairtí gearra giorraisce agus sa chnuasach ceisteanna a thig ina dhiaidh, rud a 

chuireann le saochan céille an charachtair a chur chun an bhaile ar an léitheoir. Ní chuirtear am 

ar bith amú agus déantar an scéal a chur i láthair láithreach bonn. Spreagtar spéis an léitheora 

arís nuair a dhéantar iarracht ainm an charachtair a cheilt óna lucht léitheoireachta. Tugtar chuig 

lár an aonaigh muid. I ndeireadh na dála, tá bunchloch agus réamhrá na scéalta ar iarraidh. 

Mothaítear go bhfuil Ó Grianna ar theann a dhíchill croitheadh a bhaint as an léitheoir agus iad 
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a tharraingt isteach láithreach bonn san áit a bhfuil an gabhar á róstadh. Sáraíonn Ó Grianna 

tús tomhaiste an traidisiúin bhéil.  

Ba mhaith liom (37) a chur sa chuibhreann nuair nach gcloíonn Ó Grianna le Prionsabal 

Olrik. In (37), osclaítear an scéal leis an ráiteas “Bhí siad beirt ann”. Cé nach bhfuil clampar 

ná ruaille buaille le sonrú sa ráiteas seo, tá ton fógrach giorraisc le cluinstin ann nach bhfuil ag 

réiteach go maith leis an dara abairt fhada atá ag teacht ina diaidh. Bheadh cuma níba 

fhóirsteanaí dar liom, dá bhfágfaí an chéad abairt ar lár agus dá dtosófaí leis an dara habairt, 

áit a ndearnadh cur síos cuimsitheach rómánsúil ar chuma fhisiciúil na gcarachtar agus ar na 

fir ar theip orthu ceiliúradh pósta a chur orthu. Anuas air sin, seolann Ó Grianna an léitheoir 

isteach sa chomhrá idir an bheirt bhan, Aoife agus Áine. Sílim go bhfuil dúthracht á caitheamh 

aige ar chúlra agus ar chomhthéacs an scéil sa dóigh go gcaillfear an t-éisteoir i sonraí 

neafaiseacha an chomhrá. Is mó an bhraistint atá sna samplaí thuas luaite go bhfuil Séamus Ó 

Grianna ag iarraidh carachtair a chur i láthair i bhfoirm comhrá 

Plé  

De réir na dtoisí a taispeánadh, ba léir go raibh nósmhaireacht an tseanchaí ag réiteach 

go slachtmhar le prionsabal na hOscailte. Is spéis liom an tslí cháiréiseach a gcuirtear tús leis 

an scéal agus nach seoltar an lucht éisteachta isteach in “medias res”, rud a bheireann 

éascaíocht dá cuid insintí. Ní raibh sa réamhrá ach faill le bunchloch a leagan síos dá lucht 

éisteachta a réiteodh an bealach i modh sochloiste. Cloistear ainmneacha na gcarachtar a 

scoireann an lucht éisteachta ón saol nithiúil ina maireann siad go dtí domhan na samhlaíochta. 

Ní théann sé dian orainn tabhairt faoi shaothar Annie Báine siocair nach ndéanann sí iarracht 

scéal a spíonadh amach díreach ag an tús. Ní théann sí thar fóir le sonraí neafaiseacha nach 

bhfuil de dhíth ar eagla go gcaithfidh siad scáil ar luas na hinsinte. Is mó an bhearna áfach idir 

réimse gaibhnithe teoranta an tseanchais a chleacht Annie Bhán agus Séamus Ó Grianna. Nach 
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suimiúil an rud é nuair a bhaintear uaidh nithiúlacht an domhain a bhí thart air gur mó an 

iarracht a dhéanann Ó Grianna tabhairt faoi oscailt thobann ghiorraisc? Is díol suntais é nach 

ndéanann sé trácht ar éagaoin na gaoithe ná ar bhúireach na dtonn mar shamhail thubaisteach 

ach go bhfuil sé ar chumas an scríbhneora, nuair is mian leis, tús lom gonta preabach a chur 

lena chuid saothar. I gcás ceithre ghearrscéal, ní raibh an Griannach i dtuilleamaí an traidisiúin 

bhéil maidir le hoscailt na saothar iontais agus ba léir nár fhéach sé le lomaithris a dhéanamh 

ar an phatrún tomhaiste ach an oiread. Tharraing sé siar ó choinbhinsiúin a bhí sa traidisiún 

béil agus gur fhéach sé leis an lucht léitheoireachta a sheoladh isteach i lár an aonaigh. Dhírigh 

sé isteach ar mhothúcháin na gcarachtar. De thairbhe gur cuireadh tús leis an saothar iontais le 

míshuaimhneas na gcarachtar, chonacthas domh go raibh Ó Grianna ar theann a dhíchill díriú 

isteach ar thréithe daonna lena dtabhairt go leibhéal an tsaoil réadúil. Anuas air sin, dhírigh sé 

a chuid airde ar chomhráite agus ar chur i láthair na gcarachtar. Is é is dóiche gur aithin Ó 

Grianna easpa doimhneachta le bheith faoi na carachtair agus gur fhéach sé leis an bhearna sin 

a líonadh. Tugann sé faoi dhébhríocht agus faoi neamhchinnteacht maidir le hainmneacha na 

gcarachtar. Áitím go ndéantar é seo le samhlaíocht agus le suim an léitheora a spreagadh, rud 

a théann in éadan féith na soiléireachta i scéalta Annie Báine.  

Prionsabail na Loighce   

Díríonn Olrik a chuid airde anois ar an tsochreidteacht atá sa traidisiúin béil. Faoi 

choimirce Phrionsabal na Loighce, míníonn sé go mbíonn cuibheas cuí le sonrú i bplotaí an 

traidisiúin bhéil. I dtús báire, ní bhaintear úsáid as móitíf ná as uirlis muna bhfuil baint aici le 

dul chun cinn agus le forbairt na hinsinte (Olrik 1992, 46). Dá gcuirfí gléas nó uirlis i láthair 

an lucht éisteachta, ba chóir úsáid a bhaint as an uirlis seo. Mura baineadh úsáid as an uirlis, ba 

léir laige agus locht a bheith i bhfíodóireacht an phlota. Anuas air sin, míníonn Olrik nach 
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mbíonn loighic an traidisiúin bhéil ag teacht go slachtmhar le loighic an domhain nithiúil 

maidir le hanamachas, le draíocht agus le míorúiltí. Iarrtar orainn mar sin coincheap na 

réasúnaíochta a chur ar fionraí le linn dúinn éisteacht le scéal. Ar bhealach eile, tá loighic an 

traidisiúin bhéil ar nós an tríú carachtar a pléadh i gCaibidil 4. Is féidir leis an charachtar teacht 

i láthair le tasc nó le gníomh a chomhlíonadh agus imeacht as radharc nuair is dual. Ní gá go 

mbeadh cúis ná réasún loighiciúil a bheith taobh thiar don theacht ná don imeacht na huirlise 

ach amháin go gcuirfeadh sé plota na hinsinte chun cinn.  

Saothar Annie Báine 

Ní fearr rud a dhéanfaimis anois ár réasúntacht a chur i leataobh ar feadh tamaill agus 

scéalta iontais á bplé againn. I saothar Annie Báine, tig uirlisí áirithe i láthair le gníomh 

tábhachtach a chomhlíonadh. Ní dhéantar cur síos orthu roimh theacht i láthair na n-uirlisí ná i 

ndiaidh a n-imeachta. Ní gá ach cúpla sampla a lua anseo. Glacaimis an t-ull san insint OTNÓ 

(CBÉ 438: 117). Nuair a dhiúltaíonn Oisín imeacht thar sáile le Niamh den dara huair, cuireann 

sí a lámh isteach ina fochras agus tarraingíonn sí amach úll. A luaithe is atá an t-úll ite ag Oisín, 

ní choinneodh a raibh d’Fhianna in Éirinn uaithi é. Ní dhearnadh forbairt ná iomlaoid chomhrá 

air ach amháin go raibh an t-úll ar fáil go réidh nuair ba dhual don insint. Ach ab é an t-úll seo, 

ní rachadh Oisín go Tír na hÓige. In SMD (CBÉ 438: 46), tchítear neart uirlisí atá riachtanach 

do dhul chun cinn an phlota. I dtús báire, ní fhoghlaimeodh an bhean dhraíochtúil, Scáthach 

Mór, cleasa do dhuine ar bith ach a té a léimfeadh ar phlátaí dearga, rud a dhéanann Cú 

Chulainn gan mórán dua. Anuas air sin, tá ladhrach de scian mhór ag Cú Chulainn le go 

bhfuasclódh sé na rópaí a ligfeadh an cliabhán le sruth. Agus as a dheireadh, bheir Cú Chulainn 

fáinne d’iníon Scáthach le go gcuirfeadh sí ar mhéar a mic é nuair a thig sé chun aoise. Is 

amhlaidh don gheafta draíochta san insint TDG. Agus Diarmuid agus Gráinne ar a seachnadh 

ó Fhionn Mac Cumhaill, n thógtar an cheist cad chuige ar cuireadh na geaftaí eile faoi ghlas 
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agus ar fágadh an geafta draíochta ar oscailt. Ní chuirtear laincis ar an scéalaí freastal ar loighic 

ná ar inchreidteacht na n-uirlisí agus ní iarrtar orainn iontaofacht na n-uirlisí a cheistiú. Bíonn 

na huirlisí seo in aice láimhe i gcónaí agus réidh le gníomh a chomhlíonadh. Ligtear chun 

dearmaid iad a luaithe is a bhaintear feidhm astu. 

Is éifeachtach an tslí inar féidir síneadh a bhaint as Prionsabal na Loighce le go 

gclúdófar cinniúint na gcarachtar chomh maith. Tarraingítear carachtair i láthair a chéile nuair 

is dual don phlota é. Ní thógtar an réalachas isteach faoi raon an phlé nuair a chastar an ainnir 

is áille ar Oisín thíos ag an chladach lá amháin ná nuair a thig an ainnir sin le hOisín a mhealladh 

go Tír na hÓige den dara huair mí ón lá sin (CBÉ 438: 120). Ní chuireann muid gron sa dóigh 

a n-éiríonn leis an teachtaire Cú Chulainn a aimsiú gan mórán dua (CBÉ 438: 50) ná ar an 

dóigh a n-éiríonn le saighdiúirí Albanacha Diarmuid agus Gráinne a aimsiú ar thrá éigin gan 

aon stró, cé gur theip ar Fhionn trí huaire roimhe sin (CBÉ 410: 436). Ní éilítear a dhath ar an 

lucht éisteachta agus níos tábhachtaí go fóill, ní dhéantar scéal an ghamhna bhuí as 

idirghníomhaíocht ná cinniúint na gcarachtar. Iarrtar ar an lucht éisteachta sa traidisiún béil a 

gcuid loighce a chur ar fionraí le linn don scéalaí a bheith ag gabháil do scéal eachtraíochta. Is 

fuinniúil agus mealltach an láimhseáil dá réir.  

Saothar Shéamuis Uí Ghrianna 

Murab ionann agus stíl an tseanchaí, mothaítear nach bhfuil ar thús nó ar dheireadh an 

scríbhneora ach iarracht réasúnta an domhain nithiúil a sholáthar dá chuid saothar. Nuair a 

chuirtear samplaí comhfhreagracha ón seanchaí taobh le taobh, tchítear an áit a bhfagann Ó 

Grianna loighic an traidisiúin bhéil agus a dtugann sé aghaidh ar fhéith na hinchreidteachta. 

San eachtra chomhfhreagrach seo, tá Fionn Mac Cumhaill amuigh i mbun seilge lena dhá 

mhadadh nuair a fheiceann sé eilit: 
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An leagan béil: 

41(a) Fionn Mac Cumhail bhail chuaidh sé amach lá amháin a sheilg le dhá mhadadh 
Bran agus Sceolaing. Níorbh’fhada gur chuir siad eilit ina seasamh. D’imigh an eilit 
agus chan ar leathchois. D’imigh an dá mhadadh ina diaidh. Ba ghairid gur chaill Fionn 
amharc ar an dá mhadadh. Chuaidh an dá mhadadh taoibh don chnoc agus Fionn an 
taoibh eile. Chaill sé glan iad. D’imigh sé san am chéanna an bealach a mheas sé a 
dteachaidh siad (CBÉ 410:429) 

 

An leagan scríofa:  

41(b) Lá dá rabh na Fianna a’ caitheamh fleidhe i n-Almhain, d’éirigh Fionn amach a 
shiubhal leis féin ar an fhaithche. Níor chian dó annsin go bhfaca sé an eileat óg ar léim 
lúth ag tarraingt air. Chuaidh sí thart leis mar bhéadh an ghaoth Mhárta ann. Ní rabh 
faill ag Fionn a lucht seilge a chruinniughadh. Dá bhfanadh sé le sin a dhéanamh, 
bhéadh an eileat na mílte uatha nuair a bhéadh siad réidh le h-imeacht (SSC 86).  
 

San insint bhéil, mothaítear gurb í an tóir an chloch is mó ar phaidrín an tseanchaí. Cluintear 

briathra corraitheacha a chuireann gníomh in iúl go soiléir m.sh chuaidh, eilit a chur ina 

seasamh, d’imigh; an abairtín ‘chan ar leathchois, agus dhá chlásal ama ‘níorbh’fhada’ agus 

‘ba ghairid’, rud a ghiorraíonn an eachtra agus a chuirfeadh corraí faoin éisteoir dá réir. 

Tarraingíonn sí snáithe na heachtra le chéile go feillbhinn. Dá thoradh seo, tá rithim phras le 

cluinstin san eachtra agus tá aird an éisteora ar thóraíocht na heilite. I leagan Shéamuis Uí 

Ghrianna, tá an scríbhneoir ag iarraidh cinniúint an charachtair a chosaint agus bunús réasúnach 

a cheangal leis an eachtra. Scríobhann Ó Grianna nach raibh faill ag Fionn na Fianna a chruinn 

siocair go raibh siad i mbun ceiliúrtha agus nach mbeadh a sháith ama aige pilleadh ionsorthu 

agus imeacht i ndiaidh na heilite. Tá réalachas inchreidte taobh thiar de chinneadh an 

charachtair. Is amhlaidh don chás arís nuair a insíonn Annie Bhán gur imigh Fionn an bealach 

“a mheas sé” a ndeachaigh an dá mhadadh nuair a chas sé le ‘cailín óg ina suí ar bhruach an 

locha agus í ag caoineadh mar bheadh a croí a’bhriseadh’ (CBÉ 410: 429). Ní thógtar 

ceisteanna ar chinniúint na coinne seo. Buille faoi thuairim i measúnacht an charachtair atá 

ann. Is ríspéisiúil leagan scríofa Uí Ghrianna. Tchítear an claonadh chun loighce arís faoi bhun 
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chinneadh an charachtair. Sa leagan liteartha tig claochlú ar an lá, rud a athraíonn meon an 

charachtair le pilleadh chun an bhaile áit a gcasann sé ar an ainnir álainn. Tabhair fá deara:   

(42) D’amharc sé ar an ghréin. Bhí an tráthnóna ann. Dar leis, “Tá an t-am agam 
m’aghaidh a thabhairt ar a’bhaile.” Agus thug sé aghaidh ó dheas ag tarraingt go h-
Almhain agus é ag feadalaigh ar na conaibh. Níorbh’fhada a chuaidh sé go bhfaca sé 
bean i n-a suí ar bhruach an locha agus í ag caoineadh go cráidhte (87) 
 
Ag díriú arís domh ar cheist na loighce, ba mhian liom aird a tharraingt ar OTNÓ. Sa 

leagan béil, d’inis Annie Bhán go raibh Oisín ag pilleadh ar Éirinn nuair a casadh fear beag 

agus clibistín beag air ‘a rabh mála dhá chéad salainn ar a droim’ (CBÉ 438:124). Nuair a 

chonaic an beathach mór an beathach beag, thug sé léim de phreab. I leagan Shéamuis Uí 

Ghrianna, scríobhann sé go raibh ‘fear a’gabháil ’un a’ mhuilinn agus é ag marcaíocht ar 

capall. Agus bhí mála leis ar a bhéalaibh a raibh dórnán coirce ann (FB 10). Baineadh úsáid 

as an mhuileann mar cheann scríbe, rud a bhéarfadh loighic do ghníomh agus do thuras an fhir. 

Bheadh ciall le fáth an turais mar sin. Is amhlaidh don chás arís i leagan Annie Báine. Insíonn 

sí gur thit Oisín den chapall agus ‘thóg a’beathach bán a ruball ar a gualainn agus d’imigh 

léithe go géar gasta gur bhain sí Tír na hÓige amach’ (CBÉ 438: 125). Sa leagan scríofa, ní 

ligfeadh an Griannach an faill dul thairis gan réasúntacht de shaghas éigin a chur faoi bhun a 

chuid eachtraí. Scríobhann sé “nuair a fágadh an t-each bán gan marcach d’imigh sé ’un sgaoil 

amach a’ sliabh agus a’ scrian fá n-a chosaibh. Ní fhacthas ariamh ’na dhiaidh sin é” (FB 11). 

Bheireann Ó Grianna cúis a imeachta don léitheoir ach díbrítear amach as an scéal an trácht 

údaí ar an tír dhraíochtúil, Tír na hÓige. Áirítear dord an réalachais agus na loighce sa 

ghearrscéal nuair a éiríonn Oisín ina sheanfhear críonna caite éidreorach. Insítear don léitheoir 

go bhfuil asarlaíocht fágtha sa tír go fóill. Mothaítear mar sin go bhfuil an léitheoir 

leathbhealach idir domhan na fantaisíochta agus an domhan nithiúil. Anuas air sin, is naomh é 

Pádraig sa leagan béil. Sa leagan scríofa, cuirtear in aithne dúinn é mar easpag na hÉireann (FB 

11). San insint bhéil SMD, insíonn Annie nach féidir cleas an Ghath Bhoilg a chaitheamh ach 
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amháin san uisce. I leagan Shéamuis, saorghlantar an gheis óna shaothar scríofa. Is léir gur 

scríbhneoir ab ea Ó Grianna a bhí tiomnaithe do chúisíocht a chuid eachtraí agus a chuid 

carachtar. Cé gur féidir claonadh chun na réasúntachta a mhothachtáil idir saothar a dheirfiúr 

agus litríocht scríofa dá chuid féin, ní bhíonn an dealú chomh soiléir sin.  

Sílim gur tháinig an dá thraidisiún salach ar a chéile i scéalta iontais Shéamuis Uí 

Ghrianna. Ba léir domh deacrachtaí a bheith ag Ó Grianna cloí leis an taobh amháin nó leis an 

taobh eile go docht daingean. In ainneoin na n-iarrachtaí a rinne Séamus Ó Grianna réasúntacht 

a tharraingt isteach ina chuid saothar iontais, thig linn corrthagairt a aimsiú anseo is ansiúd a 

shleamhnaigh fríd chóras na loighce. Scríobh sé go raibh na Fianna agus na diabhail in ifreann 

ag troid le súistí iarainn (FB 13), go raibh fáinne draíochtúil i bhfolach in éadan na binne cois 

trá (FB 13), gur éirigh le Fionn Mac Cumhaill colainn Dhiarmada a aimsiú gan mórán dua (ÉF 

41), agus gur tháinig an long choimhthíoch isteach go béal an chuain go Conall Cearnach (ACC 

48). Bheireann an gearrscéal CF sampla dúinn ina ndíríonn Ó Grianna isteach ar eispéireas na 

tóraíochta, beag beann ar cúrsaí ama a bheith as a riocht. Ag tús an ghearrscéil, déanann an 

Griannach cur síos ar na Fianna atá ag tarraingt go mórtasach bródúil ar imeall na coille maidin 

amháin nuair a chastar ar fhear beag ribeach rua agus a thaca le crann. Is den chinniúint a 

tharlaíonn an teagmháil seo .i. go bhfuil na carachtair uilig san áit cheart ag an am ceart. Tig 

an mioncharachtar seo i láthair le rabhadh tuarúil a thabhairt d’Fhionn go dtiocfaidh an lá a 

gcloífear Fionn agus na Fianna. A luaithe is atá an chaint fháidhiúil ráite aige, imíonn an fear 

beag as radharc ‘mar a rachadh coinneal a gcuirfí séideog uirthi’ (55), rud a ghoilleann go mór 

ar Fhionn as seo amach. I ndiaidh tamaill mhaith chomhrá inmheánaigh ón charachtar, sciobtar 

an léitheoir anonn de thurraing: 

(43) Bhí go maith agus ní raibh go holc go raibh Fionn ag tarraingt anonn ar lár a 
shaoghail. Maidin amháin chuaidh sé féin agus dháréag de’n Fhéinn amach a sheilg ... 
Níorbh’fhada a chuaidh siad gur dúisigheadh leo an eileat mhaol agus shín a’ tseilg... 
Dar leo féin sa deireadh, is fearr dúinn ár n-aghaidh a thabhairt ar an bhaile agus ár 
mbeannacht a scaoileadh leis an eilit. Ach leis sin féin thoisigh a lá a dh’éirí dorcha. 
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Tháinig ceo eadar iad is an ghrian. Ba ghoirid go rabh sé chomh dlúth, mar cheo, is nár 
léir dóibh a mbealach seacht gcoiscéim rompu (56).  
 

Tá luas na tóraíochta le haireachtáil ón scríbhneoir atá ag iarraidh snáithe na heachtra a 

tharraingt le chéile a luaithe agus is féidir. Tá sin le cluinstin go soiléir san uaschlásal ‘Bhí go 

maith agus ní rabh go holc’ agus sa chlásal ama ‘go raibh’, rud a bhrostaíonn an léitheoir 

anonn dáta maith blianta go dtí an t-am a bhfuil aois mhaith ag an charachtar. Déantar iarracht 

cúrsaí ama a bhrostú arís nuair a shánn Ó Grianna clásal ama ‘níorbh’fhada’ isteach le go 

dtoisítear tóraíocht na heilite. Feictear na Fianna anois agus iad beagmhisniúil. Socraíonn siad 

ar philleadh chun an bhaile. Leis sin, tig smúit ar an lá. Sílim go bhfuil réasúntacht na heachtra 

as riocht anseo agus go bhfuil ionramháil amscaí ó thaobh cúrsaí ama de. Bheadh cuma níba 

réadúla nó níba shlachtmhaire ar an eachtra dá n-inseofaí gur tháinig claochlú ar an aimsir i 

dtús báire, rud a bhéarfadh orthu pilleadh chun an bhaile.  

Plé 

Is féidir a áiteamh go bhfeidhmíonn an traidisiún béil faoi choimirce a rialacha féin 

agus go bhfuil sé beag beann ar loighic an domhain. I saothar Annie Báine, cuireadh 

réasúntacht ar fionraí le freastal ar fhorbairt agus ar dhul chun cinn na n-insintí. Áitím go raibh 

saoirse ealaíonta le sonrú sna scéalta iontais. Ní seanchaí í a dhiúltódh don áibhéil ná don 

draíocht a chur faoi bhunús a scéalta iontais. Ní gá iniúchadh a dhéanamh ar chúrsaí ama ná ar 

fhoinse na n-uirlisí ná ar chúlra a tharraingíonn carachtair le céile. Má bhí gá le húll nó le plátaí 

dearga, cuireadh ar fáil go réidh iad. Ach ab iad na huirlisí agus na cúinsí cinniúna seo, ní 

rachadh an scéal chun cinn. Mothaítear mar sin go bhfuil muid ag tarraingt anonn go buaic na 

heachtra. Níl le déanamh ag an lucht áirneáil ach an t-eolas a shú isteach. Má dhéantar 

iniúchadh ar leaganacha Shéamuis Uí Ghrianna ámh, sílim nach bhfuil dealú glan soiléir ann 

agus go dtiteann sé idir dhá stól. Ba léir dom áfach go raibh Ó Grianna ar a dhícheall loighic 
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an domhain nithiúil a chur faoi bhun a chuid scéalta iontais. Áitím go ndearnadh iarracht nach 

beag eachtraí áiféiseacha agus tagairtí dó dhúiche draíochta a shaorghlanadh ó na scéalta. Sílim 

gur fhéach sé leis na scéalta iontais seo a réiteach dá mheanma féin agus gur mhó an iarracht a 

rinne sé aghaidh a thabhairt ar fhéith na hinchreidteachta. Bhí sé meabhrach fán chineáil sin 

litríochta a bhí sé ag iarraidh a chumadh mar sin. Ní miste Caibidil 4 a thabhairt chun cuimhne 

mar thuilleadh cruthúnais, áit a ndeirim gur fhéach sé le cardáil níb fuinte a dhéanamh ar mheon 

agus ar dhearcadh na gcarachtar. Thaispeáin mé go raibh claonadh chun an léiriú fhírinnigh i 

ráitis na gcarachtar. Áitím go dtaispeánann seo go mba scríbhneoir é Séamus Ó Grianna a bhí 

ag iarraidh blas na fírinne a chur faoina chuid saothar iontais. Ba léir deacrachtaí a bheith ag 

an Ghriannach ámh cloí le nósmhaireacht amháin nó le nósmhaireacht eile, dar liom. Aimsíodh 

corrshampla inar shleamhnaigh idirghníomhaíochtaí dochreidte fríd an chóras.  

Prionsabail an Phlota 

Ar mhaithe le hathrá a sheachaint sa tráchtas, shocraigh mé ar thrí Phrionsabal de chuid 

Olrik a chur in aon chuibhreann amháin le go dtuigfí an coibhneas eatarthu. Áitím go dtig leis 

na Prionsabail a bheith ag obair as lámh a chéile le hiniúchadh a dhéanamh ar an áit a bhfágann 

Séamus Ó Grianna an traidisiún béil agus a dtugann sé aghaidh ar bhóthar na cruthaitheachta 

ina chuid saothar iontais. I dtús báire, tá Prionsabal an Phatrúin Línigh ann. Míníonn Olrik go 

ngluaiseann an plota i gcónaí go dtí an chéad chéim eile i modh socair suaimhneach ó shuíomh 

amháin go dtí suíomh eile (Olrik 1992, 48). Tá forbairt líneach ó thús go deireadh na hinsinte. 

Ní scarann an t-aithriseoir béil leis an phlota le cur síos a dhéanamh ar rud éigin a tharla níba 

luaithe ná nach dtéann sé ar ais le gníomh a chomhlíonadh. Má tá bearna san eolas, líontar trí 

fhoirm comhrá í. Ní féidir leis an aithriseoir béil mar sin an príomhcharachtair a fhágáil le 
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toiseacht ar charachtar eile atá in áit éigin eile.20 A luaithe is a dhíríonn sé a chuid airde ar ghné 

eile, tá litríocht á caibidil againn. I mbeagán focal, seachnaítear iolracht na bplotaí. 

Anuas air sin, maíonn Olrik go bhfuil Prionsabal na hAontachta ann. Faoi raon an 

Phrionsabail seo, déantar cur síos ar an dóigh a réitítear bealach na n-insintí agus a nochtar 

uasphointí don lucht éisteachta (1992, 47-48). Briseann Olrik an Prionsabal seo síos ina dhá 

chuid (i) Aontacht na hEipice agus (ii) Aontacht an Idéil. In Aontacht na hEipice, gluaistear an 

insint i dtreo eachtra chuspóireach amháin a thabharfaidh clabhsúr breá soiléir don scéal. Ar 

bhealach, tá an plota seo ar cheann de na plotaí is bunúsaí agus is simplí dá bhfuil ann de 

thairbhe go bhfanann leagan amach na hinsinte in intinn an éisteora óna thús go dtí a dheireadh. 

Bheireann Dundes (1965, 138-9) léiriú ar an Phrionsabal seo. A luaithe is atá leanbh geallta ag 

arracht nó ag amhailt, braitheann achan uile rud san insint ar an dóigh a bhfuasclaítear an leanbh 

sin. Luann Olrik go bhféadfadh scéalaí a bheith lag nó míchumasach ó thaobh na haontachta 

seo de agus gur féidir le haontacht an phlota a bheith bearnach má tá claonadh ag an aithriseoir 

béil dul ar seachrán le heachtraí eile a tharraingt isteach san insint. Faoi choimirce Aontacht an 

Idéil, is féidir a áiteamh go bhfuil castacht áirithe le sonrú sa phlota. Luann Olrik go dtarlaíonn 

an tIdéal nuair a tharraingítear aonaid éagsúla le chéile a leagann béim ar theagmháil na 

gcarachtar nó ar dheacrachtaí na gcarachtar. Mar thacaíocht, bheireann Dundes (1965, 138-9) 

sampla dúinn arís. De thairbhe chlisteacht iníon an arrachta, fuasclaítear mac an Rí. Gan 

choinne, déanann mac an Rí dearmad ar an iníon agus tá uirthi é a mhealladh arís. I mbeagán 

focal, tá eachtra ann ag an deireadh nach bhfuiltear in ann a thuar. Baineann an scéalaí úsáid 

as clisteacht an charachtair arís. Bíonn coibhneas idir an dá chuid den insint mar sin. 

Sa tríú Prionsabal, tarraingíonn Olrik Prionsabal an Tabló (1992, 46) isteach faoi raon 

an phlé. Sa Phrionsabal seo, áitíonn sé go dtagann dhá chéile comhraic i ndeas dá chéile ag 

 
20 Tá baint nach beag ag an Phrionsabal seo le Prionsabal Díriú airde ar Phríomhcharachtar mar a pléadh i gCaibidil 
4. Ní miste an Prionsabal seo a thabhairt chun cuimhne. Áitíonn Olrik nach gcailltear radharc ar an 
phríomhcharachtar agus go mbíonn an carachtar sin ar thus cadhnaíochta i gcónaí san insint. 
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uasphointí áirithe sa mhéid is go gcruthaítear pictiúr soiléir sothuigthe in intinn an éisteora. Ní 

eachtraí gearrshaolacha iad seo ar chor ar bith. Dar le hOlrik, is radhairc nó buaicphointí buana 

tábhachtacha iad a mhairfidh go deo i gcuimhne an éisteora. Ar bhealach níos simplí, tchítear 

mianta na gcarachtar agus iad i gcodarsnacht a chéile.  

Is mithid anois iniúchadh a dhéanamh ar na scéalta comhfhreagracha le go dtuigfear an 

áit a dtrasnaíonn saothar Annie Báine le saothar iontais Shéamuis Uí Ghrianna maidir le leagan 

amach a gcuid saothar. Sa chuid seo den chaibidil, chuir mé insintí Annie Báine ar thaobh na 

láimhe clé agus gearrscéalta Shéamuis Uí Ghrianna ar thaobh na láimhe deise le go bhfeicfí 

titim amach na saothar agus iad bord ar bhord le chéile.  

 

Táble 3: Oisín i dTír na hÓige agus Fód a’Bháis 

Oisín i dTír na hÓige Fód a’Bháis 
 
 

2* “Tá aois mhór agat anois,” arsa mise le 
Micheál Ruadh. “Deich mbliadhna is ceithre 
fichid fá Bhealtaine seo a’tarraingt orainn.  

43(a) Bhí Oisín agus na Fianna thíos lá 
amháin ag a’ chladach. Lá deas insa 
tsamhradh a bhí ann.  

 

43(b) D’fhiafraigh sí do Oisín a’ mbeadh sé 
léithi go Tír na hÓige 

 

43(c) Mí ón lá sin tí siad chucu ar ais í.   
43(d) Bhí áit dheas ghalánta shaibhir ansin 
mar dúirt sí. 

44(d) Bhí an Rí ag éirghe tostach agus ag 
éirighe gruamdha. 

43(e) D’imigh Oisín. Bhí sé breá sásta do 
Thír na hÓige ach ina dhiaidh sin bhí an 
Fhéinn ina chionn ar fad. D’imigh sé leis 
a’tarraingt go hÉirinn 

44(e) Maidin shamhraidh tháinig each a bhí 
ós méid gach eich agus marcach air a bhí ós 
méid gach marcaigh isteach i mbéal trágha.  

43(f) Ar a’ bhealach nuair a bhí sé a’pilleadh 
aríst goidé a casadh dó ach fear beag 
baoideach shíl sé féin agus clibistín beag leis 
a rabh mála dhá chéad salainn ar a droim 

44(f) Bhí fear a’gabhail ’un a’mhuilinn agus 
é ag marcaidheacht ar capall. Agus bhí mála 
leis ar a bhéalaibh a raibh dórnán coirce ann.  

43(g) Bhí Oisín ina luí ansin agus d’éirigh an 
scéal amach go rabh a leithid a dh’fhear ann 
agus bhí Naomh Pádraig san am sin in Éirinn  

44(g) Ba mhór a’ sgéal é, gan bhréig gan 
amhras. Bhí cuid den draoidheacht fágtha sa 
tír go fóill.  

43(h) Tháinig Pádraig agus Oisín ‘na bhaile 
aríst  

 

43(i) Dáta maith ‘na dhéidh sin bhí buachaill 
Phádraig agus Oisín istigh ar ais. Chuir sé 
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ceist aca dtaobh do a leithid seo do bhinn 
agus d’inis a’ buachaill dó nach rabh an 
bhinn i bhfad ar shiúl  
43(j) “Anois,” adeir sé, “gabh síos i leataobh 
as m’amharc,” adeir sé, “go dtí go bhfágha 
mé mo sháith feola aon uair amháin ó tháinig 
mé go hÉirinn go deireannach, ná sin rud 
nach bhfuair mé. 

 

43(k) Chuir sé isteach a lámh ar ais insa 
scealpaigh agus thug sé amach duilleog 
eidhinn.  

44(k) Agus annsin lá amháin bhí Oisín 
amuigh agus ar theacht go bun beinne dó 
mhothaigh sé le n-a lámha go dtáinig sé ar 
sgealpaigh a bhí i n-éadan na beinne.  

43(l) Tháinig sé isteach. Ní rabh aon nduine 
istigh ach a’cailín agus scáraigh sí nuair a 
tháinig sé ’un tí agus fios aici chomh holc 
agus a bhí siad dá chéile roimhe sin.  

 

43(m) Shuigh Oisín ina leomhan mhór fir 
thuas insa chlúdaigh ar chathaoir. Seo isteach 
Pádraig 

44(m) Tháinig sé isteach chuig Pádruig agus 
aoibh a’gháire air. 

43(n) D’iarr sé ar Phádraig é a bhaisteadh go 
gasta, nach rabh an bás i bhfad uaidh anois.  

44(n) Bhí an buachaill aimsire a’friothálamh. 
Bhí díoghaltas aige do Oisín, an áit ar bhain 
Oisín a’ tsúil roimh sin as le “h-urchar 
a’daill”.  

 44(o) “ ’bhfuil fírinne ar bith sa scéal sin, do 
bharamhail?” arsa mise leis a’ tseanchuidhe.  

 

Sa leagan béil, tchítear go gcloíonn Annie Bhán le Prionsabail an Phlota. I dtús báire, 

coinnítear aird an éisteora i gcónaí ar an phríomhcharachtar agus mothaítear tascanna á gcur 

de go slachtmhar tomhaiste. Eachtraíonn an seanchaí go bhfuil Oisín agus na Fianna thíos ar 

an chladach nuair a fheiceann siad Niamh ag teacht ina dtreo. Cuireann briathra agus focail 

deicteacha príomhcharachtar in iúl dúinn go soiléir, mar shampla “ag tarraingt orthu” agus 

“tháinig an curach ‘un a chladaigh”. Nuair a thig Niamh inár láthair don dara huair, ní 

athraítear suíomh deicteach an phríomhcharachtair. In 43(c) thuas “Mí ón lá sin tí siad chucu 

ar ais í. Bhail, mo chúise,” adeir sé le cuid aca “go bhfuil a’ cailín a’ tarraingt orainn inniu 

arís”. Tá an príomhcharachtar ar thus cadhnaíochta na hinsinte. Ní amháin sin ach mothaítear 

go mbaineann an radharc seo le Tabló na hinsinte, áit a gcastar Niamh agus Oisín ar a chéile. 

Déantar cur síos ar áilleacht an charachtair “cailín galánta, agus beathach geal bán ’na déidh 
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– a’ beathach a ba deise a chonaic tú ariamh” (CBÉ 438:118). Is íomha bhreá shoiléir í a 

ghlacfaidh seilbh ar intinn an éisteora agus a mhairfidh ina intinn. As seo amach gluaiseann an 

insint ar aghaidh i modh líneach leanúnach. Ar fhágáil na tíre don bheirt 43(c), insíonn Annie 

gur imigh “an bheirt. Amach a’ tarraingt ar luí na gréine agus d’fhág siad na Fianna buartha 

brúite briste ina dhiaidh Oisín”. Tá an clabhsúr seo ag réiteach go feillbhinn leis an chéad 

eachtra eile in 43(d). Ceanglaíonn an abairt “Bhí áit dheas ghalánta shaibhir ansin mar dúirt 

sí” an dá radharc le chéile. Is amhlaidh an chás in uimhir 43(d), 43(e) agus 43(f) agus sa chuid 

eile den insint. Tá coibhneas breá soiléir i bhfíodóireacht na hinsinte. Ní mhothaítear aon 

choinbhleacht ná aon deacracht a bheith ag an seanchaí ag aistriú ó shuíomh amháin go suíomh 

eile san insint. Is léir éascaíocht a bheith i ndul chun cinn na hinsinte dá bharr.  

B’fhiú a mheabhrú nach raibh aon leid ann a shonródh leagan amach na hinsinte ach an 

oiread. Ní raibh coibhneas le sonrú ag tús na hinsinte idir Niamh a bhí ar theann a díchill Oisín 

a mhealladh go Tír na hÓige agus an uair ar thug Oisín isteach go raibh sé contráilte gan 

creideamh a chur i nDia ag ócáid a bhaiste ag an deireadh. Níorbh fhusa bealach amach na 

hinsinte a thuar mar sin. Bhí castacht áirithe le sonrú i leagan amach na hinsinte sa mhéid is 

gur tháinig na carachtair i ndeas dá chéile le gníomh nó le codarsnacht a shoiléiriú. Bhí Niamh 

i ngrá le hOisín. Ní raibh suim dá laghad ag Oisin in Niamh. Bhí creideamh ag Naomh Pádraig 

i nDia, rud nach raibh ag Oisín. Ba léir dom mar sin gur thit an insint seo faoi Aontacht an Idéil 

sa leagan béil.  

Is léir difríochtaí a bheith ann áfach idir an scríbhneoir agus an tseanchaí. Maidir le 

leagan Shéamuis, tchítear an áit a bhfágann sé éascaíocht an phatrúin línigh agus a dtugann sé 

iarracht an plota a fhorbairt agus a spíonadh amach. Mar a pléadh ag tús na caibidle, cuirtear 

tús leis an ghearrscéal sa domhan nithiúil agus teilgtear an léitheoir go borb go domhan na 

fantaisíochta. Osclaíodh an gearrscéal le Micheál Ruadh i mbun cainte leis an reacaire. Ansin, 

pilleann sé ar an tseanré. Tá áit i gCaibidil 4, áit a ndeirim gur chuir Ó Grianna a cuid carachtar 
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faoi cheilt go dtí uasphointe áirithe sa scéal nuair a bhaineann sé aghaidh fidil as a gcuid 

carachtar. Ba dhoiligh mar sin Oisín a aithint mar phríomhcharachtar sna leathanaigh luatha. 

Thiocfadh linn an cleas seo a mhaitheamh don Ghriannach as brat na scéalaíochta a chur ar an 

tsaothar ach amháin go raibh an deacracht chéanna aige maidir le fíodóireacht na radharc eile 

áfach. Ba dhoiligh aon cheangal ná aon leanúnachas a fheiceáil idir an suíomh agus carachtair 

in 44(d) agus 44(e) agus arís in 44(e) agus 44(f) a shásódh éascaíocht an traidisiúin bhéil. Is 

léir trí radharc agus trí charachtar éagsúla a bheith idir lámha againn. Is amhlaidh don chás arís 

sna radhairc eile. Tá easaontas nach beag le sonrú idir 44(f) agus 44(g). Teilgtear an léitheoir 

ó shuíomh amháin go dtí suíomh eile. Ag deireadh na heachtra sin, scríobhann Ó Grianna “ba 

doiligh an sean-phágánach seo a thabhairt ’un creidimh” (13), ráiteas a bhfuil rian an 

chlabhsúir le mothachtáil air. Is mór an trua nár chuir sé deireadh leis an tsaothar agus gur lean 

sé ar aghaidh. Bhí neamhréiteach nár bheag le cluinstin go soiléir idir an ráiteas sin agus an tús 

úr nua in 44(k). Scuabtar an léitheoir anonn anois go dtí scealpach áirithe ag bun na binne, áit 

a bhfuil Oisín ag mothachtáil thart lena lámh sa tóir ar fháinne. Tá an patrún slachtmhar líneach 

sin go hiomlán as riocht, rud a fhágann lúb ar lár i bhfíodóireacht a shaothair de réir theoiric 

Olrik.  

Ní miste rud eile a chur in iúl. Chinn an scríbhneoir eachtraí suimiúla a fhágáil i 

leataobh chomh maith. Is ait liom gur caitheadh tús an scéil i leataobh. Níl tásc ná tuairsic ar 

an áit ar chasadh Niamh ar Oisín ná ar an chineáil áite a bhí i dTír na hÓige. Ní luaitear ainm 

na háite ná nach ndéantar cur síos ar áilleacht an cheantair ar chor ar bith. Ní miste admháil go 

bhfuil an dá radharc seo ar na Tabló ba mhó a bhí san insint bhéil. Anuas air sin, ba léir eachtraí 

a bheith fágtha ar lár idir 44(g) agus 44(k) agus arís idir 44(k) agus 44(m). Sa leagan bhéil, 

spíonann Annie Bhán scéal brúidiúil amach faoi idirghníomhaíocht a bheith idir an cailín 

aimsire agus Oisín in 43(l) thuas. Sa chomhrá corraitheach seo, cuireann Oisín roinnt 

ceisteanna ar an chailín aimsire: an bhfaca sí bonnóg aráin chomh mór le duilleog an eidhinn; 
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cheathrú mhart chomh mór le ceathrú an loin; agus mheascán ime chomh mór leis an chaor 

chaorthainn. Nuair a fhreagraíonn an cailín aimsir nach bhfaca, caitheann Oisin “an chaor 

chaorthainn agus bhain sé an tsúil aisti. ‘Sin,’ adeir sé, “urchar an daill fán abhaill”. Is as an 

eachtra bhrúidiúil fhuarchroíoch seo a eascraíonn uasphointe na hinsinte nuair a iarrann Naomh 

Pádraig ar an chailín aimsire coinneal a fháil don bhaisteadh. Siocair “an t-olc do Oisín aici 

agus bhí sí ní ba mheasa dó ar siocair gur bhain sé an tsúil aisti . . . sháith sí síos fhad agus 

thiocfadh leithe i gcos Oisín” (CBÉ 438: 139). Tá coibhneas agus comhtháthú soiléir idir an 

eachtra bhrúidiúil a tharla níba luaithe agus uasphointe na hinsinte. Is léir neamhréiteach nach 

beag a bheith i leagan Shéamuis. Sa ghearrscéal, mothaítear an leisce atá ar an scríbhneoir 

eachtra lábánta borb mar seo a chur ar phár. Nuair a thig trua i gcroí Phádraig, iarrann sé ar 

Oisín ‘éachtaí na bhFian a aithris dó. Acht bhí Oisín cianach. Dubhairt sé go raibh ocras air’ 

(12). Ní miste a rá go bhfuil an tagairt don ocras go hiomlán as riocht i gcomhthéacs agus i 

ndul chun cinn an ghearrscéil go dtí seo, rud a chuir mearbhall orm agus mé ag léamh. Ba léir 

go raibh Ó Grianna ag tarraingt ar thobar na scéalaíochta nuair a scríobh sé “Chonaic mé 

ceathramha de lon ba mhó ’ná do cheathramha de mhart . . . Duilleog eidhinn a ba mhó ná do 

bhonnóg aráin, agus caor chaorthainn a ba mhó ná do mheasgán ime” (12-13). Is ann a 

stopann an chosúlacht. Caitheadh an chuid eile den eachtra seo i leataobh. Ag tarraingt ar 

dheireadh an ghearrscéil dó, scríobhann Ó Grianna go raibh an buachaill aimsire ag friotháladh 

don bhaisteadh agus go raibh “díoghaltas aige do Oisín, an áit ar bhain Oisín a’tsúil roimh sin 

as le “h-urchar a’daill” (14). Cailleadh gairbhe an leagain bhéil nuair a saorghlanadh an 

eachtra bhrúidiúil inar chaill an buachaill aimsire an tsúil. Tá coibhneas an dá eachtra ar iarraidh 

sa leagan scríofa. Bheir an eachtra seo fianaise go raibh an dá eachtra ar eolas ag an scríbhneoir 

ach nár fhéach sé le griongal an leagain bhéil a fhí isteach i gcúlbhrat an ghearrscéil, rud a 

d’fhág cuma amscaí ar leagan amach phlota. Ba é an neamhréiteach seo thar aon rud eile a 
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d’fhág uireasach i leagan an ghearrscéalaí. Admhaím arís go raibh aird Uí Ghrianna dírithe ar 

loighic an domhain nithiúil gur fágadh bunús na fantaisíochta i leaba an dearmaid.  

Má dhéantar iniúchadh ar an scéal inmheánach .i. Oisín agus Niamh, tchítear go 

mbaineann an gearrscéal le hAontacht an Idéil siocair nach bhfuil coibhneas líneach ó chomhrá 

an lánúin phósta ag an tús go dtí go gcuirtear ordóg an bháis ar Oisín ag an deireadh.  

 

Tábla 4: Fionn Mac Cumhaill agus Seilg Shleibhe Chuilinn  

Fionn Mac Cumhaill Seilg Shléibhe Cuilinn 
 46(a) Bhí siad beirt ann. Beirt ingheanach 

Chuilinn Chuailgne, Aoife agus Áine, agus 
bhí siad ar dís ban óg comh dóighmheail agus 
ar shoillsigh grian ariamh ortha 

 46(b) Bhí go maith agus ní rabh go h-olc go 
dtí lá amháin tamall i n-a dhiaidh sin agus bhí 
an bheirt bhan óg i n-Almhain.  

 46(c) “Sin mo rogha-sa thar fhearaibh an 
domhain,” arsa Áine le n-a deirbhshiúir 
tráthnóna nuair a bhí siad leo féin.  

 46(d) Bhí an samhradh dá chaitheamh agus 
ní rabh Fionn ag teacht go Sliabh gCuilinn.  

45(e) Fionn Mac Cumhaill, bhail, chuaidh sé 
amach lá amháin a sheilg le dhá mhadadh, 
Bran agus Sceolán.  

46(e) Lá dá rabh na Fianna a’ caitheamh 
fleidhe i n-Almhain, d’éirigh Fionn amach a 
shiubhal leis féin ar an fhaithche.  

45(f) Bhí sé ag teacht thart le taobh locha. 
Bhí cailín óg ina suí ar bhruach a’locha agus 
í ag caoineadh mar bheadh a croí 
a’bhriseadh.  

46(f) D’amharc sé ar an ghréin. Bhí an 
tráthnóna ann.  

45(g) D’éirigh na fir amach sa deireadh 
amach a chuartú Fhionn nuair a bhain siad 
deireadh dúil dó.  

46(g) Nuair a b’fhada le lucht na fleidhe a bhí 
Fionn gan pilleadh arais ’un na toighe an 
tráthnóna sin, d’éirigh siad amach ar an 
fhaithche, féacháil a bhfeicfeadh siad é. 

45(h) Chuir siad fáisnéis agus fuair siad 
amach go dteachaidh Fionn a’bealach seo. 
Lean siad don bhealach. Tháinig siad go 
bruach a’locha. Fuair siad an seanduine 
bocht críon casta caithe liath ina luí ansin. 
Tháinig na madaidh chuca. Chuaigh siad ag 
smúrthacht ar Fhionn 

46(h) Le sin féin amharcaidh fear aca síos an 
gleann agus tchí sé an duine i n-a shuí thíos 
ar bhruach an locha. Síos leo go bruach an 
locha agus fuair aca seanduine caithte liath 
agus é i n-a shuí annsin ag caoineadh agus ag 
mairgnigh go léanmhar.  

 46(ii) Tháinig Aoife ’un an bhaile. “Fios 
a’deagh-scéil chugainn,” ars’ Áine. “Sé an 
deagh-scéal atá liom ionns’ort,” ars’ an 
bhean eile.  
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 46(iii) “Nach fada atá sé gan teacht,” ars’ 
Áine cúpla lá i n-a dhiaidh sin. “Bíonn eagla 
orm i n-amannaí.  

 46(iv) Chuaidh sí amach agus ní rabh sí i 
bhfad amuigh go dtáinig sí isteach arais agus 
cuma thógtha uirthi.  

 46(v) Chuaidh Aoife amach agus d’amharc sí 
uaithe. “Fianna Éireann atá ann gan bhréig,” 
ar sise.  

45(i) Mhair siad trí lá agus trí hoíche 
a’tochailt go dtí go dtáinig siad go Teach 
Chuilinn. Ba nighean Chuilinn a chaill 
a’fáinne. 

46(i) Aníos taobh an chnuic go fadálach leis 
an tsluagh, go rabh siad ag geabhtaí na 
Bruidhne. D’fhág siad a n-ualach síos ar an 
talamh agus chuir fear aca scairt as féin.  

45(j) Tháinig siad ’na bhaile agus Fionn leo 
mar bhí sé ag imeacht dó ach amháin go rabh 
an ceann liath. 

46(j) “An iad atá ann?” ars’ Áine. “An bhfuil 
Fionn leo? An bhfaca tú é? An rabh tú ’cainnt 
leis? An rachaidh mé amach agus fáilte a 
chur roimhe? An bhfuil sé ’n-a fhear comh 
breágh is bhí sé riamh?” 

 

Sa leagan béil, tá stiúir mhaith líneach ar phlota na hinsinte ag Annie Bhán. 

Seachnaíonn sí iolracht an phlota agus comhlíonann sí prionsabal an Phatrúin Línigh go docht 

daingean. I dtús báire, tá aird an lucht éisteachta go hiomlán dírithe ar Fhionn Mac Cumhaill. 

Cuireann briathra agus focail deicteacha príomhcharachtar in iúl dúinn go soiléir sa mhéid is 

nach gcailltear radharc ar an phríomhcharachtar agus é ag gabháil ó shuíomh amháin go suíomh 

eile i modh líneach. Bíonn sé i gcónaí ar thús cadhnaíochta na hinsinte; “D’imigh sé san am 

chéadna an bealach a mheas sé a dteachaigh siad. Bhí sé ag teacht thart le taoibh locha”. Is 

spéis liom nach gcailltear amharc ar Fhionn, fiú nuair nach bhfuil tásc ná tuairisc air in 45(g) 

agus 45(h). Is ríspéis liom gurbh fhearr leis an seanchaí rún an scéil a sceitheadh gurbh é Fionn 

an seanduine bocht críon casta ná amharc a chailleadh ar an phríomhcharachtar. Ní chuirfeadh 

sé lá stró ar an lucht éisteachta coinneáil suas leis an charachtar ós rud é go raibh Fionn mar 

phríomhfhócas na hinsinte ó thús go dtí an deireadh. Nuair a théann an chúis go cnámh na 

huillinne, is fearr rún a sceitheadh ná príomhcharachtar a chailleadh. Tá coibhneas soiléir 

sothuigthe i bhfíodóireacht na hinsinte mar sin. Níor mothaíodh go raibh aon deacracht ag an 

seanchaí carachtar a aistriú ó shuíomh amháin go suíomh eile. B’fhiú a lua nár tugadh leid 
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fhollasach dúinn faoin scéal a bhí le titim amach. Osclaítear an scéal le Fionn sa tóir ar eileat 

ach ní dhéantar tásc ná tuairisc ar an chlaochlú a thig ar a chuid gruaige ag deireadh na hinsinte. 

Is sraith eachtraí arís í a tharraingíonn carachtair i ndeas dá chéile. Bheirtear Aontacht an Idéil 

ar an scéal seo mar sin.  

Sa leagan scríofa seo, is í fíodóireacht an phlota arís an áit a sáraíonn Séamus Ó Grianna 

Prionsabail Olrik. Tá Prionsabal an Phatrúin Línigh go hiomlán as riocht. Is mó an iarracht a 

dhéanann sé le hiolracht an phlota a láimhseáil agus le toirt bhreise a thabhairt dá shaothar 

scríofa. Sa chéad chuid den ghearrscéal, tá deacracht Aoife agus Áine á tabhairt chun tosaigh 

ag Ó Grianna. Tá forbairt measartha líneach ina rith mar sin ó 46(a) go 46(d) ach amháin go 

sánn Ó Grianna comhrá isteach i modh giorraisc in 46(c). Is í an easpa coibhnis áfach atá idir 

46(d) agus 46(e) an áit a dtagann salach ar Phrionsabal Olrik os rud é go bhfuil eachtra eile á 

lainseáil agus á spíonadh amach ag an údar. Sa dara cuid, tá an Griannach bréa toilteanach an 

bheirt bhan a chaitheamh i leataobh le haird an léitheora a dhíriú anois ar Fhionn mac Cumhaill 

agus é amuigh i mbun seilge lena dhá mhadadh. Tá forbairt measartha slachtmhar ina rith arís 

ó 46(e) go dtí 46(h). Casadh Fionn ar chailín óg a bhí ina suí ag caoineadh agus d’imigh na 

Fianna amach sa tóir ar Fhionn nuair ba fhada a bhí Fionn gan pilleadh ar ais. Is ar a sheanchleas 

arís atá Ó Grianna nuair a thig 46(h) seo chun deiridh. Stoitear an léitheoir ó shuíomh amháin 

agus teilgtear ar ais arís i gcaisleán Aoife é 46(ii). I ndiaidh an dua agus an tsaothair atá caite 

ag Ó Grianna ar Fhionn mac Chumhaill, caitear an carachtar i leataobh le tabhairt faoi chomhrá 

idir Aoife agus Áine. I ndeireadh na dála, ba léir go raibh iarracht shuaithinseach déanta ag an 

scríbhneoir dhá shnáth difriúla a tharraingt le chéile agus iad a fhorbairt in aon ghearrscéal 

amháin. Ní éirigh leis áfach an dhá shnáith a tharraingt le chéile i modh saoráideach. Sílim go 

léiríonn ionramháil na hiolrachta seo gur scríbhneoir ab é Séamus a rinne iarracht simplíocht 

an phlota sa traidisiúin béil a lúbadh agus a chur in oiriúint do lucht na leabharthaí.  
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Is féidir tabló amháin a aimsiú idir an leagan béil agus an leagan scríofa. Tchítear  seo 

nuair a chastar an ainnir álainn ar Fhionn agus ar na Fianna. Is spéis liom chomh maith go 

mbaineann Ó Grianna úsáid as na focail chéanna, a bheag nó a mhór, chun comhrá na 

gcarachtar a lainseáil (pléifear an comhrá seo i gCaibidil 6). Murab ionann agus leagan an 

tseanchaí, is léir gur Aontach na hEipice atá i dtreis againn. Sonraítear leagan amach an 

ghearrscéil go paiteanta soiléir díreach ag an tús leis an chéad líne: 

(47) Bhí siad beirt ann. Beirt ingheanach Chuilinn Chuailgne, Aoife agus Áine, agus 
bhí siad ar dhís ban óg comh dóigheamhail agus ar shoillsigh grian ariamh orthu. Is 
iomdha gaiscidheach óg líomtha a thug searc agus síor-ghrádh dóbhtha. Acht níor 
bh’fhéidir ceachtar aca a mhealladh (SCC 82) 
 

Spreagfadh an tochmharc seo suim agus samhlaíocht an léitheora gan amhras ar bith. Déanann 

Ó Grianna tagairt amháin eile go gairid ina dhiaidh sin. Agus Caoilte á chaibidil ag Aoife agus 

ag Áine, insítear dúinn i modh teagascach gur dhiúltaigh Áine don ghaiscíoch a bhí daite di 

siocair: 

(48) lear amháin a bhí air. An lá sul a rabhthar le ’r bpósadh, bhí mé ag cíoradh a chinn, 
agus thug mé fá dear imir liath a’ teacht i n-a ghruaig ós cionn na gcluas. Chuir sin 
deireadh leis a’ chleamhnas. Nó tá geasa orm gan fear liath a phósadh go bráth (SCC 
83)  
 

Agus arís ag deireadh an scéil: 
 

(49) “Ó, b’fhéidir nach rabh ann acht liaspáin a tháinig ar mo shúile,” ars’ Aoife. “Acht 
chonnaictheas domh go rabh imir liath a’ teacht i n-a ghruaig ós cionn na gcluas (SCC 
94).  
 

 

Táble 5: Toraíocht Dhiarmada & Ghráinne agus Éiric Feille   

Toraíocht Dhiarmada agus Ghráinne Éiric Feille 
50(a) Bhí Rí ins an áit an uair sin a dtugadh 
siad Cormac ‘Ac Airt air.  

 

50(b) Chruinnigh lucht na bainise  isteach ná 
lucht na dála a bhí ann an oíche sin. Thoisigh 
an t-ólachán agus a’chuideachta.  

 

50(c) Chuaidh Gráinne amach ar gheafta na 
draíochta agus léim Diarmuid a’balla. 
D’imigh siad leo.  
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50(d) D’imigh sé ansin agus bhain sé an trá 
amach an oíche sin agus chóirigh sé leaba 
fhraoch ar an ghainimh agus chuaidh sé a luí 
agus chodlaigh sé.  

 

50(e) D’imigh Diarmaid an lá arna mhárach 
agus líon sé cúpla mála gainimh agus thug sé 
leis iad agus Gráinne faoina ascaill agus 
bhain a’sliabh amach.  

 

50(f) Chuir sé scéala go hAlbain agus fuair 
sé céad go leith fear anall as Albain go dtí go 
gcuartu siad Diarmaid go bhfághadh siad a 
bheo nó a mharbh agus go gcuirfeadh siad 
’un bháis é.  

 

50(g) Bhí Diarmaid thíos ag an chladach 
nuair a tháinig an bád chun an chuain.  

 

50(h) “Suígí tamall go ndéanaidh muid ár 
scíste agus go ndéanaidh muid dornán 
cleasaíochta”.  

 

50(i) Ar maidin lá arna mhárach tháinig sé 
ortha arís. D’iarr sé ortha theacht go mbeadh 
cleas eile aca.  

 

50(j) D’imigh Diarmaid leis go húr-nua é 
féin agus Gráinne agus thuirsigh sé Fionn. 

 

50(k) Aon lá amháin goidé casadh dó ach 
muc. Bhí sé iontach ain-mhailíseach agus 
iontach diabhalta.  

51(k) Chlis sé go tobann as a chodladh. Caidé 
an glór ud a chuala sé? An a’brionglóidigh a 
bhí sé? 

 51(k*) Chualaidh an bhean gloim na con 
comh maith is a chualaidh a céile í. Leig sí 
uirthi nach gcualaidh ... 

50(l) Nuair a bhí sé sa tsnag dheireanach cé 
tháinig air ach Fionn agus a chuid fear.  

51(l) Bhí sé ’na luighe a’fagháil bháis teacht 
a’lae ar maidin. Bhí a fhios aige gurbh’ é an 
bás a bhí ann. 

 51(m) Tógadh corp Dhiarmada agus h-
iomchradh ar ghuailnibh fear é gur tugadh 
’un a’bhaile chuig a chéile mná é.  

 51(n) D’imthigh ceathrar mac Dhiarmada 
agus gan aon rún i n-a gcroidhe acht 
cómhairle a máthara a choimhlíonadh.  

 51(o) Cúpla lá ’na dhiaidh sin bhí long fá 
racht seoil a’siabadh mara dá bord agus í 
a’tarraingt ar Chladach na h-Éireann. An 
ceathrar gaisgidheach a bhí ar bord uirthi bhí 
díbhirce i n-a gcroidhe agus iad 
a’smaoineamh ar a’ghníomh a bhí ar tí a 
dhéanta.  

 51(p) Acht ní fhacaidh an ghealach sin ár ar 
bith i n-Éirinn acht ’oired is chonnaic 
a’ceann tháinig roimpi é.  
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Sa leagan béil, tá Prionsabal an Phatrúin Línigh inbhraite go paiteanta soiléir. Gluaistear 

an lucht éisteachta fríd an insint ó eachtra go heachtra gan mórán dua. Chuir Gráinne an bhuíon 

fear chun suain le go meallfadh sí Diarmuid agus chuaigh an dhá charachtar ar a seachnadh ó 

Fhionn Mac Cumhaill. Nuair a theip ar Fhionn iad a aimsiú, thug sé cuireadh do na hAlbanaigh 

teacht chun iad a ghabháil. In ainneoin na gcarachtar eile a tháinig i láthair, ní raibh aon chuid 

den insint nach raibh Diarmaid Ó Duibhne ar a thús ná ar a dheireadh. Tá éascaíocht na 

fíodóireachta le mothachtáil go soiléir fríd an insint. Ó thaobh Phrionsabal an Tabló de, tá 

ceann acu le fáil i ngach radharc. Is leor cúpla ceann a lua a thaispeánfaidh máistreacht teanga 

Annie Báine agus í ag tabhairt cur síos soiléir dá lucht éisteachta. In 50(b) rinne an seanchaí 

cur síos níba iomláine agus níba thuairisciúla ar thréithe Dhiarmada gur “diúlach leighte 

cruaidh gasta glan díreach” a bhí ann agus go raibh súil Ghráinne “ar fad air. B’fhearr leithe 

i bhfad é ná Fionn” (CBÉ 410: 433). Gheibhtear íomhá de bhean a bhí splanctha i ndiaidh an 

fhir dhóighiúil. Tá cur síos ann chomh maith a thaispeánann an faobhar a bhí ar theanga an 

tseanchaí. Ní raibh drogall uirthi tabhairt faoi ráitis bhrúidiúla, ráitis a d’fhanfadh in intinn an 

lucht éisteachta. Sa sampla seo, cuireann Diarmuid dallamullóg ar na saighdiúirí Albanacha trí 

huaire in 50(g), 50(h) agus 50(i): “Ní fhágfaidh mé aon fhear ins an leith-chéad agaibh marbh 

... nach steallfaidh mé na cloigne daobhtha mur n-imthigh sibh an casán céanna agus bánú 

amach as an tír arís”. Chomh maith leis sin, dírítear aird an lucht éisteachta ar an eachtra 

mharfach ina mharaíonn an torc Diarmuid Ó Duibhne “Chuir an mhuc siar a cloigeann agus 

bhain sí lán a béil as ... stróc sí na putógaí amach as. Thuit Diarmad bocht ansin ar an tsliabh 

agus a chuid feola a’teacht agus a phutóg amuigh” (CBÉ 410: 439-40). Níor chlis na focail 

uirthi cur síos gránna brúidiúil a chur os comhar an lucht éisteachta. Bhí bua na foclaíochta 

agus an fhaobhair ar bharr a teanga aici a chruthódh íomha ghlan shoiléir dá lucht éisteachta. 

Áitím go mbaineann an insint le hAontacht na hEipice de thairbhe go leagtar síos bunchloch 

na coimhlinte go soiléir ag an tús .i. nach raibh Gráinne róshásta leis an ghealltanas a rinneadh 
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díthe agus gur imigh sí ar a seachnadh le fear dathúil. Coinnítear súil ghéar ar thóraíocht na 

lánúine agus iad ar a seachnadh ó Fhionn Mac Cumhail.  

Nuair a nímid comparáid leis an leagan scríofa tchítear sampla eile de Shéamus Ó 

Grianna ar theann a dhíchill le dhá scéal a ríomh in aon ghearrscéal amháin, rud a fhágann an 

scríbhneoir in aimhréiteach go mór ó thaobh Phrionsabal an Phatrúin Línigh de. Idir 51(k) agus 

51(k*), ba léir scoilt shuaithinseach a bheith ann idir an dá radharc. A luaithe is a d’imigh an 

fear céile as radharc an léitheora in 51(k), dhírigh Ó Grianna ár n-aird anois ar an bhean chéile 

a bhí fágtha léi féin sa seomra le go bhféadfadh sé díriú isteach go cruinn ar dhólás agus ar 

imní na mná in 51(k*). Tá lúb ar lár arís i bhfíodóireacht 51(k*) agus 51(l), áit a bpilleann Ó 

Grianna ar ais ar an fhear céile agus é sna smeachanna deireanacha ag fáil bháis. Ní amháin go 

raibh bogadh anonn is anall na gcarachtar ann, ba léir áfach gur tharla tubaiste mharfach i 

gcaitheamh na hoíche agus gur maraíodh carachtar an fhir le linn don bhean a bheith ag 

déanamh mairge. Is é atá idir lámha anseo againn ná dhá eachtra comhuaineach ar bun in aon 

am amháin. Is amhlaidh atá an cás arís nuair a sheoltar mic Dhiarmada thar sáile le cleasa 

marfacha a fhoghlaim le go mbaintear éiric bháis as Fionn mac Cumhaill. Ar theacht ar ais 

dóibh, scríobhann Ó Grianna nár “buaileadh buille de sgin ná de chlaodheamh” de thairbhe 

gur pósadh a máthair agus Fionn Mac Cumhaill le linn dóibh a bheith ar shiúl (45), rud eile a 

thaispeánann gur lean saol inmheánach an ghearrscéil ar aghaidh nuair d’imigh na mic thar 

sáile. Is iad an dá eachtra thuas is mó a sháraíonn Prionsabal an Phatrúin Línigh agus a 

chuireann iarrachtaí Shéamuis Uí Ghrianna lasmuigh de chuibhreann an traidisiún béil dar le 

hOlrik. Is léir mar sin gur fhéach an Griannach leis an phlota a spíonadh agus a fhorbairt lena 

shásamh féin.  

Ní miste aird a dhíriú arís ar an difríocht atá ann ó thaobh Phrionsabal an Tabló de. Tá 

sampla thuas luaite agam, áit a ndeirim gur saorghlanadh eachtraí brúidiúla amach as an leagan 

scríofa in ainneoin go raibh tagairtí fánacha déanta ag Ó Grianna dóibh sa ghearrscéal. Is fiú 
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solas a chaitheamh ar an dara hiarracht a rinne sé le heachtra gharbh a thláthú óna leagan féin. 

Sa leagan béil, leanann Annie téad na hinsinte go buaicphointe na heachtra .i. bás brúidiúil 

Dhiarmada Uí Dhuibhne. Níor leag Annie fiacail ar an dóigh ar maraíodh Diarmuid an lá ar 

casadh muc anmhailíseach air. Tógtar íomha urghránna fhuafar de bhall coirp an charachtair 

agus sceard fola anuas leis: 

(52) Lá amháin goidé a casadh dó ach muc. . . Chuir an mhuc siar a cloigeann agus 
bhain sí lán a béil as . . . ní rabh sé ábalta a theacht de na droim ariamh go dtí gur stróc 
sí na putógaí amach as. Thit Diarmaid bocht ansin ar an tsliabh agus a cuid feola 
a’teacht agus a phutóg amuigh (CBÉ 410: 439-40). 
 

I leagan an scríbhneora, shéan Ó Grianna eachtra níb iomláine orainn. Is spéis liom nár tharla 

an cur síos sin san áit cheart agus gur coinníodh é go dtí an deireadh 51(m). Ag caint lena clann 

mac di, mhínigh bean chéile Dhiarmada gurbh é Fionn a chuir an tseilg ar bun le Diarmaid a 

mhealladh “ó n-a leabaidh shuain i nduibheagán na h-oidhche” agus a thug go Beinn Gulban 

é gur “stróc allta an cliabhlach as” (43). Níorbh uasphointe thábhachtach é seo ach tagairt 

bheag fhánach í a bhí préamhaithe go daingean i seanmóireacht na mná céile. Áitím gur 

sheachain an scríbhneoir cur síos a dhéanamh ar ghairbhe na heachtra agus gur lig sé dá chuid 

charachtar an eachtra urghránna a chur in iúl dúinn. Anuas air sin, sílim go bhfuil blas an 

rómánsachais le haireachtáil sa chur síos den ghaiscíoch á mhealladh óna chodladh i 

ndoimhneacht na hoíche agus á dhaoradh chun an bháis. Mothaítear iarracht á déanamh ag Ó 

Grianna an eachtra ainspianta seo a cheansú agus a shaorghlanadh óna shaothar féin. Níor 

imigh cleas na bhfocal orm ach an oiread. Tá mé den bharúil go bhfuil an domhan de dhifríocht 

le tabhairt faoi deara idir putóga (i leagan Annie) agus ‘cliabhlach’ (i leagan Shéamuis) á 

stróiceadh amach as carachtar. Mothaíodh gur mó an iarracht a rinne Ó Grianna an 

bhrúidiúlacht a laghdú nó a ghlanadh óna shaothar féin, rud a thaispeánann nár réitigh sí lena 

mheanmna féin agus gur fhéach sé lena bhealach féin a ghearradh amach.  
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            Is féidir sampla eile a aimsiú inar fágadh lúb ar lár i bhfíodóireacht an ghearrscéil de 

chuid Shéamuis. Sa leagan béil, déanann Annie Bhán cur síos ar na saighdiúirí Albannacha a 

rinne tréaniarracht an ceann ab fhearr a fháil ar chleasaíocht agus ar chlisteacht Dhiarmada Uí 

Dhuibhne. Insíonn an seanchaí gur léim Diarmuid an usaid (a bhí lán cloch mór) agus gur imigh 

sé síos go bun an chnoic. Nuair a thug saighdiúir Albanach iarracht air, chuaigh sé isteach faoin 

bhairille agus “rinneadh brúdán dó” (CBÉ 410:439). Is amhlaidh don chás nuair a chuaigh 

Diarmaid de léim ar chlaíomh. Nuair a thug na saighdiúirí iarraidh air, “scoilteadh mar a 

bheadh beithíoch éisc ann” (CBÉ 410:437). Tá an dhá íomhá seo chomh garbh agus chomh 

gránna is go mairfidh siad in intinn an éisteora. I leagan Shéamuis Uí Ghrianna, ba iad mic 

Dhiarmada a chuaigh ina gcionn. D’fhoghlaim siad an dóigh le húsáid “a leigean anuas le 

fánaidh cnuic agus seasamh uirthi go mbíodh sí ag bun” agus rachadh siad de léim a n-airde 

féin “ó’n talamh agus thara chlaidheamh ... thar alt de chrann sleighe mar rachadh éan ar 

eiteóig” (44). Ba léir dom go raibh leisce ar Shéamus Ó Grianna tabhairt faoi eachtraí garbha. 

Tugann an fhianaise seo sampla eile dúinn den scríbhneoir a bhí ar theann a dhícheall eachtra 

fhantaisíochta nó mír gharbh a ghlanadh amach óna shaothar le freastal ar éilimh na 

huaisleachta agus na galántachta a bhí ag fóirstean dá mheanma scríbhneoireachta.  

 

Tábla 6: Sgathaigh Mhór Dhroichead na nAlt agus An Chraobh Chosgair  

Sgathaigh Mhór Dhroichead na nAlt An Chraobh Chosgair 
53(a) Chualaidh sé iomrá ar mhnaoi a bhí i 
nDroichead na n-Alt, a dtugadh siad 
Scáthach Mhór Dhriocheadh na n-Alta uirthi. 
Bean mhillteanach draíochta a bhí inti seo 
agus bhí sí iontach maith a’ foghlaim 
cleasaíochta.  

 

53(b) D’fhiafraigh sé don níon lá amháin 
goidé mar ab fhearr tabhairt ar an mháthair 
cleas an Ghath Boilg fhoghlaim dó.   

 

53(c) D’imigh an Cú síos. Bhí Scáthach 
istigh sa chliabhán mar dúirt an níon agus í a’ 
déanamh na bpisreog.  
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53(d) Nuair a bhí sé ag imeacht thug sé 
fáinne do níon Scáthaigh 

 

53(e) Ba ghoirid go rabh mac óg ag níon 
Scathaigh.  

 

 54* Bhí an gaisgidheach i n-a shuidhe leis 
féin agus é a’meabhrughadh i n-a chroidhe. 
Bhí sé a’ smaoineamh ar na bliadhanta a bhí 
caithte.  

53(f) Níorbh’fhada gur casadh Conall 
Cearnach air agus dhá chloigeann déag 
gaiscíoch.  

54(f) Bhí an dara gaisgidheach a’siubhal 
amuigh chois cuain,  agus chonnaic sé long 
a’nochtadh chuige amuigh ag bun na spéire. 

53(g) An fear ar ligeadh a cheann leis 
d’imigh sé go cruaidh gasta agus d’inis sé do 
Chú Chulainn go rabh Conall Cearnach agus 
aon chloigeann déag fear eile aca ceanglaidh 
ar an tsliabh go dtarradh Cú na gCleas agus 
go scaoileadh sé iad.  

54(g) Bhí Cú Chulainn ’na shuidhe i n-a 
ghrianán a’leigean a’ sgíthe. Tháinig an 
tsean-imnidhe arís air.  

53(h) Mar sin, tharraing sé ortha. Bhí Conall 
agus aon chloigeann déag aca ceanglaidh 
ansin agus mac Chú Chulainn ina sheasamh 
ag a thaobh agus é a’gáire.  

54(h) Tháinig Cú Chulainn go láthair an 
chomhraic. Bhí Conall Cearnach annsin mar 
h-innseadh a bheith.  

53(i) Bhí an Cú bocht róthintrí agus róthe. 
Níor thuig sé sin. Ní rabh a dhath a dhíobháil 
air ach troid.  

54(i) Tháinig an t-óglach a láthair. D’amharc 
Cú Chulainn air. Dar leis féin, is iontach a’ 
sgéal é, glas-stócach nach bhfuil aon ribe 
féasóige air go fóill buaidh a bhreith ar 
Chonall Cearnach.  

53(j) Bhí an Cú bocht iontach buartha agus 
iontach cráite. Ghearr sé an cloigeann don 
mhac ansin i gheall ar é a chur as pianaidhe.  

54(j) Chrom Cú Chulainn anuas ós a chionn. 
Chonnaic sé a órdnasg féin ar mhéar 
a’stócaigh, ba é a bhí ann gan amhras. A 
mhac féin!. 

 54(k) Le coim na h-oidhche bhí Cú Chulainn 
ag imtheacht leis féin mar bheadh sé ar 
seachrán agus é a’caoineadh agus 
a’mairgnigh 

 

Maille leis an tsaothar seo, cloínn Annie Bhán arís le teoiric an Phatrúin Línigh sa 

mhéid is go ngluaiseann an plota ó radharc amháin go radharc eile i modh líneach. Ní chailltear 

amharc ar an phríomhcharachtar ariamh. Cibé acu a raibh sé ag gabháil de léim thar fhearsaid 

agus amach ar chúl a chinn nó ag gabháil de léim ar phlátaí dearga, d’éirigh le Cú Chulainn na 

tascanna uilig a chur de gan mórán dua. Ní dhéanfaidh sé lá dochair a admháil go raibh 

éascaíocht le sonrú i dtitim amach na dtascanna. Ní chuireann an seanchaí am amú ag iarraidh 

dhá charachtar a tharraingt le chéile ach an oiread. Nuair a insíonn Cú Chulainn gur mhaith leis 
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tarraingt ar Chonall Cearnach, eachtraíonn Annie gur “Phill Cú Chulainn ar ais agus bhain sé 

Conall Cearnach amach” (CBÉ 438:49). Anuas air sin, brostaíonn sí an scéal anonn dáta maith 

bliain nuair is dual. Ní théann sí ar strae le díriú isteach ar eachtraí eile ná ar fhoscéal eile. 

Insíonn sí “ba ghoirid go raibh mac óg ag níon Scáthaigh. Nuair a bhí an gasúr i gcionn ocht 

mbliana déag bhí sé ábalta an fáinne a líonadh” (CBÉ 438:49). Ní gá di scéal an ghamhna 

bhuí a dhéanamh le bearna ama a líonadh. Tá éascaíocht le mothachtáil san fhorbairt líneach 

nach n-iarrann a dhath ar an éisteoir. Ceanglaíonn Annie Bhán na radhairc le chéile go sochma 

saoráideach agus tá a cuid airde dírithe ar fad ar chomhtháthú na hinsinte. Áitím go mbaineann 

insint Annie Báine le hAontacht an Idéil de thairbhe gur féidir bás an mhic a aimsiú siar go dtí 

an áit ar tugadh fáinne do Chú Chulainn. Roimhe sin áfach, bhí ár n-aird dírithe ar chleasa 

Scáthaigh Móire agus ar chumas Chú Chulainn le gníomh a chomhlíonadh.  

Ní chuirfidh sé iontas orainn a chluinstin go bhfuil Ó Grianna ar theann a dhíchill arís 

dhá scéal a ríomh in aon ghearrscéal amháin, rud a thig salach arís ar Phrionsabal an Phatrúin 

Línigh. Tá scoilt le haireachtáil go paiteanta soiléir in 54(*), 54(f) agus 54(g). Teilgtear an 

léitheoir ó shuíomh amháin go dtí suíomh eile. Mar is dual don Ghriannach, castar ar charachtar 

croí cráite agus é ag meabhrú go domhan ina chroí ag déanamh a mhachnaimh ar na laetha a 

bhí (54*). Nuair a thránn an Griannach tobar na tochta, aistríonn sé suíomh an ghearrscéil le 

díriú isteach anois ar mhearbhall an ghaiscígh anaithnid atá cois cuain 54(f). Pilleann Ó Grianna 

ar ais ar an chéad ghaiscíoch a raibh an tseanimní arís air. Bhí an oiread sin de bhogadh anonn 

is anall i dtús an ghearrscéil gan a bheith ag trácht ar na carachtair anaithnid go raibh mearbhall 

orm féin agus mé ag léamh. Bhí dlús agus comhthathú an tsaothair ar iarraidh domh. Sílim go 

raibh deacracht arís ag an scríbhneoir le fíodóireacht a chuid radharc. Sáraíonn Ó Grianna 

forbairt líneach an traidisiúin bhéil.  

Ó thaobh Prionsabal an Tabló de, tá cuid acu ar iarraidh. Ní dhearna Séamus Ó Grianna 

trácht ar chleasaíocht an ghaiscíoch a chuaigh de léim thar an fhearsaid ná thar phlátaí dearga 
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ná ar an dóigh a ndeachaigh ag an phríomhcharachtar cleas an Ghath Bhoilg a fhoghlaim. 

Bheireann sé cruthaíocht don tuairim nár bhuair sé a cheann le forbairt líneach an scéil ná le 

heachtraí áibhéalacha a bhéarfadh blas na fantaisíochta dá chuid scríbhneoireachta.  

Is spéis liom Tabló amháin atá ar fáil i saothar na beirte áfach. Cé go luann siad beirt 

an eachtra chéanna, ní hionann an ród a chuireann siad rompu. Sa chéad chás, insíonn Annie 

Bhán gur “Thoisigh sé [an troid]agus cheangail sé [an t-óglach] Conall Cearnach agus aon 

chloigeann déag aca”, gur ligeadh fear amháin a cheann leis le scéala a thabhairt do Chú 

Chulainn agus gur imigh sé “go cruaidh gasta” (CBÉ 438:50-1). Tá práinne le cluinstin san 

abairt ar baineadh úsáid as faoi dhó “dúirt sé go mbeadh siad ansin go dtarradh Cú na gCleas 

agus go scaoileadh sé iad”. Tá rithim phras i ndul chun cinn na hinsinte. Chan é an t-achrann 

atá chun tosaigh. I leagan Shéamuis Uí Ghrianna áfach, díríonn sé ár n-aird ar an aighneas agus 

ar an choinbhleacht idir na carachtair. Cé nach dtagann an troid chun buaice, déanann Ó 

Grianna  iarracht íomha a chruthú den dá ghaiscíoch ag dul sa mhuineál ag a chéile:   

(55) Chuaidh an bheirt le chéile. Níorbh’ fhada a bhí an cath ar obair gur aithin Conall 
Cearnach go gcaithfeadh sé a dhícheall a dhéanamh má rinne sé riamh é. Níor fhág sé 
aon chleas dá raibh aige gan imirt, ach ní raibh gar ann ... Chaith an bheirt uatha na h-
airm agus rug dhá ghreim ar a chéile. Acht níorbh fhada gur claoidheadh Conall 
Cearnach (49)  
 

Is spéis liom an eachtra a tharlaíonn i ndiaidh na hidirghníomhaíochta ámh. I leagan Annie 

Báine imíonn an fear ar ligeadh a cheann leis le scéal a chur ionsair Chú Chulainn, rud a 

bhrostaíonn an insint anonn go dtí an chéad chéim eile i modh líneach. I leagan Shéamuis Uí 

Ghrianna áfach, pilleann sé ar ais ar an ghaiscíoch a bhí ag meabhrú go domhan ina chroí. 

D’athraigh sé suíomh an ghearrscéil agus thug sé a aghaidh ar an charachtar cráite. Cailleadh 

fuinneamh agus teannadh na heachtra. Laghdaíodh cumhacht na hidirghníomhaíochta dá bharr. 

Ar athchruthú an teannais dó, carnann Ó Grianna suas moll mór ceisteanna fánacha gan feidhm 

a chuireann an carachtar air féin le linn do theachtaire teacht chuige le scéala:  
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(56) Cé aca b’fhearr a’fear é féin ná Conall Cearnach? Nár mhór a’truaighe nach raibh 
a dhath eile ar a’domhan d’fhuasgóladh an cheist sin acht fuil! Le sin amharcaidh sé 
uaidh agus ’tchídh se an marcach chuige aniar a’druim agus a’dubh-dheifre air i 
gcomhlacht. Dar le Cú Chulainn is cosamhail do shiubhal le siubhal fir d’imigh as 
gabhadh, nó le fear a bhfuil teachtaireacht ghéibheannach leis. An bhfuil caill ós ár 
gcionn? An bhfuil a’Rí nó an Ríoghacht i gcontabhairt? An bhfuil cogadh dá chur 
orainn? Nó cé an taobh a dtáinig sé? (49) 
 

Is amhlaidh atá an cás sa dara sampla. Teipeann ar Ó Grianna luas agus práinne na 

hidirghníomhaíochta a choinneáil ag gabháil ó eachtra amháin go heachtra eile. I leagan Annie 

Báine, éiríonn le Cú Chulainn teacht i ndeas don óglach agus tá rithim phras le cluinstin i ráiteas 

an óglaigh a spreagann teagmháil idir an bheirt: “Maise arsa a’buachaill. “Tá oibleagáid gan 

m’ainm a inse do chorrdhuine ach dá n-inseochainn d’aon duine é ‘s do mhacasamhail de 

d’fhear a d’inseochainn é” (CBE 438:50). Ní chuirtear am amú agus tosaíonn siad ar a chéile 

mar sin. I leagan Shéamuis Uí Ghrianna, sonraítear blas spadánta neamhspéisiúil ar an rosc 

catha. Is í mo bharúil nár fhéach an Griannach lena cheann a thumadh i bhfarraigí garbha na 

gáirsiúlachta ná na teagmhála agus gur mhó an iarracht a rinne sé le tabhairt faoi chur síos agus 

faoi uaisleacht na teagmhála. Moillítear an idirghníomhaíocht. Baineadh mealladh mór asam 

gur thug Cú Chulainn glao churaidh as a bhráid leis an abairtín “maith go leor ... agus bhí an 

cath ar obair”: 

 
(57) Tháinig an t-óglach a láthair. D’amharc Cú Chulainn air. Dar leis féin, is 
iongantach a’ sgéal é, glas-stócach nach bhfuil aon ribe féasóige air go fóill buaidh a 
bhreith ar Chonall Cearnach. “Caidé an t-arm is fearr leat?” arsa Cú Chulainn. “Na 
sleaghacha gearra,” ars’ an t-Óglach. Maith go leor,” arsa Cú Chulainn, agus bhí an 
cath ar obair (51).  

 
Ó thaobh Aontacht an Phlota, is féidir a áiteamh go mbaineann sé le Aontacht na 

hEipice. Bhí a fhios ag an léitheoir láithreach bonn cad é a bhí i ndán don ghaiscíoch (Cú 

Chulainn) nó d’fhógair Ó Grianna cinniúint an scéil go follasach. Scríobh sé nach raibh ach 

bliain amháin eile go dtiocfadh mac an ghaiscígh as Oileán Sgathaighe. Chuir sé an cheist 

thromchúiseach air féin, “an mbeadh sé ion-churtha leis féin? (46) agus arís leathbhealach fríd 
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an ghearrscéal “Cé aca b’fhearr a’fear é féin ná Conall Cearnach? Nár mhór a’ truaighe nach 

raibh a dhath eile ar a’domhan d’fhuasgóladh an cheist sin acht fuil!” (49). Ní gá le 

samhlaíocht sa chás seo.   

 

Tábla 7: Conall Cearnach agus Carn Fhearaígh  

Conall Cearnach  Carn Fhearaígh 

 58* Maidin ghréine a bhí ann agus Fiana 
Éireann a’gabháil i gcionn seilge.  

 58**Leig na Fiana amach ar ghreann an 
draoidín ruadh seo agus a chuid cainnte. 
Rinne Fionn é féin gáire, ach ní raibh sé saor 
ó imnidhe. 

57(a) Bhí Conall Cearnach agus a chuid fear 
ar shiúl oíche amháin a’seilg. Bhí sé ina 
ghnás aca dá dtigeadh sé mall ortha an chéad 
theach a chasfaidh daofa a theacht isteach 
agus baint faotha. 

58(a) Bhí go maith agus ní raibh go h-olc go 
raibh Fionn a’tarraingt anonn ar lár a 
shaoghail. Maidin amháin chuaidh sé féin 
agus dháréag  de’n Fhéinn amach a sheilg. 

57(b) Tháinig siad isteach. Ní chuir siad ceist 
cé aca gheobhadh siad lóistín ná nach 
bhfuigheadh, ach siúil leo go tréamanta aníos 
’na tineadh.  

58(b) Cuireadh fáilte charthannach rompa. 
D’éirigh an óig-bhean agus thosigh sí a 
ghiollacht bídh. Nuair d’amharc Fionn uirthi 
chonnacthas dó nach bhfaca sé aon bhean 
ariamh comh h-áluinn léithe.  

 58(b1) Acht i gcionn tamaill tháinig galar air 
a ba mheasa ná galar a’ ghrádha. Tháinig tart 
millteanach air. Ar feadh tamaill thug sé 
iarraidh rún a dhéanamh air. Acht ní raibh gar 
ann.  

 58(b2) Chuaidh Caoilte amach. Bhí an dá 
thobar ar an fháithche mar h-innseadh dó, 
agus an dá shoitheach-soitheach óir agus 
soitheach iarainn.  

 58(b3) Rug Fionn ar a’ tsoitheach, chuir ar a 
cheann é, agus thoisigh dh’ól. B’iongantach 
a’deoch í. Fad is bhí sé ’ghá h-ól bhí sí míle 
uair comh milis le mil.  

 58(b4) Chuaidh Caoilte amach. Thóg sé lán 
a’ tsoithigh iarainn as a’dara tobar agus thug 
isteach chuig Fionn é.  

57(c) Chuir fear amháin aca a lámh aca 
dtaobh daoithe agus ba mhian leis a ghabháil 
a shúgradh leithe.  

58(c) Comh luath is tháinig sé chuige féin, 
mar Fhionn, chuir sé spéis arís san óg-
mhnaoi. Chuaidh sé chun cómhráidh léithe. 

57(d) Bhí an seanduine ina shuí ar cholba na 
leapa agus gan é a’labhairt. Bhí sreamaide 

58(d) Le sin d’éirigh an t-uan agus thoisigh 
sé a léimnigh ar fud a’ toighe. 
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d’uan bheag bhreoite a’siúl leis fríd a’teach 
... 
57(e) D’éirigh sé agus bheir sé ar an uan agus 
thug sé síos go dtí an nasc é. Thug an t-uan 
léim ... 

58(e) D’éirigh Caoilte agus thug sé iarraidh 
breith ar an uan. Acht bhuail a’t-uan le n-a 
chloiginn i mbéal a’ghoile é.  

57(f) D’éirigh Goll. Thug sé iarraidh ar an 
uan ach cá bith chomh gasta agus chuir an t-
uan anuas Oscar chuir sé Goll anuas níos 
gaiste.  

58(f) Thug Oisín iarraidh air acht chuir an t-
uan a’bealach céadna é.  

57(g) D’éirigh fear aca go mí-shásta agus 
bheir sé ar a chlaíomh.  

58(g) D’éirigh Goll ’na sheasamh agus é 
b’fhéidir ag iarraidh dóchas a bhaint as na h-
éachtaí móra a bhí déanta aige. 

57(h) Bíodh geall gur shuigh siad go 
suaimhneach go maidin agus ó sin suas níor 
iarr siad lóistín le lámh láidir níos mó.  

58(h) Bhí siad i n-a suidhe fá smúid agus gan 
focal asta. Níorbh’fhada gur thuit fear de na 
Fianaibh i n-a chodladh. Agus fear eile agus 
fear eile, go dtí go raibh an t-iomlán aca i n-
a gcodladh acht Fionn agus an seanduine.  

 

Ní chuirfeadh sé ionadh orainn a chluinstin gur fhíoraigh Annie Bhán éileamh na 

teoirice i ndul chun cinn líneach na radharc arís. Tá lámh an tseanchaí insonraithe ann nuair a 

chuireann sí an príomhcharachtar ag gluaiseacht go sochma saoráideach fríd an insint ó radharc 

amháin go dtí an chéad radharc eile. Castar ar bhuíon fear atá ag cuartú foscadh tí le lámh láidir 

go hantráthach oíche amháin agus socraíonn siad cur fúthu thar oíche. Ní chailltear amharc ar 

an phríomhcharachtar le linn don seanchaí a bheith ag gabháil dá hinsint. Tá fíodóireacht na 

hinsinte ag teacht go slachtmhar le Prionsabal Olrik. Anuas air sin, d’áiteoinn gur bhain an 

insint le hAontacht an Idéil de thairbhe go bhféadfaí coimhlint a thuar ag an tús. San insint, 

eachtraíonn an seanchaí go raibh sé ina ghnás ag na Fianna teacht isteach sa chéad teach a 

casadh daofa “bíodh muintir an tí sásta nó míshásta” (CBÉ 438: 36-7) agus “Níor chuir siad 

ceist cé aca gheobhadh siad lóistín nó nach bhfuigheadh ach siúil le go tréamanta aníos na 

teine” (CBÉ 438: 37). ). Tá a fhios againn go maith go bhfuil teannas san insint agus go bhfuil 

eachtra le titim amach a mhúinfidh ceacht dóite do na Fianna a bhrúnn a mbealach isteach sa 

teach gan chuireadh.  
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Ní miste díriú isteach ar a dheise is atá Séamus Ó Grianna do Phrionsabail Olrik sa 

ghearrscéal. Soláthraíonn Ó Grianna an sampla is dlúithe dúinn maidir le teoiric an Phatrúin 

Línigh le linn dó an peann a tharraingt chuige. Déanann Ó Grianna cur síos ar na Fianna agus 

iad bródúil is mórtasach astu féin maidin amháin. Díríonn sé a chuid airde ar an eachtra agus 

brostaíonn sé an scéal anonn. Tá éascaíocht le mothachtáil i ndul chun cinn an tsaothair mar 

sin:  

B’fhearr do fhear bheith ar ’fhaithchill, le fios nó le h-amhras. Seachnaidh súil nídh 
nach bhfeiceann! Is iomadh áit a ndeachaidh Fionn a sheilg ar feadh na mbliadhanta 
’na dhiaidh sin. Acht ní rachadh sé go Carn Fhearadhaigh” (55)  

Agus 

Bhí go maith agus ní raibh go h-olc go raibh Fionn a’ tarraingt anonn ar lár a shaoighail. 
Maidin amháin chuaidh sé féin agus dháréag de’n Fhéinn amach a sheilg (56).  
 
Is amhlaidh don fhoscéal a fhíonn sé go dlúth isteach i mbréid an tsaothair in 58(b1) – 

58(b4). Agus Caoilte imithe sa tóir ar thobar le híocshláinte a fháil d’Fhionn, ní chailltear 

amharc ar an phríomhcharachtar. Déanann Ó Grianna Fionn a choinneáil ar thús intinn an 

léitheora nuair a scríobhann sé: “An ceann a b’fhearr aca ní raibh sé, dar leis, ró-mhaith ag Rí 

na Féinne [Fionn]” (58). Tá coibhneas sothuigthe le braistint i bhfíodóireacht na radharc agus 

ní mhothaítear neamhréiteach a bheith san fhorbairt líneach. Don chéad uair sa chnuasach 

scéalta seo, áirítear nach ndíríonn sé isteach ar mhothúcháin inmheánacha na mioncharachtar 

ná nach ndéantar scéal an ghamhna bhuí dá chuid gcúlra, rud a bheireann comhthathú agus dlús 

do phlota an tsaothair. Dá thoradh seo, mothaítear luas gasta na hinsinte a ghlacann seilbh ar 

ár n-intinn go dtí an deireadh.  

Roinn an bheirt Ghriannach Prionsabal an Tabló chomh maith. Is mar an gcéanna atá 

an leagan amach atá le sonrú ann. Déanann siad beirt cur síos orthu siúd a thug iarracht an t-

uan a cheansú. Tá stíl shoiléir ann a bhrostaíonn an léitheoir anonn sa dá leagan. Seo sampla ó 

Shéamus Ó Grianna:  
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D’éirigh Caoilte agus thug sé iarraidh breith ar an uan. Acht bhuail a’t-uan le n-a 
chloiginn i mbéal a’ghoile é agus d’fhág i n-a luighe ar an urlár é. Thug Oisín iarraidh 
air acht chuir a’t-uan a’bealach céadna é. D’éirigh an tríomhadh fear. Leag a’t-uan é. 
Bhí sé ’ghá leagan, fear i ndiaidh an fhir eile, go raibh siad uilig claoidhte aige acht 
Goll (59)  
 
Is é an t-aon locht atá agam ar leagan an scríbhneora gur saorghlanadh an gháirsiúlacht 

arís ón tsaothar. Tá sé ráite agam i gCaibidil 4 gur mhó go mór an claonadh a bhí ag an 

Ghriannach i leith an rómánsachais bhaoith agus an phiúratánachais gur fhág sé gáirsiúlacht 

agus graostacht na n-eachtraí ar lár rud a shoiléirigh go raibh doicheall áirithe ar Shéamus Ó 

Grianna roimhe. Bhí aird Uí Ghrianna dírithe ar charachtair shuáilceacha agus ar na móimintí 

gearra gonta a thóg croí an charachtair. Cuirim i gcás an eachtra dheas shéimh nuair a chuir 

Fionn ‘spéis’ sa spéirbhean in áit an inmheabhraithe collaí a bhí sa leagan beil “gabháil ag 

súgradh” leis an ainnir (CBE 438:37). Anuas air sin, fágadh an choimhlint i leaba an dearmaid 

nuair a “treoruigheadh isteach iad i seomra i n-a raibh sógh agus seasgaireacht” (57). Chuaigh 

an mhír seo glan in éadan leagan Annie Báine, áit a raibh teannas le cluinstin go soiléir sa 

ráiteas go siúlfadh na Fianna isteach sa teach “Bíodh muintir an tí sásta nó míshásta” (CBÉ 

438: 36). Cé go bhfuil difear maidir le tuin a gcuid saothair, áitím go gcomhlíonann an 

gearrscéal prionsabail Olrik maidir le leagan amach an phlota.  

Maidir le plota, is féidir a áiteamh go mbaineann an gearrscéal le hAontacht na hEipice 

de thairbhe na teachtaireachta breátha soiléire ag tús an ghearrscéil a shonraíonn titim amach 

an tsaothair. Coinnítear ár n-aird anois ar an áit a gcloífear Finn agus na Fianna: 

“A Fhinn Mhic Chumhaill,” ar seisean i nglór bheag chiúin, “is mórtasach a’fear thú ar 
maidin, asat féin agus as do shluagh. Is mór agus is iomadamhail na catha a cuireadh 
libh, acht tiocfaidh an lá a gclaoidhfear sibh” (54).  
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Easpa fritéise 

 Más féidir liom corr bhealaigh a chur orm ar feadh tamaill bhig, ba mhaith liom mo 

shoc féin  a shá isteach sa scéal. Faoi mar a áitíonn Olrik, tá áit nach beag ag gaireas an athrá 

sa traidisiún béil (rud a phléifear ar ball sa chéad chaibidil eile). Dar le hOlrik, má tá gá le 

pointe a shoiléiriú, bheirtear é i bhfoirm athrá. In ainneoin na tuairime sin, ba léir domh go 

raibh leisce ar Ó Grianna athrá a dhéanamh ar a chuid radharc. Mar sin, sílim gur tairbheach 

an mhaise dúinn amharc ar dhá eachtraí comhfhreagracha ina ndiúltaíonn Ó Grianna 

athchogaint a dhéanamh ar ghníomh na gcarachtar.  

Is fíor-éifeachtach an tslí a ndéanann an seanchaí an t-athrá a shníomh isteach san insint, 

rud a threisíonn pictiúr iomlán de ghníomh na gcarachtar a fhanfaidh in intinn an lucht 

éisteachta. Sa bhlúire thíos, feicimid Cú Chulainn agus a mhac i mbun troda. Tá gníomh an 

mhic curtha in iúl ar dtús agus é ag iarraidh a lámh in uachtar a fháil ar a athair nuair a 

chaitheann sé sleánna ar bhoinn an athar. Déantar cur síos anois ar iarrachtaí an athar agus ar 

shleánna á gcaitheamh aige ar urla a mhic. Sa bhlúire sin cruthaítear gníomh cothrom den troid 

mharfach. Tá éascaíocht le sonrú san athrá agus tugtar an gníomh chun foirfeachta: 

An leagan béil: 

(59) Thoisigh a’ bheirt ar a chéile. Chaithfeadh sé i gcónaí na sleaghthacha ar lorg a 
mboinn ar an athair. Níl áit ar bith ar mhian leis é a bhualadh fán aghaidh nó fán chorp 
nach rabh sé a’dhéanamh. Bhí an t-athair a’ gcaitheamh ar lorg an urla air-san ach má 
bhí féin ní rabh sé ábalta buille ar bith a fháil air. (CBÉ 438:51) 
 

Ní go gcuirtear an leagan scríofa san áireamh a thuigtear chomh aontaobhach is atá leagan 

Shéamais Uí Ghrianna. Saorghlanadh an t-athrá agus an chothromaíocht ón leagan scríofa. An 

rud is mó a chuaigh i gcion orm ná an iarracht a rinne Ó Grianna aighneas an charachtair a 

spíonadh amach agus a fhorbairt gan mórán airde ar an ghníomh comhfhreagrach a bheirfeadh 

cothromaíocht don eachtra:  
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(60) “Maith go leor,” ars’ Cú Chulainn, agus bhí an cath ar obair. Thoisigh an t-óglach 
a chathamh na sleaghach ar lorg a n-urla. Dá mbuaileadh ceann aca Cú Chulainn féin 
ní loitfeadh sí é. Bhí a fhios ag Cú Chulainn nach le h-urcharaibh iomrallacha de’n 
chineál seo a claoidheadh Conall Cearnach. Dar leis féin tá an stócach seo ag iarraidh 
bheith a’magadh orm. Tháinig racht mire air agus thoisigh sé a chathamh go 
díbhirceach. Sa deireadh chaith sé an urchar dá shleigh agus chuir sé go h-urla i n-ucht 
an Óglaigh í. (FB 51-2) 
 
Tá tuilleadh fianaise le fáil sa ghearrscéal Fód a’ Bháis agus sa mhacasamhail bhéil, 

Oisín i dTír na hÓige. I leagan Annie Báine, tá naomh Pádraig ar theann a dhíchill Críostaí a 

dhéanamh d’Oisín. Bheireann Naomh Pádraig léargas ar na flaithis d’Oisín agus feiceann sé 

na Diabhail ag ionsaí agus ag argain na bhFianna is Goll. Is díol suntais arís go bhfuil an 

seanchaí ag feidhmiú faoi thionchar an athrá san eachtra. Bheireann an chéad abairt 

‘a’greadadh a chéile’ tacaíocht go bhfuil an gníomh céanna i gceist ag an dá dhream agus 

déantar an gníomh a fhorbairt le hathrá ar fhorainmneacha ainmneacha den fhoirm treise 

‘siadsan’, den dobhriathar ‘ansin’ agus den aidiacht fhorainmneach ‘eile’. Tabhair fá deara:  

An leagan béil: 

(61) Thug sé leis é agus theispeáin sé amharc ar Ifreann dó agus amharc ar na Flaithis. 
Chonaic sé an Fhéinn uilig in Ifreann agus iad agus na diabhail a’greadadh a chéile le 
súistí iarainn. Nuair a bhuaileadh na diabhail an Fhéinn isteach i gcoirnéal chaithfeadh 
siadsan fanacht go gcuirfeadh siad bail ar a gcuid iallacha;  nuair a bhriseadh na 
hiallacha ina gcuid súistí. Thiontóchadh siadsan ansin agus bhuaileadh siad na diabhail 
isteach i gcoirnéal eile nuair a bheadh cuid iallach na ndiabhal briste. Bhí siad mar sin 
(CBÉ 438:126) 
 

I leagan Shéamuis Uí Ghrianna, saorghlanadh cothromaíocht an ghnímh chomhfhreagraigh 

agus laghdaíodh cumas na hinsinte. Ní féidir a shéanadh a dheise is atá an dá leagan dá chéile 

ó thaobh teanga de agus níl amhras ar bith ann gur thráigh Ó Grianna ó thobar an traidisiúin 

bhéil. Tá sé le haireachtáil go bhfuil drogall ar an scríbhneoir an gníomh comhfhreagrach a 

thabhairt chun críche nó chun foirfeachta. Mothaítear a loime is atá leagan Uí Ghrianna: 

An leagan scríofa: 

(62) Chonaic sé Ifreann. Bhí na Fianna annsin agus iad féin is na Diabhail a’troid le 
súistí iarainn. Bhuaileadh Goll ar gcúl a’ t-iomlán aca. Acht annsin bhriseadh iall a 
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shúiste agus chaithfeadh sé teicheadh go gcuirfeadh sé bail air. (FB 13). 
  

Plé  

Is é leagan amach an phlota an rud a cheanglaíonn agus a dhealaíonn an bheirt 

Ghriannach araon. Chuir siad rompu scéalta iontais a sholáthar dá lucht éisteachta agus 

léitheoireachta ach ba léir idirdhealuithe a bheith eatarthu. Níor mhiste cuspóir an Phatrúin 

Línigh a thabhairt chun cuimhne arís. Ba chóir go mbeadh simplíocht na forbartha líní sa 

phlota. Dhearfaí pictiúir iomlán soiléir in intinn an éisteora ina bhfeicfí an príomhcharachtar 

ag gluaiseacht ó radharc amháin go radharc eile. Chartfadh an seanchaí an t-éisteoir ar aghaidh 

go slachtmhar tomhaiste. Thabharfaí droim láimhe do shofaisticiúlacht na hiolrachta ina cuid 

eachtraí agus thabharfaí tús áite do shimplíocht an tsaothair. Is léir gur seanchaí atá idir lámha 

againn a thaispeánann féith an féinsmachta ina cuid saothar. Ar bhealach, sílim go raibh sí 

fuarchúiseach ina dearcadh maidir le carachtair eile san insint. Bhí greim láidir aici ar a cuid 

carachtar agus ní ligfeadh sí di féin dul ar seachmall ón chuspóir a bhí aici .i. uasphointe na 

heachtra. De thairbhe an chlaonta seo, tá cineál de luas ag baint lena hinsintí, cleas a bheadh 

ina chuidiú nach beag do sheanchaí a bhí ag iarraidh seilbh an lucht éisteachta a fháil agus a 

choinneáil. Níor chlis na focail uirthi eachtra brúidiúla garbha a chur in iúl nó ba iad na heachtra 

seo a ghlacfadh seilbh ar intinn an éisteora. Tá stiúir mhaith aici ar an phlota agus mothaítear 

rian an dithnis ina cuid insintí, rud nach féidir a áiteamh faoin scríbhneoir. Ní réitíonn an nós 

fuarchúiseach seo go sásúil le nós na scríbhneoireachta a chleacht Séamus Ó Grianna. Tá sé ar 

shlí a ráite go bhfuil tionchair agus análacha an traidisiúin bhéil le braistint go mór ina chuid 

plotaí ach airítear an drogall atá ar Shéamus Ó Grianna glacadh go réidh le simplíocht an 

traidisiún bhéil óir ba léir an iarracht a rinne sé scóip agus fairsingeacht a bhronnadh dá chuid 

gearrscéalta. Le linn dó na scéalta iontais a tharraingt chuige, ba léir nár thoiligh sé le patrún 

líneach an traidisiúin bhéil, rud a bheireann tuairim mhaith dúinn ar an áit a bhfágann sé 
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simplíocht an traidisiúin bhéil agus a ndéanann sé iarracht toirt bhreise a thabhairt dá chuid 

phlotaí. Bhí sainchomharthaí an scríbhneora insonraithe go soiléir. Mar a léirigh mé i gCaibidil 

4, mothaíodh go raibh Ó Grianna ar theann a dhícheall comhthéacs agus cúlra a thabhairt do 

na carachtair uilig, ba chuma cé acu mioncharachtair nó príomhcharachtair a bheith i gceist 

aige. Ba mhinic a d’fhág Ó Grianna príomhscéal agus príomhcharachtar na hinsinte le díriú 

isteach ar scéal agus ar charachtar eile, rud a d’athraigh suíomh an ghearrscéil don léitheoir. 

Agus b’ann a bhí a threascairt do Phrionsabail an Phlota dar le hOlrik. Ní miste a rá arís gurbh 

é luas an ghearrscéil ba mhó a bhí thíos leis an chur chuige seo agus gur chuir mé gron sa dóigh 

gur laghdaíodh luas na hinsinte de réir, rud a bheir blas malltriallach dá shaothar iontais. Ní 

shílim gur claonadh teagascach é an teicníc seo ach áitím gur claonadh chun an mhéaldráma 

atá ag an scríbhneoir le tathag agus le toirt bhreise a spíonadh amach. Anuas air sin, ní fhágtar 

fuíoll amhrais orm anois as an tréaniarracht a rinne Séamus Ó Grianna le graostacht agus le 

gáirsiúlacht an traidisiúin bhéil a laghdú. Tá cuid mhór de na radhairc is cáiliúla agus is 

draíochtúla fágtha ar lár. Cé go ndearnadh corrthagairt d’eachtraí garbha thall is abhus sna 

gearrscéalta, saorghlanadh ón phlota iad. Fágann sin go raibh laige nó neamhréiteach i 

bhfíodóireacht an phlota sa traidisiúin béil. Le haitheantas cuí a thabhairt don Ghriannach, is 

géire agus is doimhne an tuigbheáil a bhí aige don tsimplíocht a bhí sa traidisiún bhéil. Ba ó 

bhun níba dhuibheaganaí a chuaigh sé ina chionn áfach.  

Prionsabal na Druidte  

Léiríodh ag tús na caibidle go raibh ciútaí éagsúla ann le tús a chur le hinsint sa 

traidisiún béil. Is amhlaidh mar sin go bhfuil deireadh na hinsinte béil sa chuibhreann chéanna. 

Sa phrionsabal deiridh de chuid Axel Olrik, áitíonn sé go dtagann an insint chun críche i ndiaidh 

eachtra leathdhéanach ach ní chomh tobann sin is go gcuireann sé mearbhall ar an lucht 
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éisteachta (1992, 55). Anuas air sin, míníonn sé go bhféadfaí eachtra beag eile a bheith fite gan 

dlús ag deireadh na hinsinte a bhéarfadh nod don lucht éisteachta go bhfuil an insint cóir bheith 

ráite, rud a chuirfeadh ord ar bun arís agus a theilgfeadh an lucht éisteachta ar ais san aimsir 

láithreach. Is féidir a áiteamh mar sin go bhfuil deireadh tomhaiste ann. Sásaítear mianta an 

lucht éisteachta sa réiteach deireanach mar sin. Níl Prionsabal Olrik i bhfad ón tuairim a leag 

Ó hÓgáin síos ach oiread. Faoi mar a dhearbhaíonn Ó hÓgáin, bíonn constaic ag an aithriseoir 

béil an ‘ealaín atá cruthaithe’ aige a chur ar ais sa ghnáthshaol (1981, 30; agus féach chomh 

maith Dundes 1999, 88). I mbeagán focal ba chóir go mbeadh deis, mar a dhéanann Dundes 

cur síos go slachtmhar air, ag an lucht éisteachta an lámh fháiscthe a fhuascailt ón teannas 

(1965, 131-2).  

Saothar Annie Báine 

Mar a rinneadh ag tús na caibidle, sílim gur díol spéise é spléachadh a thabhairt ar na 

deiridh i scéalta seanchais Annie Báine. Is féidir a áiteamh go gcloíonn Annie le Prionsabal an 

Deiridh sa dóigh is nach gcuireann sí deireadh tobann leis an insint a fhágfaidh a lucht 

éisteachta gan chlabhsúr. Is ag deireadh na hinsinte a tchímid fuascailt an doirn dhruidte ina 

ngluaiseann an scéal ón chorraí go dtí an chalm. Chomh maith leis sin, ba ghnáthach le hAnnie 

tagairt a dhéanamh don ghlún a chuaigh roimpi mar dhlaoi mhullaigh nó mar dhearbhú 

údarásach ar fhírinne na hinsinte. Tabhair faoi deara:  

(63) Is iomaigh uair agus ró-iomaigh a chuala mé máthair a’ caint air sin. Tá sé a’ 
ghabhail ón lá sin go dtí an lá inniu (CBÉ 392: 46)  
 

Agus: 

(64) Bá ghnáthach leis na daoine a rá gur thuit achan duine aca leis a’ duine eile (CBÉ 
547:270) 
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Is fiú a mheabhrú dúinn féin gurb iad na scéalta iontais is cás linn sa tráchtas seo agus tá an 

chosúlacht ar an scéal nach bhfreagraíonn an fhoirmle seo do seanrá na scéalaíochta os rud é 

go mbaineann an saothar seo le domhan na fantaisíochta. Má dhéantar iniúchadh ar na scéalta 

iontais, tchífear nach bhfuil foirmlí mar sin in úsáid aici ach go gcloíonn an seanchaí le 

Prionsabal an Druidte sa mhéid nach gcuireann sí deireadh tobann giorraisc lena cuid insintí 21. 

Is mithid anois cardáil a dhéanamh ar na deiridh atá ag Annie Bhán: 

(65) Dúirt na fir ansin má bhí Fionn sásta go raibh siad-san sásta. Tháinig siad ‘na bhaile 
agus Fionn leo mar bhí sé ag imeacht dó ach amháin go rabh an ceann liath (CBÉ 410:431) 

 
(66) Bhí an Cú bocht iontach buartha agus iontach cráite. Ghearr sé an cloigeann don mhac 
ansin i gheall ar é a chur as pianaidhe. Ní rabh sé ina ghaiscíoch níos mó go mór agus bhí 
sé roimhe sin. Thit sé i droim dubhach. Bhí sé a’gabháil thart ansin agus ní rabh cumhail 
aige ar throid ní ba mhó ach san am chéanna chaithfeadh sé troid corruair (CBÉ 438:52) 

 
(67) Ach bíodh geall gur shuigh siad go suaimhneach go maidin agus ó shin suas. Níor iarr 
siad lóistín le lámh láidir níos mó. Má bhí dúil ag duine lóistín a thabhairt daofa bhí go 
maith agus mura rabh rachadh siad go dtí teach eile (CBÉ 438:40) 

 
(68) D’iarr siad air a ghabháil chomh tiubh géar agus thiocfadh leis agus íoc-shláinte fháil 
a bhí sa domhan thoir lena chuimilt do Dhiarmaid agus é a leigheas. Dúirt sé go ndéanfadh 
agus míle fáilte ach nach rabh maith dó ann go rabh sé rómhall nach mbeadh sé leath an 
bhealaigh go mbeadh Diarmaid marbh. (CBÉ 410: 440) 

 
(69) “Cá tuí nár labhair tú,” adeir sé, “nuair a chuir sí ann do chois é, ná cá tuí ar fhan tú 
chomh suaimhneach sin?”. “Ó” ar seisean, “Shíl mise gur don bhaisteadh é” (CBÉ 438:39).   

 
Cibé insint atá á hiniúchadh againn, tá clabhsúr le haireachtáil ann agus sásaítear mianta 

na hinsinte. Ar fheiceáil clabhsúr (65) dúinn, tá comhthreomhaireacht le cluinstin go soiléir sa 

dá fhochlásal deiridh. Cuireann an abairt seo in iúl gur thángthas ar réiteach agus go raibh 

clabhsúr i ndán don charachtar. Chomh maith leis sin, is díol suntais é gur tháinig an scéal ar 

ais chuig an tús .i. gur tháinig Fionn ar ais mar a d’imigh sé. In (66), tháinig an eachtra chun 

deiridh agus bhain sé an cloigeann dá mhac. Tá clabhsúr le cluinstin san abairtín diúltach “níos 

 
21Sílim go dtugann sé tacaíocht don tuairim go bhfuil dá stíl faoi leith idir lámha againn. Ba mhaith liom mo 
sheasamh a shoiléiriú arís gur chóir idirdhealú a dhéanamh ar na scéalta iontais agus seanchais sa dóigh is nach 
dtagann an dá sheanrá ná an dá stíl salach ar a chéile. Le linn an tráchtais seo, dhírigh mé mo chuid airde ar na 
scéalta iontais amháin. Sílim gur tairbheach an mhaise dúinn na scéalta seanchais a tharraingt isteach faoi raon an 
phlé i gcás-staidéar samplach eile. 
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mó go mór agus bhí sé roimhe” agus nach raibh fonn troda air “ní ba mhó”. Is spéis liom an 

leid atá le cluinstin ag an deireadh. Cé gur tháinig muid chun réiteach na deacrachta, is mó an 

bhraistint atá againn nach bhfuil deireadh i ndán do laochas an ghaiscígh agus go mbeidh 

eachtraí eile ón charachtar. Is amhlaidh don chás in (67). Tháinig an scéal chun críche agus 

déantar é sin a treisiú don lucht éisteachta leis an ráiteas fógrach “Bíodh geall”. Baintear úsáid 

as an abairtín diúltach ‘níos mó’ le cur in iúl gur tháinig an fhadhb agus an trioblóid chun 

deiridh. Tá an chuma ar an scéal anois go bhfuil ciall cheannaithe acu. Arís, ní miste a 

mheabhrú go bhfuil nod nó féidearthacht le cluinstin go dtig le scéal eile a spíonadh amach 

astu. Mairfidh eachtraí Fhinn, Chú Chulainn ná na bhFianna seal tamaill eile. Seasann na deirí 

seo glan in éadan (68) óir nach bhfuil a dhath níos cinnte nach dtiocfaidh Diarmuid Ó Duibhne 

slán as an tubaiste mharfach seo. Tá ceithre chlásal in úsáid san eachtra seo le cur chun an 

bhaile ar an éisteoir go bhfuil an deireadh bainte amach dó; “nach rabh maith dó ann go rabh 

sé rómhall nach mbeadh sé leath an bhealaigh go mbeadh Diarmaid marbh”. Fiú má tá blas 

gasta le mothachtáil ar an eachtra dheireanach seo, tá neart ama ag an lucht éisteachta iad féin 

a ullmhú do chlabhsúr na hinsinte. Is cás suimiúil é an ceann deireanach. Ní mór a admháil go 

bhfuil (69) ag brath go huile is go hiomlán ar bhuafhocal a bhainfidh gáire amach as an lucht 

éisteachta. Is é an míthuiscint greannmhar a bheireann an insint chun clabhsúir. Sílim nach 

dtiocfadh leis an seanchaí scéilín nó rud éigin eile a rá i ndiaidh an phíosa seo ar eagla go 

laghdófaí cumas agus greann an scéil dá bharr. Cibé insint atá idir lámha againn, níl aon rud a 

fhágfaidh míshuaimhneas ar an lucht éisteachta. Bhí clabhsúr teagascach ann don lucht 

éisteachta gur sáraíodh an fhadhb, gur cuireadh an t-ord ar ais arís sa domhan agus gur tháinig 

an insint chun críche sásúil. Tá an deireadh bainte amach ag Annie Bhán. Tugadh faill anois 

do lucht an áirneáil teacht chucu féin agus caibidil a dhéanamh ar iontas an tsaoil chrua 

chadránta.   
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Saothar Shéamuis Uí Ghrianna 

Is mithid anois ár n-aird a dhíriú ar chnuasach Uí Ghrianna agus iniúchadh a dhéanamh 

ar Phrionsabal na Druidte ina chuid gearrscéalta. Arís, is é an nós sa traidisiún béil go dtig an 

saothar chun críche i ndiaidh na heachtra leathdheireanaí. Ní tharlaíonn sin chomh tobann sin 

is go gcuirfeadh sé mearbhall ar an lucht éisteachta ámh. Bíonn gluaiseacht thomhaiste le sonrú 

ag an deireadh. Sílim go bhfuil Ó Grianna in aimhréidh go mór leis an thraidisiún bhéil agus 

go bhfuil cuma amscaí le tabhairt faoi deara ag deireadh a chuid gearrscéalta. Tabhair fá deara:  

(70) “Shaoil mé gur de’n bhaisteadh é,” ars’ Oisín. “Tá d’anam geal sna flaithis,” arsa 
Pádraig.  
“ ’bhfuil fírinne ar bith sa sgéal sin, do bharamhail?” arsa mise leis a’ tseanchuidhe. “A 
dhuine,” ar seisean, “is ann atá an fhírinne, dá n-éistimís léithe. In gach uile chuid de ó 
n-a thús go dtí n-a dheireadh. Acht ní éistfimid léithe. Táimid ró-ghnoitheach. Tá 
barraíocht eadar lámhaibh againn. Ní ghlacfaimid anródh ar bith mar chuid den 
Bhaisteadh. Agus ní fhuil de leigheas againn ar achrann ná ar leán a’ tsaoghal acht iall 
a chur i súiste Ghuill.” (FB 14) 
 
(71) “An iad atá ann?” ars’ Áine. “An bhfuil Fionn leo? An bhfaca tú é? An rabh tú 
’cainnt leis? An rachaidh mé amach agus fáilte a chur roimhe? An bhfuil sé ’n-a fhear 
comh breágh is bhí sé riamh?” “Tá,” ars’ Aoife, “acht-” “Acht caide?” ars’ Áine. “Ó, 
b’fhéidir nach rabh ann acht liaspáin a tháinig ar mo shúile,” ars’ Aoife. “Acht 
chonnaictheas domh go rabh imir liath a’ teacht i n-a ghruaig ós cionn na gcluas. 
B’fhéidir, mar dubhairt mé, nach rabh ann acht rud a chonnaictheas domh. Acht gabh 
féin amach is breathnaigh é” (SSC 94)  
 
(72) Le coim na h-oidhche bhí Cú Chulainn ag imtheacht leis féin mar bheadh sé ar 
seachrán agus é a’ caoineadh agus a’ mairgnigh:  
“Óch, óch! Anocht is mór mo mhíre 
Is mé a’tarraingt suas go Mogh Gine 
Ceann mo mhic in mo láimh chlí, 
A arm ’éideadh sa láimh eile” (ACC 52)  

 
(73) Luigh Fionn ar an urlár ós coinne na teineadh agus thuit sé i n-a chodladh. Nuair a 
mhusgail sé féin agus an chuid eile de na Fianaibh bhí an ghrian amuigh anáirde ar 
a’spéir. Acht ní raibh aca acht iad féin. Ní raibh seanduine ná óig-bhean ná uain ar a n-
amharc ná ar a n-éisteacht. Ní raibh ballaí i n-a dtimcheall ná díon ós a gcionn. Acht 
iad i n-a luighe ar a’bhlár fholamh i mullach Charn Fhearadhaigh (CF 61)  
 
(74) Acht ní fhacaidh an ghealach sin ár ar bith i n-Éirinn acht ’oiread is chonnaic a’ 
ceann tháinig roimpi é. Níor tarraingeadh aon deor amháin fhola. Níor buaileadh buille 
de sgin ná de chlaideamh. Níor chuir Clann Dhiarmada Uí Dhuibhne cogadh ar bith ar 
bun. Agus nach iongantach nár cuireadar. Bhail, ní h-ionann a’ saoghal a bhí an uair sin 
ann agus a’ saoghal atá anois ann. Ní raibh leitreacha ná páipéir nuaidheachta ann an 
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uair ud, gan trácht ar radio. Agus ní raibh a fhios ag Clann Dhiarmada, go dtáinig siad 
arais, go raibh a máthair pósta ar Fhionn Mhac Chumhaill. (ÉF 45) 

 
Sílim gurb iad (70) agus (73) na samplaí is fearr dá bhfuil againn atá ag fóirstean do Phrionsabal 

na Druidte sa mhéid is nach bhfuil deireadh tobann ann. In (70), cuireadh deireadh le domhan 

na fantaisíochta leis an fhrása greannmhar “shíl mé gur den bhaisteadh é”, rud a bhainfidh gáire 

as an lucht léitheoireachta ar ndóigh. Thiocfadh leis an Ghriannach an scéal a fhágáil mar a bhí 

(díreach mar a rinneadh sa leagan béil thuas) ach tá lorg a láimhe le haireachtáil ann. I ndiaidh 

an buafhocal a fhógairt, stoitear an léitheoir go borb ó dhomhan na samhlaíochta agus teilgtear 

ar ais arís sa domhan nithiúil é le hidirghníomhaíocht leamh ó dhuine den tseandéanamh, 

Mícheál Ruadh. Tabhair fá deara an ton grástúil gor agus an tsaoithíneacht straibhéiseach sa 

chomhrá deiridh. Mar bharr ar an donas, bheirtear blas fáthchiallach anois don insint “Agus ní 

fhuil de leigheas againn ar achrann ná ar leán a’ tsaoghal acht iall a chur i súiste Ghuill”. In 

ionad an ghrinn, tá an seanchaí ag pápaireacht agus ag éagaoineadh an tsaoil nithiúil. Ní miste 

a admháil nár thaitin an chuid seo liom siocair meáchan an éadóchais i nglór Mhicheáil nuair 

a labhair sé. Is é is dóichí ná go raibh Ó Grianna ar theann a dhíchill críoch nó atmaisféar fileata 

a thabhairt dá shaothar, rud a bhéarfadh lón machnaimh dá lucht léitheoireachta ar iontas an 

tsaoil. Bíodh sin mar atá, tá deireadh deas tomhaiste ann. I ndiaidh uasphointe an ghearrscéil, 

mothaítear an tréimhse scíthe agus clabhsúr á chur ag an scríbhneoir ar dheirí na scéalta i modh 

sothuigthe. Is spéis liom (73). I ndiaidh na heachtra leathdheireanaí, titeann na Fianna uilig 

chun suain. Ní miste aird a dhíriú ar a dheise is ar a shéimhe is atá an t-athrú sa bhlúire seo 

thíos, rud a chartfadh an t-éisteoir ó thús go deireadh na habairte amhail is dá mbeadh an 

scríbhneoir ag iarraidh an léitheoir a chealgadh. Ó thaobh strúchtúir de, tchítear an cónasc 

comhordaitheach a cheanglaíonn péire focal le chéile. Is é an focal “Acht” an focal a bhriseann 

an sruth cainte agus a bheireann an abairt chun na críche. Ó thaobh na feidhme de, laghdaítear 

teannas na hócáide i modh soiléir tomhaiste. Sílim go dtugann na trí habairt dheiridh 
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spléachadh nach beag domh ar an tuigbheáil a bhí ag Ó Grianna ar an sní cainte. Léirítear anseo 

dúinn go raibh Ó Grianna ar a bhuaic sa chaint rithimiúil (rud a phléifear sa chéad chaibidil 

eile):  

(75) Ní raibh seanduine ná óig-bhean ná uain ar a n-amharc ná ar a n-éisteacht. Ní raibh 
ballaí i n-a dtimcheall ná díon ós a gcionn. Acht iad i n-a luighe ar a’bhlár fholamh i 
mullach Charn Fhearadhaigh. (61) 

 

Fágann sin go bhfuil trí ghearrscéal ann a théann in éadan Phrionsabal na Druidte. Má 

dhéantar iniúchadh ar (71), feictear go bhfuil Ó Grianna in aimhréiteach leis an tradisiún béil 

ó thaobh na teoirice de. In ionad clabhsúr tomhaiste á chur ar an scéal, mothaítear go bhfuil an 

scríbhneoir ar theann a dhíchill teannas a athbheochan arís agus é ag carnadh suas moll mór 

ceisteanna ag an deireadh. Ní smaointe fada saothraithe atá iontu ach abairtí beaga gearra a 

mhéadaíonn rithim agus dithneas na hócáide. Anuas air sin, ní ceisteanna iad atá le freagairt sa 

ghearrscéal ach cnuasach reitriciúil atá ann le mearbhall na mná a chur in iúl don léitheoir. Tá 

scleondar á thógáil ag Ó Grianna mar sin. Mar thoradh suíomh na gceisteanna, tá cuma amscaí 

orthu. Níl sé soiléir ar chor ar bith go bhfuil deireadh le sonrú sa ghearrscéal. Tá an léitheoir 

fágtha go hiomlán gan aon fhuascailt ná aon réiteach. Fágtar faoi shamhlaíocht an léitheora é 

leis an líne fhuarchúiseach “Gabh féin amach is breathnaigh é”. Tchítear claochlú ag teacht ar 

Chú Chulainn in (72) nuair a thuig sé gur mharaigh sé a mhac i ndán fhios dó. Ní chuirfeadh 

sé lá stró orainn é a mhaitheamh as an ghníomh gránna siocair an t-athrá dúbáilte a bheith ann 

(a’ caoineadh agus a’ mairgnigh), rud a rinne neartú agus dianú ar mhairgneach Chú Chulainn 

a bhí á chéasadh féin le haithreachas. Is spéis liom an rann ceoil a cuireadh leis mar ruball an 

ghearrscéil. Téann Ó Grianna i muinín na hamhránaíochta le gníomh mharfach Chú Chulainn 

a chur in iúl don léitheoir. Ní dhearna sé trácht ar an eachtra nuair a baineadh ceann a mhic. 

Sampla eile den scríbhneoir a bhí ar theann a dhíchill garbhadas an traidisiúin bhéil a ghlanadh 

óna shaothar is cosúil. Cé gur chuir Ó Grianna an ranna ceoil ag an deireadh, bhí muid ag fágáil 
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an charachtair agus é in umar na haimléise. Tá sé trína chéile go fóill. Is amhlaidh don chríoch 

nár comhlíonadh in (74). Ar láimh amháin, tá sé soiléir go bhfuil an gearrscéal ag teacht chun 

deiridh. Feictear dúil an Ghriannaigh arís sa chnuasach rithimiúil, an mhír dhiúltach an iarraidh 

seo: “Ní”, “Níor”, “Níor”, “Agus nach”, rud a threisíonn agus a dhéanann dianú ar an easpa 

coimhlinte. Is fiú a mheabhrú nach mbeadh an líne deiridh ina shásamh do theoiric Olrik. Sa 

líne deiridh tig na saighdiúirí ar ais agus gheibhtear amach go bhfuil a máthair pósta ar naimhde 

an ghearrscéil, Fionn Mac Cumhaill. Bheireann an líne seo suntas don tuairim gur lean scéal 

eile ar aghaidh fad is a bhí na mic ar shiúl i mbun traenála le díoltas a bhaint amach. Tig sin 

salach ar  Phrionsabal an Phatrúin Línigh a pléadh ní ba luaithe. Tá an chosúlacht ar an scéal 

nár tháinig réiteach sásúil ar an ghearrscéal. Fágtar faoi shamhlaíocht an léitheora arís é.  

Cur is Cúiteamh 

Cé gur shoiléirigh scoláirí nósmhaireacht an bhéaloidis a bheith i scríbhneoireacht 

Shéamuis Uí Ghrianna, ní fearr rud a dhéanaimis ná torthaí na caibidle a lonnú taobh istigh de 

dhioscúrsa na critice. 

Ina léargas ar Cith is Dealán, léirigh Mac Congáil (1982, 61-2) go raibh tús lom gonta 

ag Séamus Ó Grianna i gcúpla scéal agus gurbh iad sin na scéalta ba mhó a chloígh le ciútaí na 

gearrscéalaíochta nua-aimseartha síos tríothu. Na gearrscéalta sin a mbíonn réamhrá ar a dtús 

acu áfach, thug Mac Congáil faoi deara gurbh iad sin is dlúithe a lean de nósmhaireacht na 

scéalaíochta. I ndiaidh domh iniúchadh a dhéanamh ar thréithe na n-oscailtí, rachadh sé dian 

orm géilleadh gur éirigh le Séamus Ó Grianna tús an traidisiúin bhéil a chur de go fuinniúil 

seolta taobh istigh den chás staidéar seo. D’aimsigh mé ceithre chás nuair a thug Ó Grianna 

cúig lár an aonaigh muid i modh giorraisc. Taobh istigh den chéad chúpla líne, dhírigh Ó 
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Grianna isteach ar aighneas agus ar chrá chroí an charachtair, rud a bheir práinn agus dithneas 

don oscailt. D’éirigh leis corraí a chur faoi na píosaí sin.  

Tá sé ar shlí a ráite chomh maith go gcaitheann Séamus Ó Grianna barraíocht ama le 

cúlra agus le comhthéacs an scéil a láimhseáil sa méid nach bhfuil lúb ar lár aige (Rose 1978). 

Is féidir tuairim Pheigí a fhíorú sa chás seo. Faoi mar a chonacthas le scéalta iontais Annie 

Báine, tharraing sí na carachtair i ndeas a chéile a luaithe agus ab fhéidir ag an tús agus lig sí 

dóibh gníomh a chur i gcríche. Níor thug sí lánchead a gcinn dóibh comhrá a chur ar bun. Is é 

is dóiche gur tuigeadh don Ghriannach go raibh réamhrá na n-insintí béil gann ar eolas agus 

nach raibh ann ach chorrthagairt fhánach nó easnamhach do dhéantús na gcarachtar. Sílim gur 

fhéach an Griannach leis an bhearna seo a líonadh. Ní miste Caibidil 4 a thabhairt chun 

chuimhne, áit a ndeirim gur mhó an iarracht a rinne Ó Grianna tréithe na gcarachtar a fhorbairt 

len iad a thabhairt go nithiúlacht an tsaoil réadúil dá lucht léitheoireachta. Mothaítear mar sin 

gur shaothar in aisce é an dúshraith seo a chuireann sé faoina chuid carachtar díreach ag an tús 

óir go bhfágann sé blas seanchaite malltriallach ar idirghníomhaíocht na gcarachtar. Moillítear 

an scéal agus baintear dlús ón eachtra dá bharr. Is fiú tuairim ghinearálta de chuid Olrik a 

thabhairt chun cuimhne arís: níl dúil ag an traidisiún beil i sonraí iomarcacha neafaiseacha. Tá 

líne cháiréiseach idir bunchloch agus carn cloch a bheith á leagan síos ag an údar.  

Is sonrach an rud é gurbh é an creatlach céanna ó leabhar amháin go leabhar eile a 

aimsíodh i saothar Shéamuis Uí Ghrianna agus a ghoill go mór ar lucht na léirmheastóireachta. 

Glacadh coll leis an dóigh arbh fhurast titim amach an scéil a thuar ag an tús agus nach ligfí 

don léitheoir samhlaíocht dá c(h)uid féin a úsáid (féach: Titley 1991; Nic Eoin 1982; Mac 

Congáil 1982). Sonraíodh go raibh péire doirte dá chéile, gur imigh fear chun na hAlban lena 

chuid a shaothrú, agus gur fágadh an bhean dhílis ina staic ag feitheamh le teacht ar ais an fhir, 

nó go raibh taisme ina dheireadh nó gur dhiúltaigh páirtí amháin do ghrá an duine eile. Is fíor 

a gcuid tuairimí sa chnuasach iontais seo chomh maith. Loiteann Ó Grianna titim amach an 
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ghearrscéil iontais go luath sa tsaothar. Níor mhiste a rá go mbeadh sé doiligh an léitheoir a 

choinneáil ar tinneall ó thús go deireadh an tsaothair. Le suim an léitheora a ghríosú, thug Ó 

Grianna faoi dhébhríocht agus faoi neamhchinnteacht maidir le nochtadh na gcarachtar, rud 

eile a sháraigh éascaíocht an traidisiúin bhéil. Dá thoradh seo, ba é luas an ghearrscéil ba mhó 

a bhí thíos leis. 

Áitím go bhfuil tuilleadh deacrachtaí le sárú ag Séamus Ó Grianna i bhfíodóireacht an 

tsaothair má táthar chun glacadh go réidh le féith an traidisiúin bhéil a bheith ina chuid saothar. 

Áitíodh gurbh í an fhorbairt líneach ó eachtra amháin go heachtra eile a bhí ina chomhartha 

sóirt don scríbhneoir (Denvir 2005, 44). Ní go gcuirtear leagan béil an tseanchaí san áireamh 

go bhfeictear an patrún líneach mar ba dhual don tradisiún béil é .i. tá an príomhcharachtar 

agus dul chun cinn na hinsinte fite go dlúth lena chéile sa méid is nach féidir iad a scarúint. 

Bíonn an príomhcharachtar ar thús cadhnaíochta na hinsinte agus bogann sé go saoráideach 

sochma fríd an insint óna thús go dtí a dheireadh. Bhí an oiread sin bogadh anonn is anall le 

sonrú i saothar iontais Uí Ghrianna. Bhí deacracht ag Ó Grianna an chéad radharc eile a 

shníomh isteach i gcúlbhrat an tsaothair i modh éifeachtach leanúnach, rud a d’fhág briseadh 

glan idir na heachtraí. Cibé acu laige ina chumas fíodóireachta nó claonadh chun na stíle 

uileláithrí atá ann, tig siad beirt crosach ar theoiric an Phatrúin Línigh dar le Prionsabail Olrik.  

Ní bheadh sé cothrom a rá go raibh mé ag súil le múnla nua faoi bhun na scéalta 

seanbhunaithe seo óir bheadh sé dodhéanta scarúint ó éachtaí iontais ach ba spéis liom an chuid 

den scéal ar ar dhírigh sé a chuid airde agus an chuid a bhí fágtha ar lár aige. Dúradh gur 

loiteadh an plota leis an iomarca maoithneachais nuair a bhí na mothúcháin dhaonna á n-

ionramháil Ó Grianna agus go ndeachaigh sé thar fóir ag iarraidh pointe a dhéanamh (Nic Eoin 

1982, 193-5). Bheireann sé neartú do thuairim Mhic Chongáil gur bhain téama an ghrá go dlúth 

is go hinneach le pearsantacht, le samhlaíocht agus le dearcadh Shéamuis Uí Ghrianna (Mac 

Congáil 1982, 96). Is féidir an tuairim chéanna a áiteamh maidir leis na gearrscéalta iontais 
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seo. Ba mhó an bhraistint a bhí agam go raibh Ó Grianna ar a sháimhín só leis an seaniomrá 

nach raibh ar thús ná ar dheireadh na scéalta ach crá croí nó uaisleacht nó grá idéalach. D’fhan 

sé glan amach ó éachtaí a thruailleodh an uaisleacht nó a chaithfeadh smál ar ghalántacht a 

chuid saothar. Saorghlanadh na giotaí mígheanasacha óna chuid saothar agus fágadh aon rian 

de ghnéas agus de chumann ar lár (fiú nuair a thug an seanchaí leid uaithi go saoráideach). 

Rachainn chomh fada le rá go raibh Ó Grianna ag déanamh cinsireachta air féin agus gurbh 

fhearr leis fanacht ar thalamh slán, rud a thacaíos le tuairim Ní Mhaoláin (1980, 22) go raibh 

leisce ar Shéamus Ó Grianna roimh rudaí a chuirfeadh náire ar a mháthair. Ní dhéanfaidh sé lá 

dochair a admháil go raibh mé ag dúil le scéalta iontais a bhí lán le gaiscígh i dtiubh an áir agus 

le laochra sa mhuineál ar a chéile ar mhachaire chatha. Saorghlanadh na héachtaí móra gáirsiúla 

ón phlota. Ligeadh an t-ionadh agus an foréigean i leaba an dearmaid. Dá thoradh an 

chleachtaidh seo, fágadh mothú amscaí ar chomhtháthú a chuid scéalta iontais. Ba léir go raibh 

lúb ar lár i bhfíodóireacht an phlota. Nuair a tháinig an fhaill le tabhairt faoi sheánra 

áibhéileach, níor fhéach an Griannach le scód a ligean lena chuid samhlaíochta mar scríbhneoir 

cruthaitheach.  

Tá sé ar shlí a ráite go mbíonn deirí na ngearrscéalta fíorthábhachtach do lucht na 

hardlitríochta, áit a mbeidís ag súil le críoch lom a spreagfadh samhlaíocht an léitheora. 

Seasann sin glan in éadán Prionsabal na Druidte. Maidir le clabhsúr na n-insintí sa traidisiún 

béil, bheadh suaimhneas de dhíth ag lucht an áirneáil gur cuireadh cúrsaí an domhain in ord 

agus in eagar arís. D’éireodh leis an laoch aon chosc a cuireadh air a shárú. Thiocfadh sé slán 

ó chonstaicí marfacha agus chloífeadh sé an namhaid. Gheobhadh sé spéirbhean nó gheobhadh 

sé bás. Áitíonn Mac Congáil (1982, 113) nach gcloíonn Ó Grianna le críoch lom ghonta na 

ngearrscéalaíochta, rud a fhágann nach mbíonn sé ag gearrscéalaíocht. Bíodh sin mar atá i gcás 

an staidéir. Chonacthas go raibh trí chás nuair nár éirigh le Séamus Ó Grianna ord a chur ar ais 
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i ndomhan na fantaisíochta. Fágadh cuid de na deacrachtaí gan réiteach agus fágadh gan 

chlabhsúr muid.  

Sonraíodh gur bhain Séamus Ó Grianna úsáid as ciútaí coitianta na scéalaíochta le linn 

dó scéal a láimhseáil agus a sholáthar (Titley 1991, 268). Ar cheann de na clocha a bhí ar 

phaidrín na gcriticeoirí go raibh craiceann na fírinne á chur ar an tsaothar aige trí fhoinsí an 

scéil a chur in iúl don léitheoir. Sonraíodh go raibh a chuid saothar suite sa cheantar ceannann 

céanna agus b’annamh a lonnaigh sé scéal taobh amuigh dá cheantar, rud a bheir áitiúlachas 

tuirsiúil dá chuid cumadóireachta (féach: Mac Cana 1956, 51; Ó Fiaich 1974, 29-30; Nic Eoin 

1982a, 179). Ag trácht di ar an ghearrscéal Faoi na Fóide is Mé Sínte, luann Nic Dhonnchadha 

(1981, 157) nach deacair dúinn an t-atmaisfeár taibhsiúil diamhair a shamhlú “mar chuid den 

bhéaloideas”. Iarracht chumhachtach atá sa blúire seo le hidéalú mórthaibhseach a dhéanamh 

ar a cheantar féin: 

Sheasaigh mé taobh amuigh de bhalla na reilige agus mé ag éisteacht leis an cheol. Bhí 
giall an tseanteampaill ina sheasamh ina stacán dhorcha eadar mé is an ghealach, agus 
scáile dubh ag imeacht óna bhun amach thar an bhalla agus trasna an léana ... Cibé acu 
de chuid an tsaoil seo nó de chuid an tsaoil úd eile an píobaire, bhí cladach Cheann 
Dubhrainn faoi féin an oíche sin. Ní raibh an dara fuaim le cluinstin ach glór a chuid 
píob (Ó Grianna 1983, 110-11) 
 

Bhéarfadh cur síos mar sin suntas don chinneadh a rinne mé le scagadh a dhéanamh ar shaothar 

seanchais agus iontais i scríbhneoireacht Shéamuis sa méid is go dtabharfaí peirspictíocht nua 

dúinn ar an dóigh ar éirigh leis an Ghriannach idirdhealú a dhéanamh ar an saol iarbhír agus ar 

domhan na fantaisíochta. I mbeagán focal, ar éirigh leis an Ghriannach an léitheoir a tharraingt 

trasna na himeallchríche ficseanúla gan iontaobh a thabhairt le seanchas an domhain nithiúil 

nó ar bhealach níos fuarchúisí, dá mbainfí uaidh áis choitianta a chuid seanchais, ar ligfeadh 

Séamus an scód lena chuid samhlaíochta? Cé gur caolchúiseach í an tagairt atá ann do 

thírdhreach na ngearrscéalta, ní fheictear cur síos mórthaibhseach an tírdhreacha ná foirmlí ná 

coinbhinsiúin sheanchaite a d’aimsigh scoláirí eile thuas. Níl comharthaí sóirt an scríbhneora 
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inbhraite sna gearrscéalta seo. Ní hé amháin go bhfuil an mhistéir ar iarraidh ach scaoileann 

Séamus Ó Grianna uaidh aon chur síos ar éagaoin na gaoithe agus ar thonnluascadh na farraige 

móire. Fágadh domhan na nithiúlachta i leaba an dearmaid ag an scríbhneoir.  

Is mithid anois snáitheanna na bPrionsabal a tharraingt le chéile agus inniúchadh a 

dhéanamh ar an cheist: Cé acu a raibh Ó Grianna ag gearrscéalaíocht nó ag scéalaíocht sna 

scéalta iontais thuas? De réir mo chuid taighde, ba léir domh nach raibh comhthathú slachtmhar 

le haireachtáil ach i gceann amháin dá chuid gearrscéalta iontais. Sa ghearrscéal Carn 

Fhearaígh, d’eirigh le Séamus aithris a dhéanamh ar an traidisiún béil. Bhí tús tomhaiste ann 

nach gcuirfeadh mearbhall ar an lucht éisteachta. Bhí patrún líneach breá soiléir le sonrú agus 

bhí leanúnachas le haireachtáil ina rith fríd. Mar dlaoi mhullaigh, chuir Ó Grianna deireadh 

malltriallach leis an ghearrscéal a bhéarfadh ár sáith ama dúinn suaimhneas a ghlacadh. Bhí 

deireadh an tsaothair ag teacht go feillbhinn le modh na hoscailte, rud a bheir coibhneas 

cairéiseach don tsaothar.  

Conclúid 

Sa chaibidil seo mar sin, léiríodh gur féidir Prionsabail an Phlota a tharraingt isteach 

faoi raon an phlé le hiniúchadh a dhéanamh ar leagan amach na ngearrscéalta i saothar 

Shéamuis Uí Ghrianna. I measc na bPrionsabal, scrúdaíodh Prionsabal na hoscailte, an Phatrúin 

Línigh, na Loighce, na hAontachta, agus Prionsabal na Druidte. Cé gur féidir a áiteamh go 

raibh an traidisiún béil ina amhábhar réamhcheaptha don scríbhneoir ó thaobh phlota de, níorbh 

amhlaidh an ród a chuir sé roimhe. Thaispeáin mé gur sháraigh Ó Grianna cuid de Phrionsabail 

a bhain le simplíocht agus le héascaíocht an phlota. Chonacthas spléachadh ina chuid réamhrá 

a bhéarfadh dóchas gur fhéach Ó Grianna leis an oscailt rómánsúil fhileata a fhágáil ina dhiaidh 

agus tabhairt faoi thús a bhainfeadh croitheadh as an léitheoir. Cé gur mhinic a thit sé siar ar 

na cleasa seanchaite a bhí ina chomharthaí sóirt don údar agus go raibh ceisteanna 
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tromchúiseacha le tógáil againn maidir le heachtraí graosta gránna na ngaiscíoch agus le 

réaltach an domhain nithiúil, ba mhó an iarracht a rinne Séamus Ó Grianna le plota a fhorbairt 

agus a spíonadh amach ar bhonn níba shofaisticiúla. 
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Caibidil 6 

Teanga 

Dá chonspóidí is a bhí an ding a cuireadh i ndíospóireacht an bhéaloidis mar bhunsraith 

chruthaitheach as a dtiocfadh sní litríochta, ba ghéire an machaire catha a bhí ann ar chaighdeán 

na Gaeilge a bheadh inghlactha agus inmholta mar litríocht nua-aimseartha na fichiú haoise. Is 

minic a deirtear go raibh an t-athrú ó Ghaeilge na seachtú haoise déag go cainnt na ndaoine 

mar chaighdeán scríbhneoireachta ar cheann de na hathruithe ba shuntasaí a tharla le linn 

athbheochan na Gaeilge.22 Leagann Nic Eoin (2008, 220) a méar ar chroílár na fealsúnachta 

nuair a áitíonn sí go neamhbhalbh go raibh ‘fetishization of the native speaker’ agus ‘a 

privileging of filiation over affiliation’ le sonrú i ndioscúrsa na Gaeilge. De thoradh na dúspéise 

seo, bhí meáchan as cuimse á chur ar scríbhneoirí arbh de phór na gceantar Gaeltachta iad agus 

a raibh caint gan truailliú ar bharr a mbéal agus ar ghob a bpeann acu. Ba í idé-eolaíocht 

dothreáite agus díocas dolíonta na gluaiseachta seo a d’fhág lorg fadmharthanach ar chúrsaí 

léirmheasa agus litríochta i gcaitheamh an fhichiú haois. Seo mar a shainíonn Kiberd (1985, 

25) tionchar na dúspéise seo ar chúrsaí léirmheasa nuair a áitíonn sé go raibh “caint na ndaoine 

agus na teoiricí a ghabh leis, chomh neadaithe in intinn na léirmheastóirí Gaeilge ó aimsir na 

 
22 Cé gurbh é díghalldú na teanga a gceann scríbe, níorbh ionann an ród a cuireadh rompu. Ar thaobh amháin, ba 
mhian le de Hindeberg cainteoirí dúchais a oiliúint le go gcuirfidís eolas ar an tSean-Ghaeilge. Maíonn Mac an 
tSaoir áfach gur baineadh míthuiscint ar a thréine is a chreid de Hindeberg sa tSean-Ghaeilge mar fhoinse. Le 
cardáil níos fuinte a fháil ar an ábhar, féach ailt Mhic an tSaoir (1961, 23-4; 1962a agus 1962b). Seasann meon 
de Hindeberg glan in éadán na fealsúnachta diongbháilte a bhí ag an Athair Peadar Ua Laoghaire a rinne idéalú 
ar chaint agus ar chanúint na cosmhuintire mar linn diamhair a chosnódh todhchaí na Gaeilge ón truailliú Gallda. 
Faoi dheireadh, ba iad deiscibeil an Athar Pheadair Uí Laoghaire a chreid in íonacht an chainteora dhúchasaigh a 
rug an chraobh leo. Féach Ó Háinle (1976, 65); chomh maith le: “Ó Chaint na nDaoine go dtí an Caighdeán 
Oifigiúil” (Ó Háinle 1994, 745-93); “Caint na nDaoine mar Bhonn Liteartha” (Kiberd, 1985a agus 1985b); agus 
“Na Canúintí: Patois Meathlaithe nó Foinse Fuinnimh?” (Ó Conchubhair 2009, 193; agus 2003); agus Ó Glaisne 
(1974, 8) le cardáil níos cuimsithí ar an ábhar.  
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hathbheochana i leith nach raibh siad in ann aon cheo eile a phlé seachas an chaint”.23 Ní cás 

eisceachtúil é léirmheastóireacht Shéamuis Uí Ghrianna, dar liom.  

Sonraíodh roimhe seo gurbh í teanga nó friotal a chuid cumadóireachta ba chúis le cuid 

mhaith den mholadh a rinneadh ar Shéamus Ó Grianna le linn dó ceird na scríbhneoireachta a 

tharraingt chuige. Is ar snastacht agus ar shaibhreas a chuid Gaeilge ar tharraing sé aird ó lucht 

na léirmheastóirí a d’aithin ciútaí deisbhéalacha agus seodra na teanga seanbhunaithe ar a chuid 

scríbhneoireachta. Níos minicí ná a mhalairt, tá lorg láimhe agus comharthaí sóirt an údair 

inbhraite go mór ina chuid saothar. Tá sé le tuiscint ón spíonadh atá déanta agam ar chritic na 

léirmheastóirí gurbh iad tionchair seachtracha a dhúiche agus tionchair inmheánacha a 

theaghlaigh cháiliúil a chuaigh go mór i bhfeidhm air le linn dó peann a chur ar phár, nó i 

mbeagán focal, go bhfuair sé an oidhreacht agus an éadáil luachmhar seo ó na daoine agus ó 

na glúnta a chuaigh roimhe. Fuarthas go leor samplaí den leithinis iargúlta agus an lucht 

cónaithe seo luaite sa chritic mar thobar diamhair as ar tharraing Ó Grianna a chuid friotal. Seo 

mar a shainmhíníonn Ailbhe Ó Corráin (1990, 100-1) fealsúnacht Shéamuis Uí Ghrianna: 

He modelled his language on the diction of the most idiomatic speakers from his own 
area and refused to countenance anything in his work which was not native to his own 
dialect . . . he wrote the language not of his own generation but rather that of his parent’s 
and grandparent’s generation and he was highly critical of the Irish of younger people 
from the Gaeltacht which he regarded as already to some extent corrupt and debased. 
 

Déanann Mac Congáil (1982a, 35) treisiú ar thuairim Uí Chorráin nuair a thógann sé ceist ar 

chruthaitheacht na scríbhneoirí. Áitíonn Mac Congáil gur chleacht na scríbhneoirí Conallacha 

na hornáidí agus na deismireachtaí cainte a bhí seanbhunaithe sa cheantar sa dóigh is nach 

bhféadfaí a rá go raibh siad ag scríobh go cruthaitheach ó thaobh friotal agus teanga de. 

Bheireann sé seo go croílár na caibidle mé. Má leagtar béim ar an cheantar nó ar an teaghlach 

 
23 Ní féidir a áiteamh gur éirigh linn laincisí na ceiste seo a shaoradh ó dhioscúrsa na teanga sa lá atá inniu ann 
ach an oiread as siocair go bhfuil an cheist go fóill i mbéal Ghearóid Uí Chrualaoich. Cháin sé filí na Gaeilge a 
bhí ag feidhmiú lasmuigh de dhioscúrsa na Gaeilge. Tá plé déanta ag Nic Eoin air seo in alt dá cuid Idir Dhá 
Chomhairle Field Day Review, Imleabhar 4, 2008, 219.  
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cáiliúil mar thobar teangeolaíoch, tá gach seans ann go bhfuil neamart á déanamh nó scáil á 

chaitheamh againn ar an áit a dtrasnaíonn cumas cruthaitheach an scríbhneora leis an traidisiún 

béil.  

Cuirim romham sa chaibidil mar sin iniúchadh a dhéanamh ar theanga an scríbhneora 

agus an tseanchaí araon nó is trí scagadh a dhéanamh ar theanga Shéamuis Uí Ghrianna is fearr 

a thuigfear féith na hoidhreachta agus an tradisiúin bhéil as ar fáisceadh é. Roinnfear an 

mhórchaibidil seo ina dhá chuid, Cuid A agus Cuid B. Sa chéad chuid den chaibidil, is éard ba 

chás liom ná anailís a chur ar bun a chaithfeadh solas ar struchtúr agus ar dhéantús na n-abairtí 

a bhí i saothar comhfhreagrach Shéamuis agus Annie. Anuas air sin, déanfar anailís staitistiúil 

ar líon na n-abairtí coimpléascacha atá ann. Ag eascairt as an cheist sin, pléifear líon na 

bhfochlásal atá ar fáil sna habairtí siúd. Tá sé ar shlí a ráite gurb é an t-athrá ar cheann de na 

slata tomhais ina meastar an traidisiún béil (Boas 1925, 329). Is fiú an cheist a chur mar sin 

maidir le saothar iontais Shéamuis Uí Ghrianna, cé na coinbhinsiúin a bhí ar chomhdhéanamh 

le saothar an tseanchaí? I gcuid B mar sin, cíorfar gaireas an athrá. I dtús báire, déanfar staidéar 

ar úsáid na huama sula dtéann muid isteach níos doimhne chun athrá structúrach a tharraingt 

isteach faoi raon an phlé (comhchiallach, fritéis, agus anafara). Sula gcuirim clabhsúr le cuid 

B na caibidle, ní miste beagán a rá faoi ghaireas an athrá atá i gcomhráite na gcarachtar siocair 

go mbíonn an ‘oratio recta’ ina chuid thábhachtach don scéalaí (Zimmermann 2001, 491). Más 

fíor linn dhiamhair a dhúiche agus a mhuintire, ba chóir go mbeadh fealsúnacht an 

choimeádachais agus claonadh chun chaint na cosmhuintire le feiceáil go paiteanta soiléir ina 

chuid scéalta iontais. 

 

 

 

 



174 
 
 

Cuid A: Struchtúr na nAbairtí  

Réamhrá 

Dá nglacfaí go réidh leis an tuairim go raibh féith an traidisiúin bhéil faoi bhun 

scríbhneoireacht Shéamuis Uí Ghrianna, ba chóir go mbeadh comhchosúlacht de shaghas éigin 

le sonrú i struchtur na n-abairtí a chloífeadh le leaganacha an tseanchaí. Le hiniúchadh a 

dhéanamh air sin, bhéarfaidh mé amharc ar struchtúr inmheánach na n-abairtí le go dtuigfear 

an áit a dtrasnaíonn cumas cruthaitheacht an scríbhneora le leaganacha béil an tseanchaí. Is 

spéis liom dhá thuairim maidir le fad na n-abairtí. I dtús báire, bíonn fad na habairte faoi stiúir 

an údair agus iad i mbun pinn. Áitíonn Holmes go bhfuil “sentence length ... under the 

conscious control of an author” (1985, 331). Anuas air sin, bheireann Ohmann spléachadh eile 

dúinn ar chóras inmheánach na scríbhneoireachta nuair a áitíonn sé “writers differ noticeably 

in the amounts and kinds of syntactic complexity they habitually allow themselves” (1964, 430). 

D’fhágfadh sin go mbeadh paraiméadair sheasta deartha timpeall an chórais scríbhneoireachta 

agus go mbeadh rogha chomhfhiosach ag Séamus Ó Grianna maidir le fad agus le castacht a 

chuid abairtí. Sa chéad chuid den chaibidil, bhéarfaidh mé amharc ar an abairt is faide i saothar 

iontais an scríbhneora agus an tseanchaí araon. As a dheireadh, caithfear solas ar líon na n-

abairtí coimpléascacha agus ar líon na bhfochlásal atá ann.  

An Abairt is Faide   

Rinne mé trácht roimhe seo ar an abairt is faide, áit ar thug mé fianaise nach beag ar a 

dheise is a bhí Séamus Ó Grianna do leagan an tseanchaí ó thaobh idirghníomhaíocht na 

gcarachtar de (féach Caibidil 4). Ba léir comhchosúlachtaí follasacha a bheith idir an bheirt ó 

thaobh fhriotal agus chomhréire na n-abairtí de. Is mithid anois mar sin cardáil níos doimhne a 

dhéanamh ar fhriotal agus ar chomhréir na n-abairtí i saothar iontais na beirte.  Sa chéad sampla, 
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bhí Fionn Mac Cumhaill i ndiaidh castáil do chailín óg a chaill a fáinne óir agus chuir sí iallach 

ar Fhionn an fháinne a fháil ar ais ó ghrinneall an locha. Cé nach bhfuil dúil aige sa tasc a 

cuireadh air, tá mionna ar Fhionn nach ndiúltóidh sé ní ar bith do bhean atá i gcruachás. Sa dá 

leagan, titeann an abairt is faide ar aon eachtra amháin nuair a thig claochlú ar chuma fhisiciúil 

Fhinn siocair gur thum sé a cheann sa loch ar mhaithe le mná. Seasann stíl chomhbhrúite an 

tseanchaí in éadan stíl an scríbhneora. Tabhair faoi deara: 

An leagan béil: 

76(a) Comh luath agus a leag mo dhuine bocht a chos ar an talamh ghlas, thuit sé i n-a 
sheanduine chríon chasta liath gan lúth gan láthair (CBÉ 410:429) 
 
An leagan scríofa: 

76(b) Shín sé don óg-mhnaoi é agus ní luaithe a rinne sé sin ná thuit sé ar bhruach an 
locha i n-a sheanduine chaithte liath gan lúth gan láthair (SSC 88) 
 

Sa leagan béil, tugtar tús áite don chlásal ama (atá faoi raon an chlásail dhobhriathartha). Is 

abairtín réamhthagartha é (anticipitory phrase i mBéarla) a ghlacann seilbh ar aird an lucht 

éisteachta go dtí go bhfaightear buaic na habairte agus a fuasclaíonn ag an deireadh iad. Tá 

patrún líneach le sonrú ann a bheireann éascaíocht don abairt agus a dhéanann comhthathú don 

eachtra. Gluaiseann an abairt go slachtmhar dá bharr sin. Ní éilítear a dhath ar an éisteoir. Is 

spéis liom an mhacasamhail scríofa. I leagan Shéamuis Uí Ghrianna, tá suíomh an chlásail 

dhobhriathartha folaithe i lár na habairte. Is é an forainm taispeántach ‘sin’ sa chlásal seo an 

rud a scoilteann an abairt ina dhá chuid, rud a chuireann simplíocht an phatrúin línigh as riocht. 

Ní foláir don lucht léitheoireachta a n-aird a choinneáil ar dhá ghníomh .i. gur shín sé an fáinne 

don ógbhean agus gur thit Fionn ina sheanduine caithe nach raibh ábalta bogadh. Is léir go 

bhfuil cleas an chomhbhrúite a chleacht an seanchaí ar iarraidh sa leagan scríofa. 

Sa chéad sampla eile, insíonn an seanchaí agus an scríbhneoir faoi bhuíon fear a bhí 

amuigh ag seilg agus a bheartaíonn cur fúthu i dteach le coim na hoíche. Ní luaithe sa teach iad 

nuair a chuireann fear amháin acu spéis sa chailín óg. Titeann an abairt is faide ar an eachtra 
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chéanna nuair a thig mearbhall ar Fhionn de thairbhe ráiteas dothuigthe an chailín óig. 

Tchíthear stíl dhíreach an tseanchaí arís. Tabhair faoi deara: 

An leagan béil: 

77(a) “Bhail cad chuige,” adeir fear aca, “ar dhúirt a’ cailín seo nuair a bhí sí agam-sa 
nár shíl mé mórán díthe?” (CBÉ 438: 40) 
 

An leagan scríofa: 

77(b) Ba é an freagra a thug sí orm, nuair a bhí sí agam gur bheag mo mheas uirthi agus 
nach mbeadh sí agam choíche arís (CF 60)  
 

Cé gur cosúil go mór lena chéile an clásal ama ‘nuair a bhí sí agam’ sa dá leagan, is spéis 

liomsa líon na bhfochlásal a thig díreach ina dhiaidh sin. I leagan Annie Báine, níl ach aon 

fhochlásal amháin ann. Bheireann sé simplíocht don abairt. Is buaicphointe na heachtra é an 

fochlásal deiridh “nár shíl mé mórán díthe”, áit a mbraitear clabhsúr giorraisc á chur ar an 

ócáid. Tá coibhneas agus cothromaíocht rithimiúil le cluinstin go soiléir ann. Gluaiseann an 

abairt go slachtmhar dá bharr. Tá forbairt le feiceáil i leagan Shéamuis Uí Ghrianna áfach. I 

ndiaidh an chlásail ama ‘nuair a bhí sí agam’, tchítear dhá fhochlásal eile atá folaithe san abairt 

.i. “gur bheag mo mheas uirthi” agus “nach mbeidh sí agam choíche arís”. Ní hionann na 

abairtí deiridh mar sin. Tá ar an léitheoir dhá ghiota eolais a choinneáil chun tosaigh.  

Anuas air sin, is spéis liom suíomh na ceiste sa leagan béil. Cuireann Annie Bhán ceist 

chun tosaigh. Sánn sí an briathar fabhtach isteach, rud a scoilteann an abairt agus a dhéanann 

dianú ar a bhfuil le teacht (pléifear tábhachtach an bhriathair fhabhtaigh i gCuid B). Tá an 

bealach réitithe anois aici le haird an lucht éisteachta a dhíriú ar an ghné is tábhachtaí den 

idirghníomhaíocht .i. nár shíl mé mórán díthe. Is abairtín dépháirteach sothuigthe é ina bhfuil 

cothromaíocht rithimiúil ann. Ní féidir a shéanadh go bhfuil éascaíocht le cluinstin go paiteanta 

soiléir san abairt. Gluaiseann an gníomh ar aghaidh go slachtmhar tomhaiste. Tá fairsingiú le 

feiceáil i leagan Shéamuis áfach. Tchítear an oibiacht á tabhairt chun tosaigh an iarraidh seo 

(object fronting i mBéarla) agus tchítear trí fhochlásal faoi choimirce an uaschlásail a tháinig 
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níba luaithe. Ní foláir don léitheoir mar sin trí fhochlásal a choinneáil chun tosaigh le go 

dtuigfear mistéir na hócáide. Ní hé amháin go bhfuil stíl chomhbhrúite ar iarraidh arís i leagan 

an scríbhneora, tá blas na filíochta agus na galántachta le mothachtáil san idirghníomhaíocht.  

Sa chéad scéal eile, castar gaiscíoch anaithnid do Chonall Chearnach nach ligfidh a 

aithne a fhad leis, rud a chuireann iaróg ina suí idir an dá charachtar. Téann an dá charachtar i 

ndeabhaidh a chéile agus cloítear Conall Cearnach. Ligeann an gaiscíoch don teachtaire 

imeacht agus scéal na hiaróige a insint do Chú Chulainn. Titeann an abairt is faide ar an eachtra 

chéanna agus tá cosúlachtaí le feiceáil ó thaobh friotail agus comhréire de. Tabhair faoi deara:   

An leagan béil 

78(a) An fear ar ligeadh a cheann leis d’imthigh sé go cruaidh gasta agus d’inis sé do 
Chú Chulainn go rabh Conall Cearnach agus aon chloigeann déag fear eile aca 
ceanglaidh ar an tsliabh go dtarradh Cú na gCleas agus go scaoileadh sé iad. (CBÉ 438: 
50) 
 

An leagan scríofa 

78(b) Agus nuair a bhí Conall Cearnach claoidhte le h-armaibh aige cheangail sé é, 
agus ar seisean, “Beidh tú annsin go dtigidh Cú na gCleas agus go sgaoile sé thú” (ACC 
50)  
 

I dtús báire, tá an dá fhochlásal (an clásal ama agus an clásal aidhme) préamhaithe ag deireadh 

na habairte sa dá leagan. Anuas air sin, tá rosc catha le cluinstin iontu. Téann drámatacht na 

heachtraíochta seo i gcion ar an éisteoir agus ar an léitheoir araon. Is acmhainneach í an úsáid 

a bhaineann an seanchaí as tús na habairte le haird an éisteora a mhuscailt. Sa leagan béil, níl 

an t-am ag an seanchaí le forbairt a dhéanamh ar chás an fhir ar ligeadh a cheann leis de thairbhe 

go mbainfear an fócas ó phríomhcharachtar na hinsinte nó níos measa ná sin, go mbainfidh sé 

ó phráinne na hócáide (féach Prionsabal an Díriú Airde ar Phríomhcharachtar i gCaibidil 4). 

Tugtar tús áite don chlásal aidiachtach ‘An fear ar ligeadh a cheann leis’ san abairt, cleas a 

chuireann le dlús na habairte. Tá cur síos an ainmní go hiomlán rófhada lena shuíomh in áit an 

fhorainm. Cuirtear chun tosaigh san abairt é ar mhaithe le slacht agus le cothromaíocht san 
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insint. Bheireann Máirtín Ó Cadhain “broken-back sentence” (Gaeilge dhroimbhriste) air seo 

agus cáineann sé Séamus Ó Grianna as barraíocht úsáide a bhaint as le linn dó bheith i mbun 

pinn. Is é an locht is mó atá ag Ó Cadhain air seo ná go bhfuil sé “ró-fhada agus ró-liopastach” 

(Ní Dhonnchadha agus Nic Eoin 2015, 161). Bheireann an seanchaí tapúlacht na hócáide don 

éisteoir in aon bholgam amháin nuair a dhéanann sí comhtháthú agus comhbhrú ar an eachtra. 

Airítear éascaíocht na habairte dá bharr.  

Mar atá pléite agam i gCaibidil 4, tá claonadh chun an mhéaldráma ag Séamus Ó 

Grianna. Ní ligfeadh an scríbhneoir deis dul thairis gan forbairt a dhéanamh ar chruachás a 

chuid carachtar agus gan eachtra a spíonadh amach as. Ní haon eisceacht é seo. Spíonann Ó 

Grianna 18 líne agus 5 cheist neafaiseach amach as an idirghníomhaíocht idir Cú Chulainn 

agus “an fear ar ligeadh a cheann leis”. Chomh maith leis sin, ní miste a mheabhrú go bhfuil 

barraíocht athrá neafaiseach le feiceáil san abairt dheiridh “Beidh tú annsin go dtigidh Cú na 

gCleas agus go sgaoile sé thú”. Ar a chéad uair, feictear í nuair a théann an t-óglach agus 

Conall i ndeabhaidh a chéile. I ndiaidh dó an bhuaidh a bhreith ar Chonall, eachtraíonn sé 

“Beidh tú annsin go dtigidh Cú na gCleas agus go sgaoile sé thú (49). Baintear úsáid as an 

abairt arís sa sampla atá thuas luaite agam (50). Ar a dheireadh, baineann Ó Grianna úsáid as 

an abairt arís eile agus Cú Chulainn ag meabhrú go domhan ina chroí faoi ráiteas an ghaiscígh: 

“Beidh tú annsin go dtigidh Cú na gCleas agus go sgaoile sé thú . . . Beidh tú annsin ’do luighe 

ceangailte go sgaoilidh Cú Chulainn thú!” (50). Is iad an dá neamhréiteach seo i leagan Uí 

Ghrianna .i. an a-athrá seanchaite agus an claonadh chun eachtraí a spíonadh amach as 

carachtar cráite an rud a bhaineann ó ghastacht na heachtra agus a fhágann blas spadánta 

malltriallach ar an idirghníomhaíocht. Ba é cleas an chomhbhrúite a chleacht an seanchaí an 

rud a bheireann éascaíocht don eachtra.  

Sa scéal iomráiteach Oisín i dTír na hÓige, insíonn Oisín go bhfuil sé ag iarraidh 

pilleadh ar ais ar Éirinn le go bhfeicfear na Fianna arís. Mar bhuaicphointe na 
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hidirghníomhaíochta, bheireann Niamh rabhadh d’Oisín gan a chos a chur ar thalamh na 

hÉireann. Ba é comhrá na lánúine pósta an áit ar tairgeadh an sampla ab éifeachtaí dúinn ar an 

tuigbheáil a bhí ag Séamus Ó Grianna i leith ilchastacht na gclásal. Is mór idir rabhadh 

tuarthach teagascach an leagain bhéil agus an mhacasamhail sa leagan scríofa. Tabhair faoi 

deara: 

An leagan béil 

79(a) Bhéarfaidh mise each duit anois le gabháil a’ mharcaíocht air ach aon uair amháin 
a leagfas tú do chos ar thalamh na hÉireann dhéanfaidh tú dearmad go bhfacaidh tú 
mise ariamh agus tá mé ag iarraidh ort gan a theacht anuas don bheathach (CBÉ 438: 
122) 
 

An leagan scríofa 

79(b) Cuimhnigh gur fada ó tharrónadh an fód sin faoi thú mur’bheith gur imthigh tú 
air, agus go bhfuil sé a’feitheamh leat go cíocrach díoghaltasach (FB 9) 
 

Sa leagan béil, tá trí abairt neamhspleách ann. Ní chuirfeadh an clásal ama ná an clásal 

ainmfhoclach isteach ná amach ar éisteoir de thairbhe gurbh í an abairt dheireanach an abairt a 

d’iompair meáchan an rabhaidh i modh sothuigthe agus sochloiste .i. “tá mé ag iarraidh ort 

gan a theacht anuas don bheathach”. I leagan Shéamuis Uí Ghrianna, a mhalairt ar fad a 

fheictear. Bheireann na fochlásail loma cruth ilchasta don chinniúint chontúirteach atá á tuar 

ag Niamh. Cuireann Ó Grianna cnuasach clásal i dtoll a chéile ionas go gcuirfear saochan céille 

ar an charachtar agus ar an léitheoir araon, óir scríobhann Ó Grianna nár thuig Oisin “mar badh 

cheart an chuid dheireannach de chainnt na Bainríoghaine” (FB 9), ráiteas a bheireann suntas 

don tuairim go bhfuil sé de chumas ag an scríbhneoir éascaíocht an traidisiúin bhéil a 

sheachaint agus ilchastacht a chur lena chuid scríbhneoireachta.  

Ní miste a mheabhrú go mbíonn eisceachtaí i gcónaí ann. Cé nach bhfuil 

comhchosúlachtaí idir an seanchaí agus an scríbhneoir maidir le focal ná le comhréire, seasfar 

amach go bhfuil bás inseachanta Dhiarmada Uí Dhuibhne faoi chaibidil acu beirt. Sa leagan 

béil, tá an seanchaí ag teannadh le deireadh na hinsinte nuair a eachtraíonn sí go raibh na Fianna 
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ag impí ar Fhionn imeacht agus íocshláinte a fháil a leigheasfaidh Diarmuid. Sa leagan scríofa, 

is é Diarmuid é féin a impíonn ar Fhionn athsmaoineamh a dhéanamh ar na héachtaí móra a 

rinne sé ar a shon agus imeacht sa tóir ar dheoch a thabharfaidh slán arís é. Is mór idir éascaíocht 

an leagan bhéil agus nósmhaireacht an iardhearcaidh a shásaíonn mianta an mhaoithneachais 

agus an mhéaldráma i saothar Shéamuis Uí Ghrianna. Tabhair faoi dheara:  

An leagan béil  

80(a) D’iarr siad air a ghabháil go tiubh géar agus thiocfadh leis agus íocshláinte fháil 
a bhí sa domhan toir lena chuimilt do Dhiarmaid agus é a leigheas. (CBÉ 410: 440)  
 

An leagan scríofa 

80(b) Nach cuimhin leat nuair tháinig mise go doras na bruidhne agus trí Cloigne Ríghe 
Inse Tuile ar Gallach liom, i ndiaidh mo bhealach a roiseadh thríd lannaibh glasa (ÉF 
41-2) 
 
Is léir go dtaispeánann an anailís seo scríbhneoir atá i dtuilleamaí an traidisiúin bhéil 

ag uasphointí teagmhála áirithe. Is léire fós go dtaispeánann sé an luí atá aige ar fhriotal agus 

ar chomhréir na teanga as ar fáisceadh é. Rachadh sé dian orm áfach glacadh go raibh siad beirt 

ar aon intinn lena chéile maidir le húsáid na teanga. Bheir Annie tapúlacht na hócáide do lucht 

na héisteachta in aon bholgam amháin nuair a rinne sí comhthathú agus comhbhrú ar an eachtra. 

Bhí stíl theagascach aici ina raibh rithim fhuarchúiseach le sonrú ann. Bhí athordú na bhfocal 

seo le feiceáil i samplaí an scríbhneora a chuir stíl an tseanchaí as riocht. Chomh maith leis sin, 

tá snoiteacht le sonrú go paiteanta soiléir ó pheann Uí Ghrianna. Is mó an bhraistint atá agam 

gur tharraing Ó Grianna ó thobar an traidisiúin ó thaobh na bhfocal de ach amháin gur bhain 

sé úsáid as an tobar seo le blas cuirtéiseach agus maoithneach a thabhairt do mheanma na 

hócáide. Tá a chuid samplaí níos saothraithe. Ar an ábhar sin, ní shílim go bhfuil ár saith eolais 

againn go fóill le breithiúnas cruinn ceart a thabhairt ar an scríbhneoir ó thaobh an chlaonadh 

atá aige chun strúchtúir an traidisiúin bhéil. Is mithid anois leanstan ar aghaidh leis an téad seo 

cainte agus iniúchadh a dhéanamh ar líon na n-abairtí coimpléascacha atá i saothar an tseanchaí 
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agus an scríbhneora araon le go dtuigfear an áit a dtrasnaíonn saothar Shéamuis Uí Ghrianna 

leis an traidisiún béil.24 

Abairtí Coimpléascacha     

Sa chuid seo den chaibidil, féachfaidh mé le cardáil níos cruinne a dhéanamh as abairtí 

coimpléascacha. I dtús báire, rinne mé cuntas ar líon na n-abairtí a bhí i saothar an tseanchaí 

agus an scríbhneora ar an iomlán. Ina dhiaidh sin, rinne mé cuntas ar líon na na-abairtí 

coimpléascacha a bhí ann. Bunaithe ar an fhianaise sin, rinne mé céatadán na n-abairtí 

coimpléascacha amach. Sa tábla seo thíos, cuirtear an dá shaothar comhfhreagrach taobh le 

taobh. Tchítear líon iomlán na n-abairtí ar thaobh na láimhe clé, líon na n-abairtí 

coimpléascacha sa lár agus céatadán na n-abairtí coimpléascacha ar thaobh na láimhe deise.   

 

Tábla 8: Tchítear líon iomlán na n-abairtí ar thaobh na láimhe clé, líon na n-abairtí 
coimpléascacha sa lár agus céatadán na n-abairtí coimpléascacha ar thaobh na láimhe deise 

 Iomlán na  
n-abairtí 

Abairtí 
Coimpléascacha 

Céatadán 
Coimpléascacha 

ACC 169 82 49% 
CC2 59 38 65% 
    
SCC 305 153 50% 
FMC 49 23 47% 
    
ÉF 156 83 53% 
TDG 95 39 41% 
    
FB 190 79 42% 
OTÓ 247 95 39% 
    
CF 172 72 42% 
CC1 54 22 41% 

 

 
24 Sílim nach ndéanfadh sé lá dochair ag an phointe seo sa tráchtas neamart a dhéanamh ar na habairtí simplí 
agus ar na habairtí comhshuite os rud é go bhfuil sé paiteanta soiléir an luí atá ag Ó Grianna sa traidisiún as ar 
fáisceadh é. 
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Saothar Annie Báine 

Maidir le saothar an tseanchaí, chuir mé sonrú sa dóigh nár tugadh droim láimhe le 

habairtí coimpléascacha ina cuid insintí. Is é SMD an t-aon eisceacht amháin nuair a théann 

céatadán na bhfochlásal thar chaoga faoin chéad. Sa saothar seo, tá 59 abairt dá bhfuil 38 abairt 

coimpléascacha (nó 65%) ann. I gceithre cás thuas luaite, titeann céatadán na n-abairtí 

coimpléascacha faoi chaoga faoin chéad. San insint bhéil FMC, tá 49 abairt dá bhfuil 23 abairt 

coimpléascacha (nó 47%) ann. In TDG, tá 95 abairt dá bhfuil 39 abairt coimpléascacha (nó 

41%) ann. In OTÓ, tá 247 abairt dá bhfuil 95 abairtí coimpléascacha (nó 39%) ann. Agus san 

insint bhéil CC1, tá 54 abairt dá bhfuil 22 abairtí coimpléascacha (nó 41%) ann. Sílim gur 

céatadáin measartha ard iad seo. Tá an chuma ar an scéal mar sin nach bhfuil claonadh chun 

na simplíochta le sonrú ina cuid insintí.  

Más ceadmhach domh cor bealaigh a chur orm, ní dhéanfadh sé lá dochair ceist 

thábhachtach a thógáil i dtaobh líon iomlán na n-abairtí. Ós rud é nach bhfuil na hinsintí ar 

chomhfhad lena chéile, an féidir comhchoibhneas idir líon ard na n-abairtí (.i. an saothar is 

faide) agus céatadán íseal na castachta a aimsiú i saothar an tseanchaí? I gcás OTNÓ, bheadh 

cúis mhaith le rá go bhféadfaí an tuairim seo a bheith fíor ós rud é go bhfuil 247 abairt ann, rud 

a d’fhágfadh gurbh é seo an saothar is lú fochlásal (39%). Má chaitear solas ar na samplaí eile 

atá ann, tchítear nach amhlaidh don chás ámh. Má ghlacaimid TDG, tchítear go bhfuil níos lú 

abairtí ann (95 abairt) ach go bhfuil borradh le feiceáil sna fochlásail (41%). In SMD, tchítear 

go bhfuil níos lú abairtí arís ann (59 ar an iomlán) ach go bhfuil ardú suntasach arís le feiceáil 

sna fochlásail (65% an iarraidh seo). Má ghlacaimid an saothar is lú abairtí mar sin, FMC, is 

amhlaidh go bhfuil 49 abairt ann nó 47% ar abairtí coimpléascacha iad. Fágann sin go bhfuil 

níos mó abairtí coimpléascacha sa saothar is lú ná CC (51 abairt) agus TDG (95 abairt). Taobh 
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istigh den sampla seo, ní féidir liom a áiteamh ag an phointe seo go bhfuil comhchoibhneas 

ann idir an saothar is faide agus an céatadán is ísle fochlásal.25  

Saothar Shéamuis Uí Ghrianna 

De réir staitisticí an tábla seo thuas, tá an chosúlacht ar an scéal nach dtugann sé droim 

láimhe do abairtí coimpléascacha ach an oiread. Is é ÉF an t-aon ghearrscéal ina dtéann 

céatadán na bhfochlásal thar caoga faoin chéad. Sa ghearrscéal seo, tá 156 abairt ann dá bhfuil 

83 ar abairtí coimpléascacha iad (nó 53%). Titeann an gearrscéal SCC díreach i lár baill. Sa 

saothar seo, tá 305 abairt ann dá bhfuil 153 ar abairtí coimpléascacha iad (nó 50%). In ACC, tá 

169 abairt ann dá bhfuil 82 ar abairtí coimpléascacha iad (nó 49%). Is iad FB agus CF an dá 

shaothar ina bhfuil titim suntasach le fáil ann. In FB, tá 190 abairt ann dá bhfuil 79 (nó 42%) 

ar abairtí coimpléascacha iad agus sa ghearrscéal CF, tá 172 abairt ann dá bhfuil 72 (nó 42%) 

ar abairtí coimpléascacha iad. Tá an chuma ar an scéal mar sin nach bhfuil claonadh chun na 

simplíochta le sonrú ina chuid gearrscéalta ach an oiread. 

Más ceadmhach domh dul ar strae agus an cheist chéanna a thógáil arís. Ós rud é nach 

bhfuil na scéalta ar chomhfhad lena chéile, an féidir comhchoibhneas a bheith ann idir líon ard 

na n-abairtí (.i. an saothar is faide) agus céatadán íseal na castachta i saothar an scríbhneora? 

In SCC (an saothar is líonmhaire ó thaobh abairtí de), tá 50% ar abairtí coimpléascacha iad. Má 

ghlacaimid an dara sampla is faide, FB, tchítear go bhfuil 190 abairt agus 42% ar abairtí 

coimpléascacha iad. Tá titim shuntasach le sonrú ann. Is spéis liom CF. Gí go bhfuil titim ó 

thaobh líon na n-abairtí, fanann céatadán na n-abairtí coimpléascacha ag 42%. Níl de dhifear 

idir CF agus ACC ach trí habairt. Tchítear borradh sna fochlásail suas go 49%. Is é ÉF an 

saothar is lú abairtí (156 ar an iomlán). Taispeánann an saothar seo an líon is mó fochlásal 

 
25 Ní miste a mheabhrú nach bhfuil fá chamánaibh agam anseo ach spléachadh beag. Ní féidir mar sin laistigh de 
limistéar an tráchtais seo iomlán na ceiste a chur faoi chaibidil. Is fiú mar sin tuilleadh taighde a dhéanamh air 
seo.  
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(53%). Rachadh sé dian orm glacadh go bhfuil cruthúnas soiléir idir an saothar is faide agus an 

céatadán is ísle fochlásal.  

Comhfhreagras Stíle 

Ag díriú arís dom ar chomparáid na stíle, is mian liom aird a tharraingt ar an ghné is 

suntasaí a dhealaíonn saothar na beirte óna chéile. I dtaobh Annie Báine, titeann céatadán na 

n-abairtí coimpléascacha idir 39% agus 65%, rud a thaispeánann nach bhfuil patrún slachtmhar 

tomhaiste ina cuid insintí. A mhalairt ar fad a fheictear. Tá patrún scaoilte le sonrú ina cuid 

samplaí. Maidir le Séamus Ó Grianna, titeann céatadán na n-abairtí coimpléascacha idir 42% 

agus 53%, rud a thaispeánann réimse réasúnta slachtmhar snoite ina chuid scríbhneoireachta. 

Ag tógáil ar an fhianaise seo dom, mothaítear gur scríbhneoir cairéiseach tomhaiste é Ó 

Grianna a bhí ag feidhmiú ar leibhéal níba chúramaí agus níba shaothraí le linn dó an peann a 

tharraingt chuige. Is léir mar sin gur fhág siad beirt a séala féin ar a saothar ó thaobh castachta 

na na-abairtí de.  

In ainneoin difear na stíle seo, is mithid dúinn díriú isteach ar na scéalta féin le go 

bhfaighimid tuilleadh cruthúnais ar an áit a dtrasnaíonn scríbhneoireacht Uí Ghrianna le leagan 

a tseanchaí. Má chuirtear na leaganacha le hais a chéile, an léir dúinn comhchoibhneas ó thaobh 

líon na n-abairtí coimpléascacha idir an saothar ó bhéal an tseanchaí agus an saothar ó pheann 

an scríbhneora? Is iad CF, FB agus SCC na trí ghearrscéal de chuid Uí Ghrianna a thig i ndeas 

do nósmhaireacht stíle an tseanchaí agus ina bhfuil sciorta beag den bhuaidh aige thar 

chéatadán an seanchaí. Sa ghearrscéal CF agus an mhacasamhail bhéil, níl de dhifear idir an 

dá shaothar ach 1%. Sa ghearrscéal FB agus an saothar béil, níl de dhifear eatarthu ach 3%. Is 

amhlaidh don chás idir an gearrscéal SCC agus an mhacasamhail bhéil. Níl de dhifear idir an 

dá shaothar ach 3%. Ní féidir a shéanadh a dheise is atá Séamus Ó Grianna do leagan an 

tseanchaí.  
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Is fiú aird a tharraingt áfach ar an dá shaothar nuair a imíonn an seanchaí agus an 

scríbhneoir ar a mbealach féin. Ar a chéad, is díol spéise an gearrscéal ÉF agus an 

mhacasamhail bhéil TDG. Sa ghearrscéal ÉF, éiríonn leis an scríbhneoir bearna nach beag a 

chur idir é féin agus saothar an tseanchaí. Tá difear de 12% le sonrú idir an bheirt. Fágann sin 

go bhfuil níos mó abairtí coimpléascacha le fáil i saothar an scríbhneora. Ar a dheireadh, sílim 

gur údar suime é an saothar béil SMD agus an leagan scríofa ACC. Sa saothar béil, éiríonn leis 

an seanchaí bearna nach beag a chur idir í féin agus saothar an scríbhneora. Tá bearna de 16% 

le sonrú eatarthu.  

Níl anseo againne ach craiceann na fírinne. Ní chuireann a leithéid de théarmaíocht 

ghramadaí ach constaiceanna romhainn. Ba cheart cuimhniú gurbh fhéidir le fochlásal amháin 

a bheith fréamhaithe in aon abairt amháin, rud a bhéarfadh cuma ‘ilchasta’ ar an abairt do lucht 

na gramadaí. Níorbh fhearr rud a dhéanfaimis anois ach iarracht a dhéanamh ar líne dhealaithe 

a tharraingt idir cad is ‘casta’ ann ó thaobh na n-abairtí de. 

Líon na bhfochlásal   

Tá sé ar aigne agam anois cuntas a dhéanamh ar líon na bhfochlásal atá fréamhaithe sna 

habairtí thuas luaite le go dtuigfear an áit a dtrasnaíonn saothar Annie Báine le gearrscéalta 

Shéamuis Uí Ghrianna. Mar a rinneadh roimhe seo, cuireadh an dá shaothar comhfhreagrach 

taobh le taobh ar mhaithe ls soiléireacht. Ina dhiaidh sin, rinne mé cuntas ar líon na na-abairtí 

coimpléascacha a bhí ann agus d’oibrigh mé amach céatadán na n-abairtí coimpléascacha. Má 

ghlacaimid an gearrscéal ACC, tá 82 abairt coimpléascacha ann. Taobh istigh de sin, tá 61% 

ina bhfuil fochlásal amháin, 29% ina bhfuil dhá fhochlásal, 5% ina bhfuil thrí fhochlásal srl.  
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Tábla 9: Taispeánann an tábla seo líon na bhfochlásal atá sa dá shaothar. 

 Méid 1 2 3 4 5 6 

ACC 82 61% 29% 5% 4% 0 1% 

SMD 38 68% 24% 5% 3% 0 0 

        

SSC 153 69% 24% 7% 6% 0 0 

FMC 23 61% 35% 0 4% 0 0 

        

ÉF 83 61% 28% 7% 3% 1% 0 

TDG 39 72% 18% 8% 0 3% 0 

        

FB 79 76% 20% 3% 0 1% 0 

OTNÓ 95 58% 29% 9% 3% 1% 1% 

        

CF 72 76% 14% 6% 4% 0 0 

CC 22 68% 27% 5% 0 0 0 

 

Saothar Annie Báine 

Tá sé le feiceáil go soiléir ón spíonadh atá déanta agam go bhfuil claonadh nach beag 

ag Annie Bhán chun na n-abairtí nach bhfuil iontu ach aon fhochlásal amháin ann. Tchítear go 

luíonn réimse na n-abairtí seo idir 58% agus 72%. Is é TDG an saothar ina bhfuil an claonadh 

is mó le feiceáil. San insint bhéil seo, tá 39 abairt coimpléascacha ann dá bhfuil 72% ar 

fhochlásal amháin iad. In SMD, tá 38 abairt coimpléascacha ann dá bhfuil 68% ar fhochlásal 

amháin iad. San insint bhéil FMC, tá 23 abairt coimpléascacha ann dá bhfuil 61% ar fhochlásal 

amháin iad. Agus sa saothar bhéil CC, tá 22 abairtí coimpléascacha ann dá bhfuil 68% ar 

fhochlásal amháin iad. Sa saothar OTNÓ, tá 95 abairtí coimpléascacha ann dá bhfuil 58% ar 
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fhochlásal amháin iad. Taispeánann na torthaí seo go bhfuil féith na héascaíochta le sonrú ina 

cuid insintí béil.  

Is fiú aird a tharraingt ar an dóigh a dtéann na fochlásail i léig de réir a chéile, rud eile 

a bheireann tuilleadh tacaíochta do fhéith na héascaíochta. Glacaimis an saothar béil, SMD mar 

shampla. Sa saothar seo, tá 38 abairt coimpléascacha ann. Má dhéantar scagadh ar líon na 

bhfochlásal atá préamhaithe sna habairtí, tchítear go bhfuil 68% nach bhfuil iontu ach aon 

fhochlásal amháin: 24% ina bhfuil dhá fhochlásal; 5% ina bhfuil trí fhochlásal; agus 3% ina 

bhfuil ceithre fhochlásal. Níl oiread is abairt amháin sa saothar seo ina bhfuil cúig nó sé 

fhochlásal ann. Is amhlaidh do FMC. Tá 23 abairtí coimpléascacha ann. Má dhéantar scagadh 

ar na fochlásal atá préamhaithe iontu, tchítear go bhfuil 61% nach bhfuil iontu ach aon 

fhochlásal amháin, agus 35% ina bhfuil dhá fhochlásal. Ní bhfuarthas aon abairt ina raibh trí 

fhochlásal. Tá 4% ina bhfuil ceithre fhochlásal. Dar ndóigh, tá an chuma ar an scéal gur lean 

an seanchaí do phatrún na héascaíochta i ndéantús na n-abairtí ‘ilchasta’.  

Ós ag caint ar fhochlásal an tseanchaí atá muid, is fiú giota a scríobh i gcomhthéacs na 

n-abairtí ilchasta (atá ar mhinicíocht rí-íseal). Bheireann an insint bhéil OTNÓ an sampla is 

dlúithe nuair is féidir iniúchadh a dhéanamh ar an dóigh a dtéann sí i ngleic le habairt ina bhfuil 

6 fhochlásal préamhaithe. Sa bhlúire seo thíos, tá diabhlaíocht éigin faoi Oisín agus é ag 

iarraidh ula mhagaidh a dhéanamh den chailín aimsire atá ar fostú ag Naomh Pádraig:  

(81) Ba ghnách leis a rá léithi go bhfacaidh sé ceathrú loin níba mhó ná aon mhart ar 
mharaigh Pádraig ariamh agus go bhfacaidh sé duilleog eidhinn níba mhó ná aon 
bhonnóg aráin a bhfacaidh sí ariamh agus go bhfacaidh sé caor chaorthainn níba mhó 
ná aon mheascán ime a dtearn sí ariamh (CBÉ 438:132) 

Is é mór-éifeacht na teicníce a chleachtar sa bhlúire seo ná tréine an athrá, rud atá le cluinstin 

go cumasach ceardúil óna thús go dtí an deireadh. Ní haon chomhtharlú é go bhfuil an abairt 

chasta seo ar maos le hathrá, óir tá feidhm phraiticiúil taobh thiar den phróiseas seo. Den chéad 

uair, tá ár n-aird dírithe láithreach bonn ar an fhochlásal ráiteasach ‘go bhfacaidh’ atá le 
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cluinstin ina rith fríd an abairt. Ar bhonn praiticiúil, leagann sé síos pointe comhtheagmhála 

don seanchaí inar féidir léi pilleadh gan mórán dua agus as a dtiocfaidh an chéad phíosa eolais 

eile. Ní bheadh deacracht ar bith ag a lucht éisteachta dá gcaillfí aon chuid den abairt. Ní 

amháin go dtugann sé cuidiú suntasach don seanchaí, is amhlaidh go dtugann sé scíth móiminte 

don lucht éisteachta chomh maith. Ní gá don éisteoir tomhas ná tátal a bhaint as focail an 

tseanchaí. Tá tuilleadh athrá ina rith fríd an fhochlásal féin: an chlásal idiraisnéiseach ‘níba 

mhó’; úsáid an dobhriathair ‘ariamh’; agus úsáid na gcónasc comhordaithe ‘agus’, rud a 

bheireann comhthathú don ócáid. Tá éascaíocht le cluinstin go soiléir san abairt. Ní raibh leisce 

ar an seanchaí dul i muinín an athrá mar ghléas a bhéarfadh cuidiú nach beag díthe agus í i 

mbun scéalaíochta.  

Nuair a théann an chúis go cnámh na huillinne, bhí claonadh chun na giorrachta agus 

an chomhbhrúite aici. Léiríonn TDG agus OTNÓ áiteanna ina bhfuil 5 fhochlásal in úsáid ag 

Annie Bhán. Sa chéad sampla, tá Diarmuid ina luí ag fáil bháis nuair a impíonn na Fianna ar 

Fhionn dul agus íocshláinte a fháil lena leigheas. Sa dara sampla, castar seanduine beag d’Oisín 

a chuireas in iúl dósan nach bhfuil tásc ná tuairisc le fáil ar na Fianna sa tír le tamall fada. 

Bheireann an seanchaí tapúlacht na hócáide don éisteoir in aon bholgam amháin nuair a 

dhéanann sí comhtháthú agus comhbhrú ar an eachtra. Tabhair fá deara rithim ghiorraisc 

chothrom na n-abairtí:  

(81) Dúirt sé go ndéanfadh agus míle fáilte ach nach rabh maith dó ann go raibh sé 
rómhall, nach mbeadh sé leath a’ bhealaigh go mbeadh Diarmaid marbh (410: 440) 
 
(82) Casadh aon seanduine amháin air agus dúirt sé go gcualaidh sé daoine a rá go rabh 
mac ag Fionn agus gur imigh sé go Tír na hÓige ach gur sin a rabh fhios aige fá dtaobh 
dó (438:123) 
 

Is eagal go ndéanfar céadfa na súile faillí do luas na hócáide atá ina rith fríd an dá shampla. Tá 

rithim phras le cluinstin sna fochlásail. Sa chéad bhlúire (81), tá dhá shampla de fhritéis ar 

obair. Úsáideann an seanchaí ‘nach raibh’ agus ‘go raibh’ agus arís ‘nach mbeadh’ agus ‘go 
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mbeadh’, rud a bheireann cothromaíocht rithimeach don ócáid. Níl cónasc comhordaitheach le 

sonrú a chuirfidh isteach ná amach ar sní na habairte. Gluaiseann an abairt go slachtmhar. 

Déanann an nós seo treisiú ar chás an charachtair doleigheasta in intinn an lucht éisteachta. Ní 

féidir amhras a bheith ar an lucht éisteachta nach dtiocfadh an carachtar chuige féin. In (82), is 

ar éigean go bhfeicfí an tsúil luas na habairte ach an oiread. Cluintear rithim á cruthú sna 

fochlásail ráiteasacha a thig de réir a chéile ‘go gculaidh’, ‘go rabh’, ‘gur imigh’ agus ‘gur 

sin’. Is é an clásal aidiachtach ‘a rabh a fhios aige’ a bhriseann an sruth cainte agus a bheireann 

an abairt chun na críche tobainne. Cé gur abairt í ina bhfuil moll mór fochlásal inti, cruthaítear 

rithim ghasta a chartfaidh an t-éisteoir ó thus go deireadh na habairte. Bhí gá le giorracht sna 

habairtí agus an t-eolas a bhí riachtanach a thabhairt don lucht éisteacht ar bhealach a bhí 

sochloiste agus sothuigthe. Níor fhéach an seanchaí le mairgneach a dhéanamh ar chruachás 

an charachtair. Tá éascaíocht sa rithim bhorb atá ag fóirstean go feillbhinn do thon 

fuarchúiseach an tseanchaí. 

Saothar Shéamuis Uí Ghrianna  

Bheireann an tábla seo thuas tacaíocht nach beag don tuairim go bhfuil claonadh ag Ó 

Grianna chun na simplíochta agus nach bhféachann sé le lúbadh casta a chur ina chuid 

cumadóireachta. Ar nós an tseanchaí, ba léir claonadh suntasach a bheith ag Séamus Ó Grianna 

chun abairtí nach raibh iontu ach aon fhochlásal amháin. Tchítear go dtiteann réimse na n-

abairtí atá ar fhochlásal amháin idir 61% agus 76%. Cuirim suntas sa dá shaothar CF agus FB. 

Sa ghearrscéal FB, tá 79 abairt coimpléascacha ann dá bhfuil 76% acu atá ar aon fhochlásal 

amháin. In CF, tá 72 abairt coimpléascacha ann dá bhfuil 76% ar fhochlásal amháin iad. Sa 

ghearrscéal SSC, tá 153 abairt coimpléascacha ann dá bhfuil 69% atá ar aon fhochlásal amháin. 

Sa saothar ÉF, tá 83 abairt coimpléascach ann dá bhfuil 61% atá ar aon fhochlásal amháin. 

Agus sa ghearrscéal ACC, tá 82 abairt coimpléascacha ann dá bhfuil 61% nach bhfuil iontu ach 
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aon fhochlásal amháin. Tá sé intuigthe go bhfuil luí chun na simplíochta le sonrú ina chuid 

cumadóireachta.  

Dearcaimis ar an dóigh a dtéann na fochlásail i léig de réir a chéile, rud eile a bheireann 

tacaíocht d’fhéith na simplíochta. Glacaimis an chéad ghearrscéal, ACC. Sa saothar seo, tá 82 

abairt coimpléascacha ann. Má dhéantar scagadh ar líon na bhfochlásal atá préamhaithe san 

abairt, tchítear go bhfuil 61% ar fhochlásal amháin iad; 29% ina bhfuil dhá fhochlásal; 3% inaa 

bhfuil trí fhochlásal; agus 4% ina bhfuil ceithre fhochlásal, 0 ina bhfuil cúig fhochlásal agus 

1% ina bhfuil sé fhochlásal ann. Má ghlacaimid sampla eile, is amhlaidh go bhfeictear an patrún 

céanna. Sa saothar SSC, tá 153 abairt coimpléascach ann dá bhfuil 69% nach bhfuil iontu ach 

aon fhochlásal amháin, 24% ina bhfuil dhá fhochlásal, agus 7% ina bhfuil trí fhochlásal, 6% 

ina bhfuil ceithre fhochlásal. Níl oiread is aon sampla amháin againn d’abairtí coimpléascacha 

ina bhfuil cúig nó sé fhochlásal. Bíonn moll mór fochlásal á sheachaint ag Ó Grianna le linn 

dó a bheith i mbun na scríbhneoireachta. 

Ós ag caint ar fhochlásail atá muid, is fiú giota a scríobh i gcomhthéacs na n-abairtí 

casta atá ar mhinicíocht rí-íseal. Bheireann an gearrscéal ACC an sampla is dlúithe nuair is 

féidir iniúchadh a dhéanamh ar an dóigh a dtéann an scríbhneoir i ngleic le habairt ina bhfuil 6 

fhochlásal ann. Sa bhlúire seo thíos, tá gaiscíoch anaithnid i ndiaidh castáil ar Chonall 

Cearnach. Ní ligfidh an gaiscíoch a aithne a fhad le Conall, rud a chuireann lasóg sa bharrach. 

Impíonn Conall ar an ghaiscíoch ciall a bheith aige agus gan iaróg a chur ina suí. Tabhair faoi 

deara freagra an ghaiscígh:  

(83) Nach mé dhéanfadh an ula mhagaidh díom féin dá dtugainn le rádh do fhearaibh 
mo thíre go dtáinig mé go hÉirinn dh’iarraidh fir mo chómhraic agus gur sgannruigh 
mé an oiread sin roimh an chéad Éireannach a casadh in mo dháil is gur theich mé arais 
’un mo luinge (ACC 48) 
 

Murab ionann agus an sampla ón tseanchaí, is léir go bhfuil sruth rithimiúil ar iarraidh san 

abairt. Is léir nár fhéach an Griannach le húsáid a bhaint as athrá mar ghaireas le dul i ngleic le 
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habairt ina bhfuil moll mór clásal ann, óir cluintear éagsúltacht i measc na bhfochlásal atá 

fréamhaithe san abairt: ‘dá dtugainn’, ‘go dtáinig’, ‘gur sgannruigh’, ‘a casadh’ agus ‘gur 

theich’. Gí go dtiteann an t-eolas amach de réir a chéile ar mhodh líneach tomhaiste (rud nach 

gcuireann lá stró ar léitheoir), tá saothrú déanta aige ar an ócáid nach bhfuil ag brath ar chéadfa 

na héisteachta. Is abairt measartha fada í.  

Ní amhlaidh do na habairtí ina bhfuil 5 fhochlásal iontu. Tabhair faoi dheara gaireas an 

athrá agus cothromaíocht na hócáide:  

(84) Acht is gearr go gcuirtear i gcuimhne dó gur air féin atá bás Dhiarmada agus nach 
bhfuil bealach éalóidh aige ó’n phionús atá tuillte aige (ÉF 45). 

Sa sampla seo, feicimid tréine an athrá uamaigh atá chun tosaigh in uaschlásal na habairte. 

Moillítear rithim na habairte, rud a bheireann blas na heagna don tuar nach bhféidir le Fionn 

teitheadh ón fheall a rinne sé ar Dhiarmaid. Chomh maith leis sin, cluintear cothromaíocht na 

habairte á neartú go paiteanta soiléir. Is díol suntais gurb é an úsáid a bhaineann sé faoi dhó as 

an réamhfhocail ‘aige’ an rud a bheireann cothromaíocht agus comhthreomhaireacht 

shlachtmhar don abairt. Is fiú aird a tharraingt ar na fochlásail féin. Ní fochlásail shaothraithe 

iad a d’éileodh mórán ar an léitheoir ach an oiread. In ainneoin moll mór fochlásal a bheith 

ann, is amhlaidh go dtugann gaireas an athrá éascaíocht agus simplíocht don ócáid: 

(85) Acht ní thig liom troid a chur ar an fhear seo, acht ’oiread is thiocfadh liom troid 
a chur ar m’athair tráth a mhair, ná ar mo mhac nuair thiocfas sé (ACC 47)  
 

Sa sampla seo, tá snítheach in ord na bhfocal a threorófas an léitheoir ar aghaidh céim ar chéim 

i modh teagascach tomhaiste. Ar leibhéal an-bhunúsach, is abairtí réamhthagartha iad a 

chuireann síos bunchloch na hócáide ach a choinníonn greim fosta ar aird an léitheora go dtí 

go bhfuasclófar ag deireadh na habairte iad. I bhfianaise an eolais, tá an chuma ar an scéal gur 

scríbhneoir é Séamus Ó Grianna atá ar a sheascaireacht i dtíriúlacht na simplíochta.  



192 
 
 

Arís ba cheart cuimhniú go mbíonn eisceachtaí i gcónaí ann. Sa sampla seo thíos, tá an 

domhan de dhifríocht le mothachtáil idir simplíocht na n-abairtí a pléadh thuas agus an iarracht 

a rinne Séamus Ó Grianna le himchruth casta a chur air: 

(86) Cuimhnigh gur fada ó tharrónadh an fód sin faoi thú mur’ beith gur imthigh tú air, 
agus go bhfuil sé a’ feitheamh leat go cíocrach díoghaltasach (FB 9) 

Cé go bhfuil éifeacht na habairte pléite agam i gcomhthéacs idirghníomhaíocht na gcarachtar 

(féach Caibidil 4), ní miste meabhrú ar phointe tábhachtach arís. Rinneadh an abairt seo a 

chasta agus is féidir sa mhéid is nach dtuigfeadh Diarmaid caint thuarúil na banríona. Chuir mé 

sonrú sa dóigh nár baineadh úsáid as gaireas an athrá le linn dó an abairt a chur i dtoll a chéile. 

Scaoileann sé laincis na simplíochta uaidh agus bheireann sé an sampla is uaillmhianaí dúinn 

de scríbhneoir atá ag carnadh suas clásal i ndiaidh clásail ar sála a chéile le mearbhall a chur ar 

an charachtar agus ar an léitheoir araon. Bhéarfadh an sampla seo mar sin, tacaíocht don tuairim 

go raibh an scríbhneoir feasach faoi dhéantús na n-abairtí.  

Plé 

I ndeireadh na dála, d’fhéach mé le hiniúchadh a dhéanamh ar an chlaonadh structúrach 

atá i saothar Shéamuis Uí Ghrianna le go dtuigfear an áit a dtrasnaíonn an scríbhneoir le leagan 

an tseanchaí. Tá léiriú níos cinnte againn ar an luí fhollasach atá aige le carachtracht an 

traidisiún bhéil in uasphointí teagmhála agus is léire fós go bhfuil sé i dtuilleamaí an traidisiúin 

maidir le friotal agus le clásal. Bhí athordú na bhfocal le feiceáil i samplaí an scríbhneora a 

chuirfeadh stíl theagascach an tseanchaí as a riocht. Is spéisiúil gur bheag an difear a bhí idir 

an bheirt ó thaobh líon na bhfochlásal de. Níor éilíodh a dhath ar lucht léitheoireachta Uí 

Ghrianna agus bhí an méid sin ag fóirstean go feillbhinn do leagan an tseanchaí. Tá mé den 

bharúil ámh gur scríbhneoir é Séamus Ó Grianna a bhí  feasach agus meabhrach faoi dhéantús 

na n-abairtí. Níor fhéach sé le lúbadh ná le haclú a chur faoi struchtúr a theanga dúchais. In 

amanna, bhí samplaí saothraithe le sonrú i leagan Shéamuis a chuaigh glan in éadan blas na 
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fuarchúise a bhí ar fáil i leagan Annie. Tá sé le tuigbheáil anois ón spíonadh atá déanta agam 

gur scríbhneoir é Séamus Ó Grianna a thug droim láimhe do theicniúlacht agus do 

shofaisticiúlacht na n-abairtí coimpléascacha. Thaispeáin sé tréith na héascaíochta a chleacht 

an seanchaí. Ina dhiaidh sin is uile, rachadh sé dian orm a rá gur éirigh le Séamus Ó Grianna 

athshaol nó athghradam a thabhairt do bhunús structúrach na teanga mar a fuair sé í.  

 

Cuid B 

Gaireas an Athrá 

Réamhrá   

Níl againn ach craiceann na fírinne. Is mithid anois ár n-aird a dhíriú ar ghné 

thábhachtach eile sa traidisiún béil. Sa dara cuid den chaibidil, beidh mé ag iarraidh cardáil 

níos fuinte a dhéanamh ar ghaireas an athrá mar shlat tomhais ar shaothair Annie Báine agus 

Shéamuis Uí Ghrianna. Rinne mé trácht i gCaibidil 3 ar a thábhachtaí is a bhí gaireas an athrá 

mar ghléas praiticiúil agus mar ghléas aeistéitiúil sa traidisiún béil. Leis seo a léiriú, tá sé ar 

aigne agam iniúchadh a dhéanamh ar na dóigheanna a saothraíonn siad beirt frásaí rithimiúla 

agus eilimintí friotail ina gcuid saothar. Tá neart múnlaí ar fáil i bhfriotal na scéalaíochta 

traidisiúnta is féidir a chur faoi chaibidil. Díreofar mo chuid airde ámh ar sméar mhullaigh an 

chnuasaigh.  

Cromfaidh mé ar an athrá atá le cluinstin (a) ag tús na bhfocal (Uaim), (b) ag focail atá 

ar chomhbhrí nó ar chomhchiall lena chéile (Comhthreomhaireacht), (c) ag focail nach bhfuil 

ar chomhbhrí lena chéile (Fritéis), (d) ag an chéad bhriathar nó ag an chéad uaschlásal san 

abairt (Anafara), agus ar dheireadh (e) ar an athrá atá le cluinstin i gcomhrá na gcarachtar. 

Roinnfear an anailís ina thrí chuid. A chéad uair, scrúdóidh mé stíl an athrá mar a gheibhtear í 
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i leaganacha béil Annie Bháine. Ansin, breathnóidh mé ar stíl an athrá mar atá sí ar fáil i 

leaganacha an scríbhneora, Séamus Ó Grianna. As a dheireadh, bhéarfaidh mé iarracht 

comhchoibhneas a aimsiú. 

Uaim 

Ós rud é go bhfuil an t-athrá idir camánaibh againn, ní fearr rud a dhéanfaimis tús a 

chur leis an chéad smaoineamh a rith liom agus mé ag gabháil do cheist an athrá. I dtaobh an 

struchtúir, is gléas í uaim ina bhfuil athrá le cluinstin ar litreacha tosaigh na bhfocal. I dtaobh 

na feidhme, is gléas tábhachtach í a dhíreoidh aird an duine ar ghnéithe nó ar choincheapa 

áirithe. Dá mbeadh claonadh chun na ceirde ann, thiocfadh leis an ghléas an t-éisteoir a 

chartadh anonn i sruth cainte rithimiúil.   

 

Saothar Annie Báine   

Ag cíoradh gaireas na huama domh, ba léir éascaíocht a bheith i ndéantús a cuid 

samplaí. Tá samplaí ann d’aidiacht uamach ar thúslitir chéanna iad: “fear beag baoideach” 

(CBÉ 437: 106); “ag déanamh an chleas chéanna” (CBÉ 410: 437), agus “Tá tú mór meallta” 

(CBÉ 437: 105). Bhí sreamaide d’uan bheag bhreoite (CBÉ 438: 38). Anuas air sin, tá samplaí 

ina bhfuil sraitheanna aidiachtaí tuairisciúla ann. In OTNÓ, eachtraíonn an seanchaí gur fhág 

Oisín agus Niamh “na Fianna buartha brúite briste i ndéidh Oisín” (CBÉ 437: 106) agus arís 

eile in insint TDG; “Ní rabh ag an leith-chéad sin ach imeacht briste brúite in dhiaidh” (CBÉ 

410: 437). Is lú an cuntas atá againn ámh ar ghaireas na huama ina rith ó thús go deireadh 

abairte; “Agus mura maraí an madadh an loin muirfidh an loin muidinne” (CBÉ 438: 131) 

agus “Thoiligh an mac ar throid a thabhairt de” (CBÉ 438:50). Ní raibh ach aon sampla amháin 
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d’athrú an chóras uama ó fhoghar amháin go foghar eile; “Thóg a’ beathach bán a ruball ar a 

gualainn agus d’imigh léithe go géar gasta gur bhain sí Tír na hÓige amach” (CBÉ 437: 125). 

Maidir le struchtúr a cuid samplaí, is samplaí loma tomhaiste iad. Níorbh ionann áfach agus an 

scéal i gcás an scríbhneora.  

Saothar Shéamuis Uí Ghrianna 

Tá an chosúlacht ar an scéal go raibh Ó Grianna ar a shócúlacht i bpatrún rithimiúil na 

teanga agus na huama, óir is fíor-annamh a ligfeadh an scríbhneoir ard-líofacht Ghaeilge an 

deis dul thairis gan focal nó péire focal a nascadh le huaim a thaispeánfadh a rímháistreacht ar 

a theanga dhúchais; “Bhí galar an ghrádha ag gabháil fá’n chroidhe aici” (SSC 85); “Bhí 

buaidh na bruighne i gcómhnuidhe leis” (CC 46); “an gaiscidheach a bhfuil mé a’ feitheamh 

le fada leis (SSC 83) “a dheirbhshiú dheagh-chroidhtheach” (SSC 86); “Bheadh cómhrach 

cruaidh ann” (ÉF 45); “B’iomdha cómhrach cruaidh a raibh sé ann” (ACC 46). Chomh maith 

leis sin, bhí cumas ag an Ghriannach abairtí a chur i dtoll a chéile a chartfadh an léitheoir anonn 

i sruth uamach ón uaschlásal go dtí deireadh na habairte. Maidir le struchtúr, bhí saothrú níba 

chúramaí déanta aige; “Chuala sí gloim na con, agus comh luath is chulaidh chuaidh a croidhe 

ar crioth i n-a cliabh le h-eagla” (ÉF 40); Tá súil agam gur goirid go gcastar do ghaiscidheach 

féin ort (SSC 85); “go gcaillfeadh ríghte a gceann comh maith le n-a gcoróin sul a mbeadh a’ 

cath curtha” (ÉF 44). Dar ndóigh ní féidir breathnú ar na samplaí seo ó thaobh na dúile agus 

na dáimhe a bhí aige i ngaireas na huama amháin. 

Eilimintí thar bheith tábhachtach in eispéireas na scéalaíochta traidisiúnta ab iad na 

frásaí rithimiúla go háirithe sna ruthaig. Bheireann an bhlúire seo thíos an sampla is dlúithe 

dúinn den tuigbheáil a bhí ag an scríbhneoir ar an rithim agus ar an luach a bhéarfadh sí siúd 

dá shaothar. Sa ghearrscéal SSC, scríobhann Ó Grianna gur éirigh Fionn Mac Cumhaill amach 

i mbun seilge leis féin lá amháin nuair a chonaic sé eilit ina seasamh os a chomhair amach. 
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Siocair nach raibh an fhaill ag Fionn ar lucht na seilge a chruinniú, d’imigh an dá choin sa tóir 

uirthi. Cuireann an sruth cainte le trup trap na tóraíochta. Tabhair faoi dheara:  

(87) Ní dhearna sé a dhath acht fead a dhéanamh ar a dhá choin- Bran is Sceolaing- 
agus d’imthigh leis sa tóir i ndiaidh na h-eilte. D’imthigh siad leo suas mullach agus 
síos ailt. An eileat óg ag imeacht mar bhéadh an ghaoth Mhárta ann, agus an gadhar 
cluas-leathan glé-gheal ag tafann go géar ar a lorg. Fiche uair i rith an tráthnóna, shíl 
Fionn go rabh an eileat gaibhte aige . . . Agus mhair an tóir mar sin gur shroich siad 
Sliabh gCuilinn ó thuaidh. Annsin chuir an eileat cor ar na conaibh agus d’imthigh sí 
ortha. (86) 

Ní amháin go bhfuil comhthreomhaireacht le mothachtáil go soiléir nuair a imíonn na coin suas 

is síos mullach, rud a bheireann comhthathú do ghníomh na tóraíochta, ach is é lúbadh an 

fhocail ó ‘con’ go ‘gabhar’ agus go ‘con’ arís an áit ar chóir ár n-aird a dhíriú. I dtús báire, 

déanann Ó Grianna trácht orthu mar ‘choin’. Ansin ní hé an con ‘cluas-leathan glé gheall’ a 

théann “ag tafann go géar ar a lorg”, ach an gadhar. Éiríonn leis an Ghriannach rithim phras 

ghonta a chur faoi bhonn na heachtra dá bharr. Ansin, baintear feidhm as ‘gadhar’ in ionad 

‘con’ an iarraidh seo ar mhaithe lena chur i bhfóirstean do nathán cainte eile “chuir an eileat 

cor ar na conaibh”, rud a bheireann drithleachas agus éifeacht d’ócáid na tóraíochta. Ba 

cheardaí focal é Ó Grianna a bhí cáiréiseach i dtaobh na cainte rithimí a chruthaigh sé ina chuid 

cumadóireachta. Sílim go dtugann na samplaí saothraithe seo tacaíocht don tuairim gurbh í an 

teanga féin a bhí ar thús cadhnaíochta a chuid scríbhneoireachta.  

Dá shaothraithe agus dá inmholta is a bhí gaireas na huama i saothar Uí Ghrianna, ba 

léir go raibh sé meabhrach chomh maith ar an luach a bheadh i gceist le briseadh an phatrúin 

tuartha le go ndíreofaí aird an léitheora ar choincheap áirithe. Sa bhlúire seo, tá Oisín agus 

Naomh Pádraig i mbun na díospóireachta. Míníonn Naomh Pádraig nach bhfuil éalú ag Oisín 

ón chinniúint atá daite don uile dhuine ar domhan .i. bás. Tabhair faoi dheara tuaim na 

túslitreach ‘b’ agus an croitheadh a bhaintear as an chóras rithimiúil intuartha ag an deireadh: 

“Níl bealach ar bith ‘un na beatha siorraidh agat ach bealach a bháis” (FB 13). Gluaiseann 

an abairt go cumasach ceardúil. Chartfadh sí an lucht léitheoireachta agus éisteachta araon 
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anonn go dtí buaicphointe an fhógra thuarúil .i. bás. Tá saothrú níos cúramaí agus níos 

éifeachtaí le mothachtáil ina chuid samplaí a thaispeánann gur údar é a bhfuil rímháistreacht a 

theanga dúchais ar bharr a phinn aige agus gur scéalaí é atá in uachtar na cainte rithimiúla. Ní 

fhágtar aon fhuíoll amhrais orainn go raibh Ó Grianna eolach agus meabhrach maidir le roghnú 

na bhfocal agus le dul nádúrtha na Gaeilge i dtraidisiún na scéalaíochta.  

Comhchosúlachtaí   

Cé go bhfuil sé ar aigne agam iniúchadh a dhéanamh ar an chomhchoibhneas uamach 

atá idir an seanchaí agus an scríbhneoir, bhéarfar faoi deara gur lú cuntas atá ar fáil ann. Ní 

raibh ach aon sampla amháin ann nuair a bhain siad beirt úsáid as sraitheanna aidiachtaí 

uamacha sa chomhthéacs chéanna. Tagraíodh níba luaithe don insint bhéil FMC (CBÉ 

410:429), áit ar bháin an seanchaí úsáid as braisle aidiachtaí tuairisciúla le béim a chur ar chuma 

anróiteach an charachtair, Fionn Mac Cumhaill. Eachtraíonn Annie gur “Thit sé ‘na sheanduine 

chríon chasta liath gan lúth gan láthair” (CBÉ 410: 429). Éiríonn leis an seanchaí pictiúr glinn 

gléineach a dhearadh in intinn an éisteora d’fhear atá craptha le haois. Sa leagan scríofa SSC, 

déanann Séamus Ó Grianna cur síos ar Fhionn mar charachtar a bhí fágtha “i n-a sheanduine 

chaithte liath gan lúth gan láthair (88). Is spéisiúil go bhfuil an abairtín “gan lúth gan láthair” 

i gcoitinn acu beirt ach seasfaidh an difear amach atá idir ‘críon casta liath’ sa leagan béil agus 

‘caithte liath’ sa leagan scríofa. Sa chás seo, tugann Ó Grianna droim láimhe don bhraisle 

aidiachtaí tuairisciúla a chleacht a dheirfiúr. Is í úsáid na habairte don dara huair an áit a dtugtar 

tuilleadh tacaíochta don tuairim gur fágadh braisle aidiachtaí i leaba an dearmaid ag an 

scríbhneoir. Go gairid ina dhiaidh sin, tchítear cur síos fiata ar charachtar Fhinn ó 

pheirspictíocht na bhFianna an iarraidh seo. Gí go mbaineann an seanchaí úsáid as na focail 

chéanna, tchítear borradh sa bhraisle aidiachtaí. Insíonn sí anois go bhfuair na Fianna “an 

seanduine bocht críon casta caithe liath ‘na luighe ansin” (CBÉ 410: 430), athchogaint a 
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dhéanann dianú agus treisiú ar chuma anróiteach an charachtair don lucht éisteachta. Ní gá don 

éisteoir mar sin tomhas ná tátal a bhaint as cuma fhisiciúil an charachtair atá deartha go 

cumasach ceardúil. I leagan Shéamuis Uí Ghrianna, tchímid cur síos ar chuma fhisiciúil an 

charachtair ó pheirspictíocht na bhFianna. Scríobhann Ó Grianna go bhfuair na Fianna 

“seanduine caithte liath agus é i n-a shuidhe annsin” (89), an abairtín céanna arís ó pheann an 

scríbhneora, a bheag nó a mhór. Is spéis liom go bhfágtar an abairtín ‘gan lúth gan láthair’ i 

leataobh an iarraidh seo, díreach mar a dhéantar sa leagan béil. Is cosúil nár fhéach an 

scríbhneoir le braisle aidiachtaí a shá isteach arís i gcur síos an charachtair. In áit na n-aidiachtaí 

tuairisciúla sa gnáthleagan cainte áfach, cuireann Ó Grianna “ag caoineadh agus ag mairgnigh 

go léanmhar” mar ruball na habairte. Nós saothraithe atá ann le spíonadh a bhaint amach as 

crá croí an charachtair in áit athrá follasach na bhfocal. Áitím gur dhírigh Ó Grianna a chuid 

airde ar abairtín a bhí ag fóirstean do shofaisticiúlacht na scríbhneoireachta ná braisle aidiachtaí 

tuairisciúla a raibh blas seanchaite orthu. 

Is spéis liom gur fhág Ó Grianna an ciúta seo cainte .i. an cnuasach aidiachtaí i leaba 

an dearmaid gí gur féidir éagsúlachtaí de seo a aimsiú ina chuid saothar eile. Ag cíoradh Tobar 

an Gaedhilge domh, fuarthas “rinneadh seanduine críon caithte de, gan lúth gan láthair gan 

neart gan bhrígh” (FB 11), samplaí de ‘críon casta’ in MDR 4; in CÓ 244; in CF 70 agus 

‘críon chaithte’ in SUSS 176 agus BRD 65. Ní thángthas áfach ar shampla den bhraisle 

aidiachtaí ‘críon casta caite’ á carnadh aige ceann i ndiaidh a chéile. Is amhlaidh an cás don 

tsraith aidiachta ‘briste brúite brónach’ ó Annie Bhán. Baineann sí úsáid as ‘buartha brúite 

briste i ndéidh Oisín” (CBÉ 437: 106) agus ‘imeacht briste brúite in dhiaidh” (CBÉ 410: 437) 

le cur síos a dhéanamh ar mhothúchán a cuid carachtar. Ag cíoradh Tobar na Gaedhilge arís 

domh, thángthas ar dhá shampla de ‘briste brúighte’ in CÓ, 4 shampla in TTC, 2 shampla in 

SC, FS, ABA agus in IIT, agus 16 sampla in CB. In ainneoin líonmhaireacht a chuid saothar, 

níor aimsíodh ach aon sampla amháin de bhraisle aidiachtaí ‘briste brúighte brónach’ (CB 26). 
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An é gur sheachain Ó Grianna moll mór aidiachtaí a charnadh suas ina chuid 

scríbhneoireachta? Sin freagra nach bhfuil ar eolas agam go fóill agus a bhfuil tuilleadh staidéir 

de dhíth air as seo amach. Bíodh sin mar atá, ní féidir a shéanadh gur bhain Ó Grianna leas 

agus earraíocht as caint rithimiúil le barr maise a chur ar a chuid cumadóireachta. Sílim nach 

ndéanfaidh sé lá dochair a admháil gur ar a bhuaic atá sé i seascaireacht na teanga fosta. Is 

mithid anois an scóip a leathnú amach anois agus gaireas eile a tharraingt isteach faoi raon an 

phlé. 

Athluaiteachas   

Eilimintí tábhachtacha eile i bhfriotal na scéalaíochta traidisiúnta ab ea grúpa focal a 

bhí ar chomhbhrí nó ar chomhchiall lena chéile. Arís, chuirfeadh an t-athrá seo le sruth 

rithimiúil agus le sní na hinsinte. D’fhónfadh an péire focal seo do neartú a dhéanamh ar 

choincheapa áirithe, rud a bhéarfadh aontacht agus comhtháthú don ócáid. 

Saothar Annie Báine  

I leagan Annie Báine, baintear úsáid as gaireas an athluaiteachais le heilimintí 

tábhachtacha a chur ina luí ar an éisteoir. Ghní sí an tréith seo a láimhseáil gan mórán dua: “Bhí 

an Cú bocht róthintrí agus róthe [...] Bhí an cú bocht iontach buartha agus iontach cráite” 

(CBÉ 438:50-2); Bhí sé iontach anmhailíseach agus iontach diabhalta (CBÉ 410:439); 

Thoisigh an t-ólachán agus an chuideachta (CBÉ 410:432). Ní bhfuarthas ach aon sampla 

amháin de shraitheanna ainmfhocal  a bhí ag teacht i ndiaidh a chéile i bhfoirm ruthaig: “Ní 

rabh tinneas ann. Ní rabh tromas ann. Ní rabh léan ann ná leatrom ná gorta ná piantaí ná 

buaireadh do chineál ar bith” (CBÉ 438:121). I dtaobh strúchtúir, tchítear an cónasc 

comhordaitheach a cheanglaíonn péire focal le chéile. Is abairtí loma tomhaiste iad. Maidir 
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lena chuid feidhme, ní fhágtar aon fhuíoll amhrais ar an lucht éisteachta fán áit ar chóir dóibh 

a gcuid airde a dhíriú. Ní éilítear a dhath ar an éisteoir mar sin. 

Saothar Shéamuis Uí Ghrianna 

Murab ionann agus stíl an tseanchaí, tá an péire focal ar cheann de na heilimintí is 

feiceálaí i saothar iontais an scríbhneora. Má thugtar sracfhéachaint ar a chuid scéalta, tchífear 

an dúil as cuimse atá ag Séamus Ó Grianna i bpéire focal atá ar chomhbhrí le chéile a shá 

isteach ina shaothar: “Tá cumhaidh orm i ndiaidh a’bhaile agus i ndiaidh mo mhuintire (FB 

8);  “Níor buaileadh buille de sgin ná de chlaidheamh” (ÉF 45); “Ní raibh cúirt ná caisleán” 

(FAB 10), “Bhí sí dhá claoidhe is dhá caitheamh” (SCC 85); “Bhí an Rí ag éirighe tostach 

agus ag éirighe gruamdha” (FB 8); “Ní raibh ann ach stócach óg acht bhí iomlán airm is 

éididh air” (ACC 48). Tá cothromaíocht thomhaiste shimplí sna habairtí nach n-éilíonn a dhath 

ar an léitheoir. Bhí cumas sa Ghriannach áfach lúbadh a chur faoi bhunús na teanga agus barr 

maise a chur ar a chuid athluaiteachais, rud a thiocfadh salach ar shoiléireacht an ghairis a 

chleacht an seanchaí: “le com na h-oidhche bhí Cú Chulainn ag imtheacht leis féin mar bheadh 

sé ar seachrán agus é a’ caoineadh agus a’ mairnigh” (ACC 52); “Is iomdha fearthainn agus 

fuacht agus stoirm chuain a chuir siad díobhtha agus a namhaid go géar ar a lorg” ( ÉF 41); 

“Chuimnigh sé ar an iomad uair a raibh sé i ngéibheann, agus i gcontabhairt a mharbhtha 

mur’ beith go raibh Diamaid ar a ghualainn” (ÉF 42); “Níorbh’ fhada gur nocht chuca an 

bhruidhean ba bhreághtha agus b’áilne dá bhfaca siad riamh” (CF 57). I dtaobh an struchtúir, 

tá saothrú níos cúramaí le fáil iontu. Ní foláir don léitheoir an t-eolas uilig atá san uaschlásal a 

choinneáil chun tosaigh sula léitear an dara cuid den abairt. Ní abairtí loma tomhaiste atá idir 

camán againn ach abairtí ina bhfuil comhlanú agus fairsingiú le feiceáil, rud a bheireann toirt 

bhreise do mheanma na hócáide. Déanann Ó Grianna an tréith seo a láimhseáil ar bhealach níos 

sofaisticiúla, rud a d’fhónann don lucht léitheoireachta atá ag feidhmiú faoi chéadfa an 
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radhairc. Éiríonn leis an Ghriannach laincis na simplíochta a chaitheamh uaidh agus dúthracht 

níos cúramaí agus níos éifeachtaí a chur faoi bhun a chuid samplaí. 

Comhchosúlachtaí  

In ainneoin a leitheadaí is a líonmhaire a bhí eilimint an athluaiteachais i leaganacha Uí 

Ghrianna, ní bhfuarthas aon chomhchoibhneas sa chomhthéacs chéanna idir an seanchaí agus 

an scríbhneoir. Ní miste aird a tharraingt ar shampla amháin d’athluaiteachas a bhí ag an bheirt 

áfach. Cé nach raibh sé sa chomhthéacs chéanna, aimsíodh aon abairt amháin in úsáid acu. San 

insint bhéil, insíonn Annie Bhán gur thit Oisín i ngrá le Niamh agus gur “thug sé searc agus 

síorghrá an uair sin daoithe agus ní thiocfadh leis fanacht” (CBÉ 438:121). Is abairt measartha 

simplí í agus tá éascaíocht inti. Ghearr mé marc áfach ar leagan an scríbhneora. Sa ghearrscéal 

SSC, aimsíodh trí shampla den abairt. Ar nós na samplaí thuas, tchítear Ó Grianna ar a bhuaic 

ag iarraidh dúthracht a chur faoi shruth rithimiúil na hócáide: “Acht má thug féin, 

d’aithneochadh daoine dalla an domhain gur bh’í Áine a rogha, agus go dtug sé searc is síor-

ghrádh díthe” (SSC 83). Tá a cheird go healaíonta ar bharr a phinn aige. Is mór an trua nár 

chuir sé dúthracht faoin dá shampla eile sa ghearrscéal: 

(88) Is iomdha gaiscidheach óg líomhtha a thug searc agus síor-ghrádh dóbhtha (SSC 

82) 

 

(89) An lá ud a casadh orainn i n-Almhain thú, thug mé searc agus síor-ghrádh duit 

(SSC 92)   

 

Ag cíoradh Thobar na Gaedhilge dom, ba léir a choitianta is a bhí an abairt seo i saothar 

an scríbhneora. Fuarthas 48 sampla den abairtín ina chuid saothar: 6 in CÓ; 3 in TTC; 12 in 

SUSS; 3 in TNT; 3 in ÓNÁ; 6 in CIF; 9 in FS; 3 in LCS; agus 3 in OSSE. Gí go bhfacthas 

comhlánú agus fairsingiú an abairtín i bhformhór na samplaí úd, ní samplaí iad a bhain corraí 
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asam. Déanta na fírinne, d’amharc mé orthu mar abairtí sníogtha súchaite nach raibh sú na 

seamhar iontu.  Is mian liom díriú anois ar ghaireas eile atá le feiceáil go soiléir i saothar iontais  

Shéamuis Uí Ghrianna.  

Anafara 

Is gléas reitrice í anafara ina ndéantar athrá ar an chéad fhocal nó ar an chéad uaschlásal 

san abairt. Ar nós na samplaí thuas luaite, is modh ealaíonta í a ligeann don seanchaí rithim a 

chruthú agus a chothú don lucht éisteachta. Anuas air sin, is féidir abairt nach anafara í a shá 

isteach ag an deireadh a bhriseann an sruth intuarthachta agus a dhíríonn aird an éisteora ar 

choincheap nó ar ghné áirithe.  

Saothar Annie Báine 

I saothar an tseanchaí, ní bhfuarthas ach aon sampla amháin den chineál seo athrá. Sa 

sampla seo thíos, tá Niamh ar theann a díchill Oisín a mhealladh go Tír na hÓige. Déanann sí 

iarracht cuntas ar an áit a thabhairt dó:  

(90) Níl fuacht ná fliuchlach ann. Níl tinneas ann. Níl leatrom ann. Níl gorta ann. Níl 
cineál ar bith ann ach achan uile chineál is saibhre ná a chéile is galánta ná a chéile agus 
is deise ná a chéile achan uile lá níos deise ná an lá atá caite (CBÉ 438:105) 
 

Tá patrún slachtmhar tomhaiste le cluinstin sna habairtí, rud a bheireann éascaíocht don chur 

síos agus a chartann an t-éisteoir anonn i sruth rithimiúil. Tá ruthag idir camán againn agus tá 

an t-athrá préamhaithe go ceardúil ann ó thús go deireadh na habairte. I dtaobh an struchtúir, 

tugtar tús áite don mhír dhiúltach sna habairtí uilig. Baintear úsáid as comhthreomhaireachtaí 

uamacha. Ina dhiaidh sin, tá rithim ghonta ghasta le cluinstin sna habairtí beaga gearra atá ar 

chomhfhad lena chéile, trí cinn ar an iomlán. Tá an bealach réitithe anois ag an seanchaí le cor 

a chur sa chur síos rithimiúil, rud a bhrisfidh an patrún intuartha. Siocair gur abairt réasúnta 
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fada í an abairt dheiridh, cluintear an t-athrá go paiteanta soiléir arís ann. Bheireann seo a 

thuilleadh tacaíochta don tuairim thuas luaite, mar a ndeirim go dtéann an seanchaí i muinín an 

athrá le habairtí fada ilchasta a láimhseáil (féach na clásail i gCuid A). Tchítear trí fhrásaí 

rithimiúla sa tsárchéim agus iad préamhaithe i lár na habairte. I dtaobh na feidhme, is  san abairt 

dheiridh a bhristear an patrún intuartha agus ina ndírítear aird an lucht éisteachta. Bheireann 

urtheilgean na blúire seo comhtháthú don smaoineamh gur áit í Tír na hÓige atá gan locht gan 

lear. Is leor an t-eolas a thabhairt don éisteoir in aon bholgam amháin gan a bheith ag dul thar 

fóir le mionsonraí neafaiseacha. Is ar a buaic atá Annie sa sampla seo. 

Saothar Shéamuis Uí Ghrianna  

Murab ionann agus an seanchaí, fuarthas cuid mhór samplaí inar bhain Ó Grianna úsáid 

as gaireas na hanafara. Anuas air sin, ba léir gur fhéach an Griannach leis an phatrún intuartha 

a bhriseadh le dlaoi mhullaigh a chur ar an ócáid a dhíreodh aird an léitheora ar phointí éagsúla. 

Tabhair faoi deara:  

(91) Níor fhan Cú Chulainn i nGleann na mBodhar ar chomhairle Eimire. Níor fhan 
Naoise i n-Albain ar chomhairle Dheirdre. Chuaidh Caesar ’un na Seanaide ar neamh-
chead do Chalpurnia. Agus a’ fear a bhfuilimid a’cainnt air bhí sé ion-churtha leis 
a’chuid a ba cheann-dána aca. (ÉF 39)  
 

(92) B’iomdha cómhrac cruaidh a raibh sé ann. B’iomdha laoch a thuit leis. Mharbh sé 
Cú Raoi Mac Dáire. Mharbh sé Cairbre Nia Fear i gCath Ruis na Ríog ar Bóinn. Agus, 
an éacht a b’fhearr leis a rinne sé riamh, mharbh sé Cailitín go n-a seacht macaibh 
fichead i gcuideachta a chéile (ACC 46) 
 

(93) A phluca comh dearg le braon fola. A ghruaig comh dubh le cleite a fhéich. Agus 
a chroiceann comh geal le sneachta na h-aon-oidhche. Agus, nuair a mhúscail sí ar 
maidin, tháinig Naoise chuici agus rinneadh a h-aisling a choimhlíonadh. (SSC 82). 
  

Tchítear a shaothraithe is atá na samplaí thuas. Is léir gur samplaí dea-chumtha agus cruthúla 

atá iontu. I dtús báire, cluintear athrá go soiléir sna huaschlásail. Ní amháin go dtugtar tús áite 

don uaschlásal chéanna i ngach abairt ach tugtar suntas don athrá struchtúrach atá ina rith fríd 
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na habairtí, rud a bheireann rithim thomhaiste don ócáid. Is í an abairt dheiridh an áit ina 

mbristear sruth intuartha na hócáide agus ina dtarraingítear aird ar bhuaicphointe na hócáide. 

Níor mhiste a chur in iúl áfach gurbh fhéidir leis na gearrscéalta leanstan ar aghaidh dá mbainfí 

na blúirí neafaiseacha seo amach as an sliocht. Is doiligh mar sin, aon fheidhm thábhachtach a 

fheiceáil taobh thiar de na samplaí seo ach amháin sa mhéid is go léiríonn siad acmhainn 

scríbhneora a bhí ar a shócúlacht sa sruth cainte rithimiúil.  

Ní miste cúpla sampla a thabhairt chun solais nuair a éiríonn leis an scríbhneoir freastal 

ar éilimh na héisteachta. Tabhair faoi deara:  

(94) “Nach mé d’aithin do bhás i n-uaill na con a chualthas sa tsliabh i nduibheagán na 
h-ídhche. Nach mairg nach raibh leat amach go muirbhfidhe in do chuideachta mé. 
Nach mairg atá beo ’do dhiaidh!” (ÉF 42) 
 

(95) Má tá tú a’cunntas na moimeintí tá sé comh fadálach le seilide. Má ghnídh tú 
neamh-iongantas de racha sé thart gan fhios duit. Má bhí tú riamh ’do shuidhe ag Beinn 
na Feannóige a’fanacht le lán mara agus tú fliuch fuar shaoil tú nach dtiocfadh an 
líonadh choidhche (FB 7)  
 

Sna samplaí seo, is léir nach bhfuil an sruth cainte rithimiúil chomh slachtmhar is atá in 

áiteanna eile. Gí gur féidir athrá de shaghas éigin a fheiceáil ag tús na n-abairtí, is éard a 

tharlaíonn ina dhiaidh sin an áit ar chóir ár n-aird a dhíriú. In (94), tugtar tús áite don 

dobhriathar ráiteasach diúltach. Sílim  nach bhfuil an t-ainmní scoilte atá in uaschlásal na 

habairte ag réiteach go feillbhinn leis an dá huaschlásal eile a thig díreach ina dhiaidh. Lena 

chois sin, tugtar droim láimhe do rím inmheánach na n-abairtí de thairbhe go bhfuil fochlásail 

agus briathra éagsúla préamhaithe innti. Sa dara sampla (95), tugtar tús áite don chlásal 

chéadbheartach. Sílim nach bhfuil an mhír seo ag réiteach go tomhaiste leis na briathra ná leis 

na haimsirí a thig ina diaidh. Gí go bhfeictear abairtí ráiteasacha neamhspleácha mar dhlaoi 

mhullaigh ar an abairt, tá an rím agus an patrún intuartha ar iarraidh iontu. Caitheadh an 

claonadh chun na rithime i leataobh. I dtaobh na feidhme, sílim gur abairtí iad nach féidir 

freastal go slachtmhar ar riachtanais na cluaise. Ní samplaí iad a threiseodh gníomh nó a 
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bhéarfadh comhtháthú do ghníomh i modh sothuigthe soiléir as siocair gur abairtí sách 

saothraithe ilchasta iad. Is éard atá sa treisiú anseo ná tús áite á thabhairt do mhíreanna áirithe, 

nó Fronting i mBéarla, le toirt bhreise a thabhairt don ócáid. Ar bhealach, d’fhéadfaí caitheamh 

leo mar chleas a bhí dírithe ar shofaisticiúlacht na scríbhneoireachta agus ar chéadfa na súile, 

beag beann ar éileamh na héisteachta.  

Comhchosúlachtaí 

In ainneoin a choitianta is a bhí úsáid na hanafara i scríbhneoireacht Shéamuis Uí 

Ghrianna, ba spéis liom nach bhfuarthas aon sampla comhfhreagrach arís idir an seanchaí agus 

an scríbhneoir.  

Fritéis 

Teicníc reitrice eile lena mbaineann tábhachtach nach beag is ea teicníc na fritéise. 

Murab ionann agus focail atá ar chomhbhrí lena chéile, is patrún dénártha é an fhritéis ina 

gcuirtear péire focal in iomaíocht lena chéile. D’fhéadfaí a áiteamh gur bealach é an fhritéis le 

bunchloch na coimhlinte agus na codarsnachta a leagan síos. 

Saothar Annie Báine 

I leagan an tseanchaí, baintear úsáid as gaireas na fritéise le heilimintí tábhachtacha a 

chur i bhfrithshuí. Tugtar le tuiscint mar sin go bhfuil eachtra le titim amach: Go bhfaigheadh 

siad a bheo nó a mharbh (CBÉ 410:435); Bíodh muintir a’ tí sásta nó míshásta (CBÉ 438: 37) 

Níor chuir siad ceist aca cé acu gheobhadh siad lóistín nó nach bhfuigheadh (CBÉ 438:37); 

“isteach a chéad uair agus amach ar chúl a’chinn ansin” (CBÉ 438: 47). I dtaobh an struchtúir, 

tchítear arís tréine na héascaíochta i ndéantús na fritéise. Is é an cónasc comhordaithe a 
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cheanglaíonn an dá choincheap dénártha agus a bheireann cothromaíocht rithimiúil don 

chodarsnacht.  

Chomh maith leis sin, ba léir samplaí a bheith ann nach raibh faoi choimirce an righnis 

struchtúraigh thuas luaite .i. nuair nach leanadh struchtúr gramadúil na habairte ach gur 

mothaíodh iarracht a bheith á dhéanamh le siméadracht agus codarsnacht a thabhairt don ócáid: 

(96) Má bhíonn mac agat nuair a bhéas a mhéar ábalta an fáinne sin a líonadh cuir mo 
dhiaidh-se é. Agus má’s níon a bíos agat ná buadhair do cheann léithe (CBÉ 438:49) 
 

Is dtús báire, tchítear go dtugtar tús áite don chéadbheart san uaschlásal. Coinneoidh suíomh 

an chéadbheirt aird an éisteora go dtí go mbaintear an modh ordaitheach amach i ndeireadh na 

habairte. Sa dara habairt, tchítear an cónasc comhordaitheach agus an céadbheart ag an tús. Is 

í deireadh na habairte ámh an áit a dtiteann meáchan na habairte agus a mbíonn buille 

feidhmiúil na cainte géire le cluinstin.  

Saothar Shéamuis Uí Ghrianna  

Aimsíodh neart samplaí d’fhritéis i saothar an scríbhneora: “Pádraig ag innse fá Dhia 

agus Oisín ag innse fá na Fianaibh (FB 12); Ní bháithfeadh uisce í agus ní fhliuchfadh teine í 

(CF 53); Ná bain do gheis agus ní bhainfidh geis duit. Sin a’dearcadh a bhí ag Fionn. Ná déan 

dánacht ar a’ tsliabh agus ní dhéanfaidh an sliabh dánacht ort. Fan uaidh agus fanfa sé uait 

(CF 55-6); “Bhí go maith agus ní raibh go holc” (CF 56); ”bhail, ní h-ionann a’saoghal a bhí 

an uair sin ann agus a’saoghal atá anois ann” (ÉF 45); “Acht rug calmacht an fhir agus stuaim 

na mná buaidh ar gach mí-rún is mailís” (ÉF 41); “Ní raibh sé le feiceáil thoir ná thiar aca” 

(SSC 88); “Nach bhfuil sé le haithne ort ó mhaidin go h-oidhche” (FB 8). I dtaobh an struchtúir, 

chuir mé sonrú sa dóigh gur abairtí loma tomhaiste simplí iad. Murab ionann agus na samplaí 

a tháinig ó pheann an scríbhneora níba luaithe, níor chuir sé dúthracht faoi na frásaí. Níor 
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fhéach sé le haon lúbadh ná le haon aclaí a bhaint as déantús na fritéise. Ar nós a dheirfiúr, 

comhlíonann Ó Grianna éascaíocht na stíle.  

Comhchosúlachtaí  

Más ceadmhach domh cor bealaigh a tharraingt orm, tchífear nach aon chomhtharlú é 

agus nach í seo an chéad uair a thugann an scríbhneoir droim láimhe do choincheap na 

codarsnachta. I gCaibidil 4, luaigh mé go bhfuil easpa coimhlinte agus codarsnachta sna blúirí 

comhfhreagracha i saothar Uí Ghrianna i gcomparáid a fhuaite is atá an téama seo i mbréid an 

tsaothair ón seanchaí, rud a fhágann blas spadánta malltriallach ar idirghníomhaíocht na 

gcarachtar i saothar Shéamuis (féach Prionsabal na Codarsnachta). Ní miste cuimhneamh ar 

phointe a bhéarfaidh cruthúnais don tuairim go raibh aird an scríbhneora dírithe ar acmhainn 

an rómánsachais in áit na coinbhleachta. Sa leagan béil, CC, is éifeachtach an tslí a mbaintear 

úsáid as gléas na fritéise le cur síos tuarúil a chur in iúl agus le bunchloch na coimhlinte a 

leagan síos go cumasach ceardúil don lucht éisteachta. Insíonn an seanchaí go raibh sé ina 

ghnás ag Conall Cearnach agus a chuid fear siúl isteach sa teach ‘bíodh muintir an tí sásta nó 

míshásta’ agus nár ‘chuir siad ceist cé aca a gheobhadh siad lóistín ná nach bhfuigheadh ach 

siúl leo go tréamanta aníos na teineadh’. Ní fhágtar aon fhuíoll amhrais ar an lucht éisteachta 

go bhfuil móreachtra ar shéala titim amach. Aithnítear a thorthúla agus a thábhachtaí is atá 

gaireas na fritéise i saothar an tseanchaí agus í ag leagan síos bunchloch na coimhlinte don 

lucht éisteachta ar mhodh atá soiléir sothuigthe. I leagan Shéamuis Uí Ghrianna, ba léir gur 

saorghlanadh gaireas na fritéise i dtaobh na gcarachtar agus gur laghdaíodh brí na hócáide dá 

bharr. Scríobhann Ó Grianna gur ‘lig doirseoir isteach iad’ agus gur ‘treoraíodh isteach iad i 

seomra ina raibh só agus seascaireacht’ (CF 57). Cuireann an briathar ‘treoir’ agus 

athluaiteachas na n-ainmfhocal ‘só agus seascaireacht’ le socracht na hócáide in áit na 

coimhlinte. Níl sú ná seamhar san idirghníomhaíocht. Tá sé ar shlí a ráite gur lig an Griannach 
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féith an rómánsachais agus an mhaoithneachais é a stiúradh nuair a bhí gá le dásacht agus le 

coimhlint a bheith ann. Braitear an claonadh seo i bhfriotal a chuid shaothar.  

Comhrá na gCarachtar    

Ba mhaith liom cardáil a dhéanamh anois ar ghaireas an athrá a chluintear i gcomhráite 

na gcarachtar, óir sílim go dtabharfaidh sé cruthúnas dúinn ar an áit a bhfágann Ó Grianna 

éascaíocht na stíle a chleacht an seanchaí. Mar a phléigh mé i gCaibidil 3, ba léir áit faoi léith 

a bheith ag caint dhíreach i gcarachtracht an traidisiún bhéil. Áitíonn Bruford go neamhbhalbh 

“Folk-tellers often put into dialogue passages which, in [manuscript] romances, are expressed 

in oratio obliqua or as the thought of the character: this gives a more direct and dramatic 

picture” (1966 172). Is léir Zimmerman a bheith ar aon intinn leis nuair a mhaíonn sé: 

“Dialogue may give life to a story. It can be reproduced, or – less efficiently – reported, as 

briefly or as fully as the narrator likes ... Irish storytellers and their audiences certainly like 

direct speech” (2001 491). Ní fhágann sin nach bhfuil áit ar leith ag comhrá na gcarachtar i 

gceird na gearrscéalaíochta, is beag an baol. Ina dhiaidh sin is uile, cuirim sonrú sa dóigh ar 

láimhseáil siad beirt a gcuid comhráite.  

Saothar Annie Báine  

I leagan Annie Báine, baineann sí úsáid as athrá follasach le heilimintí tábhachtacha 

lena dtreorú. Chuir mé suntas sa dóigh a raibh macalla cruinn beacht le cluinstin i gcomhrá na 

gcarachtar. Tabhair faoi deara:  

(97) “Gheobhaidh tú é a fhoghlaim anois” adeir sí, “má ghní tú an rud a iarrfas mé ort. 
Tá sí istigh i gcliabhán anois” deir sí, “thíos os cionn na farraige ar bharr na mbeann 
mór agus cliabhán ceangailte in-áirde sa bheinn le rópaí. Gabh síos agus abair go 
ngearrfaidh tú na rópaí agus go ligfidh tú í féin agus an cliabhán go tóin na farraige mur 
dtaispeánann sí cleas an Ghath Bhoilg duit” D’imigh an Cú síos. Bhí an Scathach istigh 
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sa chliabhán mar dúirt an níon agus í a’déanamh na bpisreog. Bhí ladrach de scian mhór 
ina láimh leis a’ Chú. “Gearrfaidh mé na rópaí anois” adeir sé, “agus ligfidh mé tú féin 
agus a’cliabhán go tóin na farraige mur dtaispeánann tú cleas an Ghath Bhoilg domh” 
(CBÉ 438: 48).  
 

I dtús báire, ní fhágtar aon fhuíoll amhrais ar an éisteoir faoin áit a bhfuil an eachtra ag titim 

amach .i. cois farraige. Déanann Annie an tréith seo a threisiú trí úsáid a bhaint as trí 

réamhfhocal comhshuite: “os cionn na farraige; ar bharr na mbeann mór agus in-áirde sa 

bheinn”, iad uilig in aon abairt amháin. Is ar athrá na gclásal ráiteasacha an áit ar chóir ár n-

aird a dhíriú áfach. Ar a chéad, tá an fhógairt le cluinstin i gcomhrá iníon Scathaigh: “go 

ngearrfaidh tú na rópaí”; “go ligfidh tú í féin agus an cliabhán go tóin na farraige”; agus “mur 

dtaispeánann sí cleas an Ghath Bhoilg duit”. Ansin, baintear úsáid as na míreanna céanna sa 

chomhrá idir Cú Chulainn agus Scathach: “Gearrfaidh mé na rópaí anois”; “ligfidh mé tú féin 

agus a’cliabhán go tóin na farraige”; agus “mur dtaispeánann tú cleas an Ghath Bhoilg 

domh”. I dtaobh an struchtúir, is ar éigean a d’fhéach an seanchaí le haon chasadh ná le haon 

chor a chur faoi chomhrá na gcarachtar. In áit fochlásail a bheith préamhaithe i ráiteas an 

charachtair, is abairtí loma tomhaiste anois iad. Ní féidir dolúbthacht na bhfocal ná na bhfrásaí 

a shéanadh. Níor imigh an seanchaí ó bhunchloch na bhfriotal a leag sí síos. Ar bhealach, 

déantar tuilleadh simplithe orthu. I dtaobh na feidhme, déanann an t-athrá seo focal ar fhocal a 

chinntiú nach gcaillfear an t-éisteoir. Treoraítear an lucht éisteachta céim ar chéim ar mhodh 

atá sothuigthe agus sochloiste.  

Saothar Shéamuis Uí Ghrianna 

Murab ionann agus stíl fhollasach a chleacht an seanchaí, tchítear an iarracht a 

dhéanann Ó Grianna foclaíocht a theanga dhúchais a chlaochlú. Cé gurbh fhéidir athrá a 

fheiceáil go paiteanta soiléir i gcomhráite na gcarachtar, ghearr mé marc ar an dóigh a raibh 

saothrú níba chúramaí agus níba fhorbartha le feiceáil i samplaí an údair. Tabhair faoi deara:   
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(98) “Chuala mé gloim con trí h-uaire i ndiaidh a chéile.” “Ní chuala tú gloim con, ná 
cuid de ghloim con,” ar sise. “Dá gcluintheá, chluinfinn-se í.” (ÉF 39).  
 
(99) “Caithfe mé troid indiu, sin nó gan troid choidhche,” ars’ an t-óglach. “Má 
throideann tú indiu sgéal cinnte nach dtroidfe tú choidhche arís,”ars’ Conall Cearnach. 
(ACC 48) 
 
(100) “Is mór agus is iomadamhail na catha a cuireadh libh acht tiocfaidh an lá a 
gclaoidhfear sibh”. “Ní chloídhfear choídhche sinn” arsa Fionn, “Ní fhuil lucht ár 
gclaoidhte ar dhruim a’domhain [...] Ní féidir ár gclaoidhe anois. (CF 55)  
 

I dtaobh na feidhme, treoraítear an lucht léitheoireachta céim ar chéim fríd an chomhrá ar 

mhodh atá sothuigthe teagascach gan amhras. Ní chuirfeadh sé lá stró orthu tuigbheáil a bhaint 

as comhrá na gcarachtar. I dtaobh an struchtúir áfach, is léir go bhfuil saothrú níos deismire 

déanta ag Séamus Ó Grianna a thaispeánfaidh gur scríbhneoir ard-líofa dúchais Gaeilge é atá 

in uachtar a cheirde. Tchítear go ndearnadh athrá ar éagsúlacht na bhfocal a bhí ag eascairt as 

an fhréamh chéanna (nó polyptoton i mBéarla). Cuirim i gcás “chuala” go “ní chuala” agus 

“gcluintheá” go “chluinfinn” in ÉF. Bheireann an nós seo cothromaíocht rithimiúil do ócáid. 

Is amhlaidh don chás ‘troid’ in ACC. Is féidir leaganacha difriúla a fheiceáil san abairt: “troid” 

go “gan troid” agus “má throideann” go “nach dtroidfe” agus arís sa ghearrscéal CF: 

“gclaoidhfear” go “ní chloídhfear” agus “gclaoidhte” go “gclaoidhe”. Is sampla é seo den 

scríbhneoir atá ar a sháimhín só i gceardúlacht na bhfocal agus a bhfuil de chumas aige forbairt 

agus lúbadh a chur faoina theanga dhúchais. 

Go dtí seo, d’fhéach mé le cardáil a dhéanamh ar éagsúlachtaí an athrá a bhí ar fáil sa 

traidisiún béil. Mhol mé Ó Grianna mar scríbhneoir a bhí eolach agus meabhrach i dtaobh luach 

an athrá sa tradisiún. Chuir mé sonrú sa dóigh ar chuir an ceardaí focail athnuachan agus 

athghradam faoi ghaireas an athrá i gcomparáid le héascaíocht na samplaí a bhí le sonrú i 

saothar an tseanchaí. Bíodh sin mar atá, is mó an chreach ná an chabhair é. Má tharraingítear 

snáitheanna an athrá le chéile, tugtar faoi deara a neafaisí agus a neamhlonraí is atá folmhú na 

seifteanna seo in aon áit amháin. Thig leis dul thar fóir. Tabhair faoi deara:  
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(101) Acht anois, a inghean Chuilinn, caidé an urchóid a bhí in do chroidhe domh nuair 
a thug tú an bhail sin orm?” 
“Chan le h-olc ná le h-urchóid a rinne mé é, acht le tréan grádh’ duit,” ars’ Aoife. 
“Grádh domh?” arsa Fionn. “Caidé adubhairt tú?”  
“Siud a’ rud adubhairt mé agus adeirim,” ar sise. “An lá ud a casadh orainn i n-Almhain 
thú, thug mé searc agus síor-ghrádh duit. Acht bhí ’fhios agam nach rabh gar domh ann. 
D’aithin mé sin ar do ghnúis agus ar amharc do shúl. Bhí ’fhios agam gur le mo 
dheirbhshiúr, Áine, a bhí tú i ngrádh, agus go raibh sise i ngrádh leat. Bhí mar bhéad 
fáinne soluis thar ar a’bheirt agaibh, agus mise taobh amuigh de imeall an fháinne sin; 
amuigh liom féin ar an uaigneas agus léan ar mo chroidhe ... Má rinne mé éagcóir ort, 
rud a rinne mé, chan le h-olc ná le hurchóid a rinne mé é, acht ar mhéad mo ghrádh ort” 
(SCC 92-3).  
 

Is sampla glinn gléineach é seo den scríbhneoir atá sa tóir ar bhlas na huaisleachta agus na 

cúirtéise ina chuid scríbhneoireachta. Ní athrá focal ar fhocal atá sa treisiú anseo. Féachann sé 

le focail éagsúla a chur ar fáil. Fíonn Ó Grianna athrá de gach saghas go dlúth agus go hinneach 

i mbréid na hidirghníomhaíochta. Sílim ámh gur bhain sé barraíocht úsáide as gaireas na 

comhthreomhaireachta agus as friotail a bhí ar chomhbhrí lena chéile sa mhéid is gur fágadh 

blas lom scéiniúil ar an idirghníomhaíocht. Mothaítear blas spadánta malltriallach na blúire le 

linn don charachtar a bheith ag seanmóireacht agus ag mairgneach faoi ghrá gan chúiteamh. 

Tá tréine na hócáide go hiomlán caillte aige. Laghdaítear cumas na blúire dá bharr. Ba 

chumasaí go mór an bhlúire seo thíos dá gcaithfí níba lú dúthrachta le hathrá neamhlonrach. 

Ba ghaireas é an t-athrá a bhéarfadh toirt bhreise dá chuid idirghníomhaíochtaí agus a 

thaispeánfadh gur cainteoir ard líofa dúchais a bhí ann. Bheireann sé go croílár na deacrachta 

atá agam le saothar iontais  Shéamuis Uí Ghrianna. Tuigeadh dó an luach a bhí ar athrá sa 

traidisiún béil ach ní raibh sé feasach go leor le go n-aithneodh sé an blas leamh a bhéarfadh 

sé don leathanach.  

In ainneoin a leitheadaí is atá an nós sin ina chuid scéalta iontais, tá corrshampla ar fáil 

nuair a éiríonn leis an Ghriannach laincis a chur ar an athrá. Caithfear aitheantas a thabhairt dó 

as an iarracht a dhéanann sé beocht a chur faoina chuid idirghníomhaíochta. I gCaibidil 4, 

dhírigh mé m’aird ar dhá chomhrá a raibh dúil agam iontu. Sa chomhrá clúiteach seo, tagann 
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míshuaimhneas Oisín chun solais agus cuireann sé in iúl don Bhanríon (Niamh) go bhfuil sé 

ag iarraidh pilleadh ar a thír dhúchais: 

(102) “Tá rud éigin ar d’intinn,” ars’ an Bhainríoghain lá amháin leis.  
“Ní fhuil a dhath ar m’intinn,” ar seisean gan a shúil a thógáil.  
“Nach cinnte go bhfuil,” ars’ an Bhainríoghain. “Nach bhfuil sé le h-aithne ort ó 
mhaidin go h-oidhche. Agus san oidhche féin nach mbíonn tú ag osnaighil in do 
chodladh. Ní fhuil acht amaidighe duit féacháil le n-a cheilt orm-sa: Tá rud éigin a’ cur 
bhuadhartha ort.”  
“Tá,” ars’ an Rí, “ó thómhais tú é. Tá cumhaidh orm i ndiaidh a’bhaile agus i ndiaidh 
mo mhuinntire. Ba mhaith liom cuairt a thabhairt ortha.” 
“Agus bás a fhágháil?” arsa’ an bhainríoghain. “Deirim-se leat-sa go bhfuil fód do bháis 
a’ feitheamh leat in do thír dhúithche. Agus má leagann tú bonn air gheobha tú bás. 
Nuair d’fhág tú an baile agus tháinig tú annseo liom-sa bhí lúthgháir ort. Bhí cor curtha 
ar a’bhás agat. Acht anois tá tú ag iarraidh dul arais i n-a airricis.”  
“Dá bhfeicfinn mo thír dhúithche,” ars’ an Rí, “bhéinn sásta.” 
“Agus sin a bhfuil tú ‘iarraidh?” 
“Sin a bhfuil mé ‘iarraidh. Aon amharc amháin a fhagháil ar an áit ar chaith mé tús mo 
shaoghail. Thiocfainn caol díreach arais ‘un a’ bhaile chugat, agus ní fheicfidhe gruaim 
choidhche arís orm.” 
“Maith go leor,” ars’ an bhainríoghain. “Féadann tú dul ó cheann ceann ná tíre ar mhuin 
d’eich. Acht má leagann tú bonn ar talamh gheobha tú bás. Is cuma cé’n fód a seasócha 
tú air sé fód a’ bháis agat é. Fód nach bhfuil inseachanta ag aonduine ar a’domhan úd 
thall. Cuimhnigh ar sin. Cuimnigh gur fada ó tharrónadh an fód sin faoi thú mur’ bheith 
gur imthigh tú air, agus go bhfuil sé a’ feitheamh leat go cíocrach díoghaltasach”. Níor 
thuig an Rí mar badh cheart an chuid dheireanach de chainnt na Bainríoghaine. Acht ba 
chuma. (FB 9).  

 

Is saibhre agus is éifeachtaí go mór an idirghníomhaíocht seo siocair go n-éiríonn leis an 

Ghriannach laincis a chur air féin. Ar bhealach, d’fhéadfaí amharc ar an bhlúire seo mar 

mhacalla comhrá réadúil in áit an scríbhneora a bhí ag feidhmiú faoi úsáid na teanga 

neamhlonraí. Déanann macalla na bhfocal, atá ar mhinicíocht rí-íseal, freastail ar chruas agus 

ar chadrántacht na mná céile. Tá sé mar a bheimis ag éisteacht le lánúin phósta agus iad i mbun 

cailicéireachta. Áitím gur éirigh leis an scríbhneoir athghradam agus athshaol a thabhairt do 

chomhrá na miotaseolaíochta 

Is amhlaidh don chéad chás eile. Tchítear sa dara comhrá cumasc an ghrinn agus na 

cailicéireachta a bíos idir an lánúin phósta. Sa bhlúire seo, cloiseann Diarmuid callán a 

mhúsclaíonn i ndoimhneacht na hoíche é. Tá a bhean chéile, Gráinne ar theann a díchill é a 
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choinneáil sa teach. D’éirigh leis an scríbhneoir macalla réadúil idir lánúin phósta a chruthú 

arís. Tá an macalla nó an chailicéireacht seo ag fóirstean do mheanma agus d’anamúlacht na 

hidirghníomhaíochta. Sílim gur mó an iarracht a rinne Ó Grianna beocht a chur faoin chomhrá 

agus faoi charachtair réadúla ag scalladh a chéile leis an teanga. Bhí Ó Grianna breá ábalta 

srian a choinneáil air nuair ba mhian leis é.   

(103) “D’éirigh sé go tapaidh agus thoisigh sé ’á ghléas féin mar bheadh sé a’brath ar 
a ghabháil amach. 
“Cá bhfuil do thriall fá’n am seo dh’oidhche?” ars’ a bhean leis, agus amharc sgáthmhar 
i n-a súile. 
“Tá mé a’gabháil amach,” ar seisean. “Chuala mé gloim con trí h-uaire i ndiaidh a 
chéile.” 
“Ní chuala tú gloim con, ná cuid de ghloim con,” ar sise. “Dá gcluintheá, chluinfinn-se 
í. A’briong-lóidigh a bhí tú. Fan istuigh ar fhosgadh an toighe go dtaraidh solus a’lae, 
agus ná bí ag imtheacht amach faoi fhuacht na h-oidhche.” 
“Fuacht na h-oidhche!” ar seisean, agus rinne sé gáire. “Tusa atá a’brionglóidigh. 
Saoileann tú gur le duine de na páistí atá tú a’cainnt” (ÉF 39) 

 

Tá sampla eile ar fáil nuair a éiríonn le Séamus Ó Grianna laincis a chur ar ghaireas an 

athrá. Sa chomparáid thíos, bhí Fionn Mac Cumhaill i ndiaidh dul sa tóir ar eileat nuair a casadh 

ainnir álainn air. Sa leagan béil, tchítear tréine an athrá fhollasaigh atá sa chomhrá: 

(104) “An í do chéile fuair bás” adeir sé, “do níon bhláthúil ná do mhac nuair atá tú 
a’caoineadh mar sin”. “Ní hé mo chéile fuair bás” a dúirt sí, “mo níon bhláthúil ná mo 
mhac ach fáinne óir a bhí fá mo ghlaic” (CBÉ 410:429)  
 

Ghearr mé marc ar an dóigh ar éirigh leis an seanchaí an bhlúire a chur dí gan oiread is focal 

amháin a chailleadh nó a dhul ar seachrán ann. Is sampla é seo ina bhfuil cothromaíocht, 

comhthreomhaireacht agus athrá follasach focal ar fhocal ag réiteach go feillbhinn lena chéile, 

gan trácht ar shuíomh na mbriathra fabhtacha a scarann eolas na hócáide i ngiotaí soláimhsithe 

sothuigthe don lucht éisteachta. Is léir difríochtaí a bheith ann ar an dóigh ar amharc siad beirt 

ar an eachtra seo.  

I leagan Shéamuis Uí Ghrianna, feicfear láithreach bonn go bhfuil an t-athrá follasach 

caite i leataobh. Sílim go raibh sé mar chuspóir aige forbairt níos fuinte a spíonadh amach as 
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idirghníomhaíocht na gcarachtar agus gur fhéach sé le sochreidteacht na hidirghníomhaíochta 

a chur faoi chomhrá na gcarachtar. Áitím go raibh lámh an scríbhneora insonraithe sa bhlúire 

seo arís agus nár dheacair é a lochtú ó thaobh bhlas an mhéaldráma agus an rómánsachais 

shuaithinsigh. Tabhair leagan Uí Ghrianna faoi deara:  

(105) Chuir sé ceist  uirthi an bhfaca sí dhá choin sa tóir ar eilit ag gabhail an bealach.  
“Níl mo spéis in do sheilg,” ar sise go brónach. “Tá ’áthrach sin a’ cur bhuadhartha 
orm.” 
“Agus caidé ádhbhar do chaointe?” arsa Fionn. “An é rud a chaill tú do chéile fir nó do 
dhuine cloinne?” 
“Ní rabh a leithéid agam le cailleadh,” ar sise. “Agus dá mbíodh féin, níor bh’iad a ba 
mheasa liom.” Agus thoisigh sí a chaoineadh go h-úr nuaidh.  
“Is dubhach liom do bhrón, ’ainnir dheas na gcliabh-fholt donn,” arsa Fionn. “Inis fáth 
do bhuadhartha domh agus bhéarfaidh mé faoiseamh duit.” 
“Tá,” ar sise agus í ag smeacharnaigh, “fáinne a bhí ar mo mhéar agus thuit sé amach 
sa loch. Agus anois cuirim de fhiachadh ort an fáinne sin a chuartughadh agus a 
thabhairt chugam ó ghrinneall a’locha.” (SSC 87).  

Briathra Fabhtacha  

Sula gcuirim clabhsúr leis an chaibidil, ba chóir beagán a rá faoi nádúr na mbriathra 

fabhtacha ag an phointe seo óir go bhfuil siad i gcroílár a bhfuil i gceist agam. Ag eascairt as 

taighde ar chaint agus ar chomhrá na gcarachtar, aithníodh gur acmhainn a bhí sna briathra 

fabhtacha le comhrá a láimhseáil go ceardúil cumasach le go ndíreofaí aird an éisteora. Tá an 

chuma ar an scéal nach bhfreagraíonn cleachtas an scríbhneora do chleachtas an tseanchaí.  

I leagan Annie Báine, ba léir suíomh faoi leith a bheith ag suíomh na mbriathra 

fabhtacha i gcomhráite na gcarachtar. Tabhair faoi deara: 

(106) “Nuair a bhí mise agat” ar sise “ba bheag a shíl tú domh” (CBÉ 438:37) 
 
(107) “Anois” a deir Gráinne “má tá uachtach agat a bheith liom beidh mise leat-sa. 
“Tá mé sásta” a deir Diarmaid “ach ar ndóigh tá na geaftaí uilig glasta” (CBÉ 410: 433)  
 

Ar leibhéal an-bhunúsach, is furast a shamhlú gur le scíth móiminte a thabhairt ní amháin don 

lucht éisteachta ach don seanchaí chomh maith is cúis le suíomh an bhriathair. I dtaobh an 
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stuchtúir, is é suíomh an bhriathair an rud a roinneann an abairt ina dá chuid. Is é suíomh an 

bhriathair fosta a fhógraíos ráiteas tábhachtach na gcarachtar sa dara cuid den abairt. 

Mothaítear go mbeireann an seanchaí eolas na habairte i ngiotaí soláimhsithe sothuigthe agus 

scaoileann sí uaithi ráiteas na gcarachtar go sochma saoráideach don lucht éisteachta.  

I leagan Shéamuis Uí Ghrianna, ní deacair cosúlacht a fheiceáil ina chuid 

scríbhneoireachta. Tá sampla anseo is ansiúd nuair a tchífimid an briathar fabhtach lonnaithe i 

ráitis bheaga loma a chuid carachtar, rud a thiocfadh le nósmhaireacht an tseanchaí: “Do 

chómhairle féin,” ars’ an fear eile. “Acht caithfe tú troid, sin nó do rún a leigean liom” (ACC 

48). Níos minicí ná a mhalairt áfach, is léir go mbaintear úsáid as an bhriathar fabhtach mar 

ghléas a bhéarfaidh cead cainte don charachtar. Tabhair faoi deara:  

(108) “Dhiúltaigh mé Caoilte,” ars’ Áine, “agus níor bh’fhuras liom sin. Nó bhí mé i 
ngrádh leis. Agus phósfainn é mur’ beith lear amháin a bhí air. An lá sul a rabhthar le 
‘r bpósadh, bhí mé a’cíoradh a chinn, agus thug mé fá dear imir liath a’teacht i n-a 
ghruaig ós cionn na gcluas. Chuir sin deireadh leis a’cleamhnas. Nó tá geasa orm gan 
gear liath a phósadh go bráth. Is maith liom anois gur mar sin a bhí. Nó is fearr liom 
Fionn céad uair ’ná é. Tá mo chroidhe istigh ann” (SSC 83).  

(109) “An bhfuil dearmad déanta agat-sa,” arsa Diar-maid, “den lá a bhí tú fuaighte 
do’n urlár I mBruidhin Chaorthainn ag Míodhach Mac Colgán? Nach cumhain leat 
nuair tháinig mise go doras na bruidhne agus trí cloigne Ríghte Inse Tuile ar gallach 
liom, i ndiaidh mo bhealach a roiseadh thríd lannaibh glasa? Nach cumhain leat a’ rud 
adubhairt,’ arsa tusa, ‘ba bheag mo chuid de Éirinn go dtáinig tú.’ An bhfuil a’lá sin 
leigthe ’un dearmaid agat-sa?” (ÉF 42)  

Sna samplaí seo, is cosúil nach raibh i gceist ag Ó Grianna úsáid a bhaint as an bhriathar 

fabhtach a chuirfeadh eolas ar fáil i ngiotaí soláimhsithe sothuigthe dá lucht léitheoireachta ach 

gur gléas a bhí ann le cead cainte a thabhairt dá chuid carachtar a bheith ag gaotaireacht agus 

ag bladhmaireacht. I dtaobh na feidhme, is léire fós idirghníomhaíocht na gcarachtar a bheith 

dírithe ar an lucht léitheoireachta atá breá ábalta glacadh le píosaí téagartha mar seo in aon 

bholgam amháin. Is amhlaidh don chás sna samplaí eile atá thuas luaite agam. Cruthaíonn 

suíomh na mbriathra seo, mar a mhaígh síos i gCaibidil 4, gur mhó go mór an dúil agus an 
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dáimh ag Séamus Ó Grianna ina chuid carachtar mar scáil daoine a raibh rud éigin ós cionn 

gach ní le rá acu. 

Comhchosúlachtaí 

Ag díriú arís domh ar cheist na comparáide, ba mhian liom aird a tharraingt ar shampla 

nuair a sháraigh Séamus Ó Grianna nós na héascaíochta a chleacht an seanchaí. Sa leagan seo 

thíos, baineann Annie Bhán úsáid as na briathra fabhtacha mar ghléas a roinneann an abairt ina 

dá leath le go scaoilfear uaithi idirghníomhaíocht an chomhrá ar mhodh sochloiste:  

(110) ’dtearn tú aon bhonnóg aráin ariamh,” adeir sé, “comh mór le duilleog an eidhinn 
sin?” 
Maise, ní thearn,” adeir sí. 
A’ bhfacaidh tú,” adeir sé, “aon cheathrú ’mhart ag Pádraig ariamh comh mór le ceathrú 
an loin sin?” 
Maise, ní fhacaidh” adeir sí. 
A’ dtearn tú aon mheascán ime ariamh” adeir sé, “comh mór leis a’chaoir chaorthainn 
sin?”  
Cha dtearn,” adeir sí.  
Chaith sé an chaor chaorthainn agus bhain sé an tsúil aisti. (CBÉ 438:134-5)  
 

Tugaimid suntas láithreach bonn d’ionramháil thomhaiste na hócáide. I dtaobh an struchtúir, 

is acmhainneach í an úsáid a bhaineann an seanchaí as suíomh an bhriathair fhabhtaigh. 

Déanann an briathar dhá chuid den abairt. I dtús báire, cluintear briathra gníomhacha mar 

bhunchloch na habairte. Ansin, tá deireadh na habairte curtha in eagar anois ag an seanchaí le 

go ndéanfaí comparáid le bonnóg aráin, le ceathrú mhairt, agus le meascán ime. I dtaobh na 

feidhme, tuigtear ó luas na hócáide seo go dtitfidh eachtra amach; is furast a shamhlú fosta 

corraí a bheith faoin lucht éisteachta. Is í an mhír dhiúltach ‘cha’ ag deireadh na hócáide an rud 

a shonraíonn críoch fhuarchúiseach na heachtra agus a shásaíonn éilimh an lucht éisteachta. Tá 

fuinneamh san insint dá thairbhe sin. Bheireann an seanchaí eolas na hócáide don lucht 

éisteachta ar mhodh teagascach tomhaiste agus cuireann sí an comhrá di go cumasach ceardúil. 
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Is mór idir an leagan béil agus an leagan ó pheann Shéamuis Uí Ghrianna. Tabhair faoi 

deara: 

(111) Nach bhfuair sé aon tráth ceart bídh ó’n lá tháinig sé.  
Agus gur ith tú ceathramha de mhart gach dara lá,” arsa Pádruig, “agus bonnóg aráin 
coirce is measgán ime gach uile lá?” 
Chonnaic mé ceathramha de lon ba mhó ’ná do cheathramha de mhart,” ars’ Oisín. 
Duilleóg eidhinn a ba mhó ná do bhonnóg aráin, agus caor chaorthainn a ba mhó ná do 
mheasgán ime.” (FB 12) 
 

Taispeánann an blúire comhfhreagrach seo nach bhfuil an scríbhneoir i dtuilleamaí na 

mbriathra fabhtacha mar ghléas a roinneann eolas na hócáide i ngiotaí soláimhsithe sothuigthe. 

Tá an ceathramha de mhart, an bonnóg aráin coirce agus an meascán ime ag brath ar an 

fhochlásal ‘gur ith’. Is amhlaidh don bhreischéim atá préamhaithe sa chéad abairt eile. Tá an 

bhreischéim ag brath ar aon bhriathar amháin atá lonnaithe in uaschlásal na habairte a tháinig 

níba luaithe .i. ‘Chonnaic’. Mar sin, tá ar an léitheoir an t-uaschlásal a choinneáil chun tosaigh 

i gcónaí le go dtuigfear titim amach na hócáide. Tá an tsimplíocht fhollasach ar iarraidh arís 

agus tá saothrú níos forbartha déanta ag Séamus Ó Grianna ar éascaíocht an traidisiúin bhéil 

lena chur in oiriúint dá lucht léitheoireachta.  

Cur is Cúiteamh 

I dtús na mórchaibidle seo, leag mé béim ar an dúspéis a bhí ag lucht na hathbheochana 

in íonacht an chainteora dhúchasaigh. Baineadh úsáid as cainnt na ndaoine mar idé-eolaíocht 

agus mar chaighdeán teangeolaíoch a bhíodh inghlactha agus inmholta i litríocht nua-

aimseartha an fhichiú haois. Ní féidir a shéanadh nár imigh ceist na Gaeilge orthu siúd a rinne 

léirmheastóireacht ar shaothar Shéamuis Uí Ghrianna, óir sonraíodh gurbh é friotal a chuid 

cumadóireachta ba chúis le cuid mhaith den mholadh a rinneadh air le linn dó ceird na 

scríbhneoireachta a tharraingt chuige. Nuair a rinneadh tuilleadh iniúchta ar an 
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léirmheastóireacht seo áfach, ba mhó an dúspéis a cuireadh sa cheantar agus sa teaghlach 

cáiliúil as ar fáisceadh an scríbhneoir. Níorbh fhearr rud a dhéanamh anois ná anailís na caibidle 

a lonnú taobh istigh de dhioscúrsa na teanga.  

Bhí an ceart scoláirí a chuir sonrú sa dóigh go raibh caomhnú nó coimeádachas le sonrú 

go smior i dteanga na gConallach (Ó Corráin 1992; Mac Congáil 1983). Níorbh eisceacht é 

Séamus Ó Grianna sa chás seo. Ba léir ón spíonadh a bhí déanta sa chaibidil gur scríbhneoir é 

a raibh luí follasach aige le hidirghníomhaíocht na gcarachtar ón traidisiún béil ag uasphointí 

teagmhála. Ba léire fós go raibh sé i dtuilleamaí an traidisiúin bhéil i dtaobh friotal agus frásaí. 

Bhí na focail chéanna le sonrú i saothair na beirte. Bíodh sin mar atá, téann sé dian orm áfach 

glacadh go raibh siad beirt ar aon intinn lena chéile ó thaobh leagan amach na n-abairtí de. Ba 

léir stíl theagascach thomhaiste a bheith ag Annie Bhán a bhéarfadh tapúlacht na hócáide do 

lucht na héisteachta in aon bholgam amháin. Bhí éascaíocht le sonrú mar sin i dtitim amach na 

bhfrásaí, rud a rinne comhthathú agus comhbhrú ar idirghníomhaíocht na gcarachtar. Ní raibh 

an éascaíocht chéanna i saothar iontais Uí Ghrianna. Bhí athordú na bhfocal le feiceáil áfach i 

samplaí an scríbhneora. Siocair a shaothraithe is a bhí na samplaí sin, níorbh fholáir don 

léitheoir an t-eolas uilig a bhí san uaschlásal a choinneáil chun tosaigh sular léadh fuíollach na 

habairte. Bhí castacht áirithe ann nach raibh i leagain an tseanchaí. Áitím go ndearna Ó Grianna 

saothrú níba chúramaí ar na samplaí seo le blas cuirtéiseach agus uaisleacht a thabhairt do 

mheanma na hócáide agus go raibh an snastacht seo ag fóirstean go mór don atmaisfeár a bhí 

sé ag iarraidh a shamhlú.  

Má leanann muid téad an choimeádachais, is fiú go mór obair Ailbhe Uí Chorráin a 

tharraingt isteach faoi raon an phlé. D’áitigh Ó Corráin (1992, 95) go neamhbhalbh go raibh 

gach abairt ó pheann Uí Ghrianna ina habairt shimplí dhíreach agus nár fhéach sé le barraíocht 

clásal ná fo-ráite a chur fúthu. De réir an taighde seo, is féidir ráiteas Uí Chorráin a fhíorú sa 

chás-staidéar seo. Ba mhó an claonadh a bhí ag an Ghriannach maidir le simplíocht na gclásal. 
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Le linn domh cíoradh a dhéanamh ar struchtúr inmheánach na n-abairtí, léiríodh gur bheag an 

difear a bhí idir an scríbhneoir agus an seanchaí i dtaobh líon na bhfochlásal a bhí faoi bhun a 

gcuid saothar. Áitím go raibh Ó Grianna ar a shócúlacht sa tsimplíocht structúrach a bhí le 

sonrú go smior ina shaothar iontais agus gur thug sé droim láimhe do theicniúlacht agus do 

shofaisticiúlacht na gclásal fada. Níor fhéach sé le habairt a chur i dtoll a chéile ina mbeadh 

casadh nó lúbadh inti, rud a d’fhagfadh máchail ar stíl cainte a dhúiche. Ba léir mar sin féith 

an choimeádachais agus an chaomhnóra a bheith ag sníomh fríd struchtúr inmheánach a chuid 

abairtí. Tá sé ráite (Ó Dónaill 1951) nár fhéach leis na scríbhneoirí Conallacha an teanga 

Ghaeilge a lúbadh nó a athrú. B’fhearr leo an abairt ghlan dhíreach a úsáid in áit na habairte 

nach raibh ach béarlagair agus easpa stíle ann. Áitím go raibh Seamus Ó Grianna meabhrach i 

dtaobh an chleachtais seo le linn dó an peann a tharraingt chuige agus gur scríbhneoir 

cáiréiseach snítheach é a rinne gach iarracht freastail ar stíl nádúrtha a theanga dhúchais. Dá 

bhféachadh sé le haithris lom a dhéanamh ar an dóigh ar labhair an seanchaí, sílim gur éirigh 

leis an tasc a chur de go fuinniúil seolta.  

Bhí Mac Congáil ar aon intinn leis an seol smaoinimh seo ach d’áitigh sé go 

neamhbhalbh nach bhféadfaí a rá go raibh na scríbhneoirí Conallacha ag scríobh go 

cruthaitheach ó thaobh friotal agus teanga de (1982, 34-5). Tá sé le tuigbheáil ó na tuairimí mar 

sin go raibh leisce nó drogall ar roinnt mhaith de na scríbhneoirí Conallacha an oidhreacht mar 

a fuair siad í a chur as a riocht. Tagaim leo siúd sa mhéid sin. Bíodh sin mar atá áfach, áitím 

go bhfuil baol ann go dtiocfaidh le lipéid an choimeádachais agus an chaomhnóra teacht salach 

ar an áit a dtrasnaíonn féith an choimeádachais le cumas cruthaitheachta an scríbhneora. Ós 

rud é gur thuig an Griannach luach na n-ornáidí a bhí seanbhunaithe sa traidisiún béil, is fiú an 

cheist a chur cé acu mar sin a fuair sé sa traidisiún sin agus faoi thionchar na tógála. An féidir 

a áiteamh gur roinn Séamus samplaí nó cuid acu seo le samplaí a dheirfiúr? In ainneoin a 

leitheadaí agus a líonmhaire is a bhí athrá i saothar iontais Shéamuis, ba lú comhchoibhneas ná 
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samplaí comhfhreagracha a bhí le fáil idir saothar an scríbhneora agus saothar an tseanchaí. 

Bheireann sé sin tuilleadh cruthúnais don tuairim gur thaispeáin Séamus Ó Grianna bua na 

foclaíochta as a stuaim féin le linn dó a bheith i mbun pinn. Ní amháin go raibh féith na 

cruthaitheachta le sonrú ina saothar ach go raibh seascaireacht so-aitheanta agus galamaisíocht 

le sonrú go paiteanta soiléir le linn dó focal nó frása a tharraingt le chéile.   

Ba mhaith liom mo shoc féin a shá isteach sa chomhrá. Sílim go raibh Séamus Ó 

Grianna dílis do bhun-struchtúr na n-ornáidí ach gur fhéach sé le cur leo. Ní foláir mar sin 

aitheantas a thabhairt don bhisiú agus don bhfeabhsú a rinne Séamus Ó Grianna ar ornáid an 

athrá agus é i mbun pinn. Áitím mar sin gurbh í seo an áit ar éirigh leis an scríbhneoir dúthracht 

a chaitheamh leis an teanga dhúchais agus díograis a chur fúithi, díograis nach raibh chomh 

follasach le friotal i saothar an tseanchaí. Ba léir gur scríbhneoir é Ó Grianna a bhí meabhrach 

i dtaobh na teanga agus a bhí os cionn a bhuille mar ealaíontóir. Eilimint thar a bheith 

tábhachtach in eispéireas na scéalaíochta traidisiúnta ab ea na frásaí rithimiúla agus bheireann 

an staideár a rinneadh orthu anseo an comhartha is dlúithe dúinn ar an tuigbheáil a bhí ag 

Séamus Ó Grianna i dtaobh an tradisiúin. Tá sé ar shlí a ráite gur thuig Ó Grianna an luach a 

bhí le hathrá mar earraíocht sa traidisiún béil a chartfadh an t-éisteoir anonn i sruth rithimiúil 

agus tá an-chosúlacht ar an scéal go raibh sé ar a shócúlacht i bpatrún rithimiúil a theanga 

dúchasaí. B’fhíor-annamh a ligfeadh an cainteoir dúchais seo an deis dul thairis gan focal nó 

gan péire focal a nascadh le rithim. Is é sin a tsiméadracht a thug Ó Corráin faoi deara. 

Sonraíonn Ó Corráin (1992, 95) rithim láidir agus comhchruthaíocht a bheith faoi abairtí Uí 

Ghrianna. Bhí cumas ag an Ghriannach i lúbadh a chur faoi bhunús a chuid athluaiteachais. 

Níor samplaí loma tomhaiste a bhí idir camán againn ach abairtí a raibh comhlanú agus 

fairsingiú le feiceáil iontu, rud a thug toirt bhreise do mheanma na hócáide agus a thiocfadh 

salach ar shimplíocht an athrá a chleacht an tseanchaí. Chuir mé sonrú sa dóigh a raibh saothrú 

níba cúramaí déanta ag Ó Grianna ar ghaireas na hanafara chomh maith. Níor bhlúirí rithimiúla 
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iad a dhéanfadh freastal ar éilimh na simplíochta ná a bhéarfadh comhtháthú do ghníomh i 

modh sothuigthe sochloiste, óir ba chnuasach abairtí saothraithe iad i gcomparáid le leagan an 

tseanchaí. Is fiú tuairim Uí Laoire a thabhairt chun cuimhne. Ina alt ar thraidisiún an amhráin 

agus ar Shéamus Ó Grianna, luann sé go raibh rún ag Máire “feabhas a chur ar théacs agus ar 

dhéantús” agus “dul ceart na Gaeilge a chur i bhfeidhm air” (in Walsh & Muircheartaigh 2016, 

116). Is féidir a áiteamh go bhfuil an ceart ag Ó Laoire anseo chomh maith. Ghlacfainn col mar 

sin le tuairimí a déarfadh nár éirigh le Séamus Ó Grianna cruthaitheacht a chur faoina theanga. 

Ní go dtí gur cuireadh leagan béil a dheirfiúr taobh lena leagan scríofa féin a chonacthas an 

dúthracht a rinne an scríbhneoir athghradam agus athshaol a chur faoi na frásaí rithimiúla. Ar 

bhealach, d’fhéadfaí amharc orthu mar shamplaí a thaispeánfadh sofaisticiúlacht a chuid 

scríbhneoireachta agus cumas an scríbhneora féin. Is ann atá an difear. Is fearr go mór le 

Séamus leas a bhaint as athrá a thaispeánfadh gur mháistir ar a theanga dhúchais a bhí ann. 

Tháinig an teanga go saoráideach chuige. Sílim gur éirigh le Séamus Ó Grianna mar sin 

athghradam agus athshaol a thabhairt do theicníc an athrá, rud a rinne pearsantú ar a shaothar.  

Ach thuas seal thíos seal. Sílim nach raibh ar thús ná ar dheireadh scríbhneoireacht 

Shéamuis ná galántacht na teanga. Is mó an bhraistint atá agam gur i bhfad ó phraiticiúlacht an 

athrá a thaisteal sé go dtí an aeistéitic. Chuaigh sé thar fóir leis na nathanna rithimiúla. 

Mothaítear nach ligfeadh an Griannach an deis dul thairis gan athrá de shaghas éigin a fhí 

isteach i gcúlbhrat an tsaothair agus níor dheacair é a lochtú ó thaobh barraíocht úsáide de. Níor 

imigh laincis na teanga ó na léirmheastóirí eile ach oiread. Ba mhaith liom tuairim Nic Eoin 

(1982a, 193-5) a thabhairt chun cuimhne. Maíonn sí go raibh barraíocht athrá ar cheann de na 

mórlochtanna atá le feiceáil i saothar Uí Ghrianna agus go dtéann sé thar fóir ag iarraidh pointe 

a léiriú. Ní haon eisceacht iad na scéalta iontais sa chás staidéir seo. Ní raibh sé sásta ciútaí 

cainte a fhágáil i leaba an dearmaid fiú nuair a bhéarfadh sé blás seanchaite neafaiseach don 

ócáid. Moillítear rithim agus luas na scéalta iontais dá bharr. Áitím go raibh an díocas do chleas 
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an athrá seo ina bhac dó agus ba mhó an chreach ná an chabhair don scríbhneoir é. Tá sé ráite 

ag Ní Dhonnchadha (1981, 161) chomh maith go raibh Ó Grianna ar adhastar ag an chaint 

thíriúil. Tá an méid sin fíor gan amhras, dar liom. Ba léir domh go raibh teanga Uí Ghrianna á 

ríomh ag téamaí áirithe. Mura raibh Séamus sa tóir ar uaisleacht agus ar ghalántacht na hócáide, 

mothaíodh go raibh sé sa tóir ar eachtraí níba dhoimhne a thaispeánfadh carachtar croí cráite 

ag meabhrú go gruamánta. Bíodh grá ná crá i gceist aige, ba mhó an luí chun an athrá 

neamhlonraigh le teachtaireacht a chur chun an bhaile ar an léitheoir. Bhí an méid sin le feiceáil 

go soiléir sna samplaí thuas luaite agam.  

Is díol suntais domh i gcónaí coimhlint a bheith ar iarraidh go háirithe nuair a bhí gá le 

dásacht agus le dánacht sa tsaothar iontais. Is spéis liom gur laghdaíodh an choimhlint agus go 

raibh an easpa coimhlinte seo inbhraite i bhfriotal a chuid shaothar chomh maith. In ainneoin 

na dúthrachta a chur sé faoi athrá a bhaineann le huaisleacht agus le cuirtéiseacht na hócáide, 

chuir mé gron sa dóigh nár fhéach sé le haon lúbadh ná le haon aclú a bhaint as déantús na 

fritéise. Abairtí loma simplí a bhí iontu. Má leanann muid an téad sin cainte ba léir mar sin go 

raibh tionchar nár bheag ag téamaí ar fhriotal a chuid phíosaí cumadóireachta. Bhí deis a 

labhartha ag rith le Séamus Ó Grianna nuair a bhí ‘caint íorónta’ i gceist (Mac Congáil 1982, 

79) agus thig leis aisfhreagra ghonta a shníomh isteach sa chomhrá a shocródh argóint (Ó 

Doibhlin (1997, 102). Fágann sin go bhfuil Ó Grianna ar a bhuaic nuair a tharraingíonn sé 

coinbhleacht isteach faoi raon an phlé. Ní miste an dá chomhrá in Diarmuid agus Gráinne agus 

in Oisín agus Niamh a lua sa chomhthéacs seo. Ba shaibhre agus b’éifeachtúla go mór 

idirghníomhaíocht na lánúin pósta siocair gur éirigh leis an Ghriannach laincis a chur ar a chuid 

maoithneachais. Déanann macalla na bhfocal, atá ar mhinicíocht rí-íseal, freastal éifeachtach 

ar chruas agus ar chadrántacht na gcéilí pósta. D’éirigh leis an athrá a aistriú go cailicéireacht 

agus go cnádánacht na lánúin pósta go cumasach ceardúil don léitheoir. Tá sé mar a bheimis 

ag éisteacht le lánúin phósta agus iad i mbun aighnis. D’fhéadfaí amharc ar an dá bhlúire seo 
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mar mhacalla ar chomhrá réadúil. Is é toradh na gcomhráite seo ná an ‘comhrá beo’ atá aimsithe 

ag Ó Doibhlin i saothar eile de chuid Uí Ghrianna. Áitím go raibh Ó Grianna ar a bhuaic sa dá 

shampla anseo siocair gur éirigh leis srian a choinneáil ar a chuid teanga. Is mór an trua nár 

lean sé ar aghaidh leis an chineál sin cleachtais.  

Tá mé den bharúil gur féidir síneadh eile a chur faoi thuairimíocht na gcomhráite fosta. 

Ní shílim gurbh í cuspóir Annie Báine cead cainte a thabhairt dá cuid carachtar. B’aithriseoir 

tomhaiste cairéiseach í Annie a raibh stíl chomhbhrúite le sonrú ina cuid friotal agus a scaoil 

ráitis na gcarachtar go sochma uaithi. Luaigh mé go raibh guth fuarchúiseach an tseanchaí ag 

réiteach go feillbhinn le luas na hinsinte agus níor fhéach sí le scéal an ghamhna bhuí a 

dhéanamh as aighneas a cuid carachtar. Bhain sí úsáid as an bhriathar fabhtach mar ghléas a 

roinnfeadh an abairt ina dá chuid agus a réiteodh an bealach le haird an lucht éisteachta a dhíriú 

ar an ghné ba thábhachtaí den insint. Gluaiseann ráitis na gcarachtar go slachtmhar tomhaiste 

dá bharr, rud nárbh féidir a áiteamh i dtaobh leaganacha an scríbhneora. Bhí fairsingiú agus 

forbairt le feiceáil i leagan Shéamuis Uí Ghrianna, óir ba ghléas é an briathar fabhtach le cead 

cainte a thabhairt dá chuid carachtar a bheith ag gaotaireacht agus ag bladhmaireacht. Ba mhór 

an trua gur lig an scríbhneoir barraíocht scóid le caint agus le comhrá na gcarachtar. Bhain sé 

ó fhuinneamh an tsaothair iontais. Maidir le láimhseáil an chomhrá áfach, ba léir domh nárbh 

ionann an ród a chur an bheirt Ghriannach rompu. 

Conclúid 

Is éard a chuir mé romham sa mhórchaibidil dheireanach seo ná cardáil níos cruinne a 

dhéanamh ar theanga Shéamuis Uí Ghrianna a bhéarfadh peirspictíocht eile do lucht na 

léirmheastóireachta. Ba léir gur thuill Séamus Ó Grianna stádas ar leith ó lucht na critice mar 

speisialtóir a bhí ar a sháimhín só i gceardúlacht na teanga agus a raibh lámh an ealaíontóra 

inbhraite ar chuid mhór dár scríobh sé. Bíodh sin mar atá, is í an teanga an rud a cheanglaíos 
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agus a dhealaíos an bheirt Ghriannach óna chéile. Ón scagadh atá déanta agam, is féidir 

tionchair agus análacha an traidisiúin bhéil a mhothachtáil go soiléir ina rith fríd a chuid saothar 

iontais. Ba í an ghné ba shuntasaí de chumadóireacht Shéamuis Uí Ghrianna ná a dheise is a 

bhí sé do leaganacha béil an tseanchaí maidir le struchtúr inmheánach na n-abairtí. Chonacthas 

sna samplaí a scrúdaíodh gur thug Ó Grianna droim láimhe do mholl mór fochlásal agus gur 

mhó an luí a bhí aige le habairtí nach raibh lúbadh ná aclú iontu. Léiríodh chomh maith gurbh 

údar é Séamus Ó Grianna a bhí eolach ar sheifteanna an traidisiúin bhéil agus ar an tairbhe a 

bhéarfadh frásaí rithimiúla dá chuid cumadóireachta. Ní miste mar sin aitheantas a thabhairt 

don iarracht a rinne an Griannach le dúthracht agus le barr maise a chur ar choinbhinsiún an 

athrá. Áitím áfach gur imigh Ó Grianna i bhfad ón phraiticiúlacht chuig aeistéitic an athrá. Bhí 

an dúthracht agus an díocas chun na teanga ina laincis ar a chuid scéalta iontais dá bharr. Sílim 

gur mhó an tóir a bhí ag Séamus Ó Grianna ar an teanga a thaispeánfadh gur chainteoir ard-

líofa dúchais ab ea é a raibh flúirse na Gaeilge ar ghob a phinn aige,  
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Caibidil 7 

Clábhsur 

Ba mhinic do Shéamus Ó Grianna a bheith ag cur de faoi dhaoine nár thuig an teanga 

ná an traidisiún Gaelach; b’iomaí duine a tharraing faobhar a theanga anuas orthu dá bharr. Ba 

léir go raibh sé mórtasach ceanndána as an traidisiún ar dé é agus go raibh sé ar a sheascaireacht 

faoi scáil an tseansaoil sin. De réir na scoláirí áfach, ní raibh sé de chumas ag Séamus Ó Grianna 

a chuid saothar a thabhairt go leibhéil na hardlitríochta mar a bheadh intuigthe ag meitheal 

scríbhneoirí a d’fhéach le hithir úr a bhriseadh isteach ina gcuid litríochta. Chuir mé romham 

sa tráchtas seo teoiric an bhéaloidis a tharraingt isteach faoi raon an phlé le hiniúchadh a 

dhéanamh ar an áit a dtrasnaíonn an traidisiún béil ar chumas cruthaitheachta an scríbhneora.  

Spreagadh an cheist ar a dheise is a bhí an Griannach do charachtracht an traidisiúin 

bhéil as ar fáisceadh é. Cé gur dearadh na carachtair seo roimh ré agus go raibh siad ina n-

amhábhar luachmhar dó, ba léir domh nach raibh Ó Grianna sásta na carachtair seo a fhágáil 

díreach mar a fuair sé iad. B’fhurast a fheiceáil an iarracht a thug sé ar fhorbairt a chur faoina 

chuid carachtrachta agus ar iomlánú a dhéanamh ar a bpearsantacht. B’fhearr leis an 

Ghriannach díriú isteach ar an rud a bhí ag luí ar chroí na gcarachtar; níor lig sé an deis dul 

thairis gan scéal an ghamhna bhuí a dhéanamh dá gcuid smaointe inmheánacha. Chaith sé 

barraíocht ama ar mheanma na gcarachtar. Chonacthas laochra á slogadh isteach sa 

mhaoithneachas chéanna a d’aimsigh lucht na léirmheastóireachta ina shaothar eile. Ní 

dhéanfadh sé lá dochair a admháil anois go raibh mé ag dúil le léiriú mórthaibhseach éifeachtúil 

ar chathanna fíochmhara agus ar charachtair chogúla de thairbhe na tuisceana a bhí ag Ó 

Grianna ar chaighdeán na scéalaithe a chuaigh roimhe. Is beag tagairt a dhéanann Ó Grianna 

ar ghníomhaíochtaí na ngaiscíoch ná ar a gcuid eachtraí. Nuair a bhí géarghá le dásacht agus 
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le dánacht, mothaíodh an drogall a bhí air díriú isteach ar an choimhlint. Sílim gur laghdaíodh 

fuinneamh agus neart na scéalta iontas dá bharr.  

Ba léir domh go raibh Ó Grianna ar a shócúlacht sa tsimplíocht structúrach agus gur 

thug sé an droim láimhe do theicniúlacht agus do shofaisticiúlacht na n-abairtí ilchasta. Dá 

bhféachfadh sé le haithris lom a dhéanamh ar struchtúr inmheánach na gclásal a chleacht an 

seanchaí, sílim go n-éireodh leis an tasc seo a chur de go fuinniúil seolta. Taobh istigh den 

tsimplíocht seo áfach, fíonn Ó Grianna saothrú níos cáiréisí isteach i mbréid an tsaothair. Ní 

foláir aitheantas a thabhairt do na hornáidí cainte a chur sé faoi bhun a chuid cumadóireachta. 

Eilimint thar bheith tábhachtach in eispéireas na scéalaíochta traidisiúnta ab ea na frásaí 

rithimiúla. Áitím gurbh í seo an áit inar éirigh leis an scríbhneoir dúthracht a chaitheamh agus 

díograis a chur faoina shaothar. Sílim gur thuig sé go mór an luach a bhí le hathrá mar earraíocht 

sa traidisiún béil a chartfadh an t-éisteoir anonn i sruth rithimiúil. Bhí an chosúlacht ar an scéal 

go raibh Ó Grianna ar a sheascaireacht i bpatrún ceolmhar a theanga dúchasaí. Is fíor-annamh 

a ligfeadh sé an deis dul thairis gan focal nó gan péire focal a nascadh le huaim ná seoda cainte 

seo a chur ag glioscarnach ar a chuid píosaí cumadóireachta. Áitím go raibh Ó Grianna 

meabhrach i dtaobh an chleachtais seo le linn dó an peann a tharraingt chuige agus gur 

scríbhneoir cairéiseach é a rinne gach iarracht freastal ar stíl a theanga dúchasaí.  

In ainneoin na dúthrachta a chuir sé faoin teanga, chuir mé spéis sa dóigh nár thuig 

Séamus Ó Grianna an blas leadránach a bhéarfadh barraíocht cainte rithimiúla don leathanach 

agus an mhoill a chuirfeadh sí ar luas an tsaothair. Dhiúltaigh sé do chomhtháthú agus do 

chomhbhrú na teanga a bhéarfadh tapúlacht na hócáide don lucht léitheoireachta in aon 

bholgam amháin. Thug sé aghaidh ar fhrásaí agus ar fhriotal a thaispeánfadh go raibh 

rímháistreacht na teanga aige. Sílim áfach gur mhinic a tháinig an teanga salach ar fhuinneamh 

agus ar luas na hinsinte, rud a d’fhág rithim spadánta mhalltriallach ar a shaothar iontais dá 
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bharr. Sílim gur thug Séamus Ó Grianna tús áite do shnastacht agus do shaibhreas na teanga 

agus go raibh sé beag beann ar fhorbairt ná ar chomhtháthú na bplotaí.  

Is fiú aird a dhíriú ar an cheist thromchúiseach a thóg Aisling Ní Dhonnchadh ag 

deireadh an leabhair chlúitigh, An Gearrscéal sa Ghaeilge; an raibh an traidisiún seanchais ina 

fhoinse saibhris nó an raibh sé ina mhúnla áisiúil réamhdhéanta ar a ndéanfadh sé lomaithris? 

(1981, 9). Ní miste a mheabhrú go raibh a sháith ama ag Ó Grianna lena mhachnamh a 

dhéanamh ar leagan amach a chuid scéalta i gcomparáid le dream scéalaithe a théid i gcionn 

an láithrithe, rud a bheireann le fios nár fhéach an Ghriannach ach leis na carachtair a mhúnlú 

ar a shásamh agus ar a stíl féin. Feithiclí ab iad na carachtair agus na plotaí nach raibh acu ach 

áit thánaiste ina chuid phíosaí cumadóireachta. I ndeireadh na dála, tá mé den bharúil nach 

raibh aird Shéamuis dírithe ar an scríbhneoireacht le hathghradam ná le hathshaothrú a 

bhronnadh ar a chuid scéalta dúchais a rachadh chun sochair ar chanóin litearthachta na tíre 

ach gur fhéach Séamus Ó Grianna lena áit féin a ghearradh amach i measc na scéalaithe dea-

chainteacha filiúnta fiúntacha a cheantair ‘a chuirfeadh ceo ar do chluasa’ oícheanta fada 

geimhridh. Cé go raibh sé dílis do chreatlach na scéalta eile, mhúnlaigh sé an traidisiún lena 

shásamh féin iad. Nárbh é sin a bharúil féin áfach gur “cheart cruth an tsean-sgéil a choinneáil 

beo agus art Gaedhlach a shníomh amach as” (Ó Grianna in Misneach 26/02/1921, 2). 

As seo amach 

Is maith is cuimhin an lá ar dúradh liom go raibh ár sáith eolais againn ar Chlann Uí Ghrianna 

agus gur díscíodh an tobar. Is léir ón méid atá déanta agam anseo go bhfuil gá le tuilleadh 

iniúchadh a dhéanamh ar Shéamus Ó Grianna i leith an traidisiúin bhéil. Roghnaigh mé scéalta 

iontais sa tráchtas seo de thairbh go raibh laincis ar an scríbhneoir cloí le bunleagan na scéalta. 

Sílim gur tairbheach an mhaise dúinn é díriú isteach ar an chaidreamh a bhí aige le stíl an 

tseanchais agus le scéalta a raibh córas creidimh difriúil ann. Os rud é go mbeadh an domhan 
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nithiúil idir lámha againn, bheadh sé spéisiúil mar sin fios a bheith againn an raibh níos mó 

saoirse cumadóireachta aige? Tá cineál de bharúil agam go mba shaothar in aisce é a bheith ag 

dúil le nuálaíocht agus le hathnuachan ina chuid carachtrachta agus plotaí. Bíodh sin mar atá, 

chuirfinn spéis arís i struchtúr inmheánach a chuid abairtí. Ba spéisiúil an mhaise dúinn na 

staitisticí slachtmhara tomhaiste a d’aimsigh mé sa tráchtas seo a fhiosrú i dtaobh stíl an 

tseanchais. Bheadh barúil níb fhearr agus níba chruinne againn ar stíl na hinscne chomh maith. 

Sílim go bhfuil an cur chuige seo riachtanach le go leagfar an chéad chéim ar dhréimire a 

d’fhéachfadh le solas a chaitheamh ar cheist na stíle i dtaobh na hinscne, rud a ba chóir a bheith 

déanta againn tamall fada ó shoin. Ach más mall is mithid.   
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Aguisín 

Nótaí Eagarthóireachta 

Chuir mé romham agus mé ag athscríobh an ábhair bhéaloidis a bhí sa tráchtas seo mo dhícheall 

a dhéanamh le caint Annie Báine agus le scríbhneoireacht Aoidh Uí Dhuibheannaigh a léiriú 

sa litriú comh maith agus a thiocfadh liom. De thairbhe gur tháinig na focail ó bhéal Annie 

agus gur scríobhadh síos iad, bhí drogall orm lúbadh breise a chur fúthu. Chuaigh mé i muinín 

an bhailitheora Hiúdaí Phadaí Hiúdaí mar shaineolaí agus mar scríbhinní oilte agus thug mé an 

droim láimhe don Chaighdeán Oifigiúil sa mhéid is nach dtabharfadh sé cothrom na féinne do 

chanúint Annie. Ní hionann is a rá go bhfuil botúin thall is abhus sna lámhscríbhinní ach seoda 

canúna de réir mar a mhair siad tráth dá raibh ar bhéal an aithriseora agus ar bharr phinn Uí 

Dhuibheannaigh. Ba í an aidhm a bhí agam anseo spléachadh níba shoiléire a thabhairt ar a 

cháiréisí is a bhí Ó Duibheannaigh agus é i mbun tras-scríbhneoireachta.  

Litriú na bhfocal 

acha dtaoibh do –Sa chorpus seo, d’aimsigh mé dhá shampla de ‘acha dtaoibh do’ agus sampla 

amháin de ‘fá dtaobh do’. Tá an chuma ar an scéal go meascann Annie Bhán an dá fhoirm 

(féach Mac Lenann 1996, 40-41). 

Ba chuma léithe acha dtaoibh do 

Chuir sé ceist acha dtaoibh do 

gur sin a rabh fhios aige fá dtaobh dó 

cead – Is minic a fheictear ‘cead’ gan guta fada ar an ‘e’. Mhínigh Ó Baoill go ngiorraítear guta 

fada agus défhoghair a bhíonn faoi bhéim sa chéad siolla d’fhocail i mórán comhthéacsanna 

(1996, 3). Is mar sin a fheicfear ‘an chead duine’ agus ‘an chead uair’ in ionad an fhocail ‘céad’.  
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mathair / lathair – Is amhlaidh atá an cás do ‘máthair’ agus ‘láthair’ an Chaighdeáin. Tarlaíonn 

an giorrú go rialta roimh ‘th’. Níor chuir mé aon athrú i bhfeidhm mar sin.  

maidín – Nuair a chríochnaíonn focail ar -ín, giorraítear an guta fada chomh maith cé gur minic 

a fhágtar fada nó leathfhada é (Ó Baoill 1996, 2).  

cad tuige – Níor scríobhadh cad chuige de thairbhe go ndeirtear cá tuí, cá tuíye nó cá tuige (Ó 

Baoill 1996, 127).  

caman – Is ar an chéad siolla a bhíonn béim an fhocail i nGaeilge Uladh, de ghnáth. Tá claonadh 

nach beag mar sin na gutaí a bhíonn sna siollaí nach mbíonn béim orthu a ghiorrú. Gidh go 

bhfuil síneadh fada ar na gutaí sa dara nó sa tríú siolla, is mar guta gairid a deirtear é (Ó Baoill 

1996, 1). Bheartaigh mé cloí le litriú an lámhscríbhinn agus gan athrú a chur i bhfeidhm mar 

sin.  

cha – Gidh go bhfuil foirmeacha de ‘cha’, ‘chan’ agus ‘char’ le fail i Rann na Feirste, is fiú a 

mheabhrú go dtarraingítear caol ar an mhír dhiúltach seo sa chanúint. Is léir go bhfuil claonadh 

ag Annie i leith na foirme diúltaí ‘Ní’. Baineann sí úsáid as an mhír dhiúltach ámh le treisiú nó 

le neartú a dhéanamh ar rud éigin: 

Cha dteidhim-sa 

Cha dtearn” adeir sí 

chun –  Maidir le ‘chun an’ nó ‘chun na’, -na a deirtear (Ó Baoill 1996, 129). Muna bhfuil an 

t-alt luaite, scríobhann Ó Baoill go bhfuaimnítear é mar -an. Bheireann sé an sampla ‘D’imigh 

sí an Aifrinn’. Is fiú a shoiléiriú go bhfuil an t-idirdhealú seo ag Ó Duibheannaigh ach amháin 

gur scríobh sé ’un. Tabhair faoi deara:  

Chuaigh sí ’na bhaile  
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Is feárr duit pilleadh ’na bhaile 

go gcuirfeadh siad ’un báis é 

isteach ’un toighe 

cionn – In ionad fhocail ‘ceann’, cionn a deirtear (Ó Baoill 1996, 128) 

Tabhair chugam cionn acu go bhfecifidh mé 

claidhimh – Thángthas ar litriú na bhfocal ‘claíomh’ mar aon le sampla den Ginideach 

(claidhimh + theach).  

ar a chlaidhimh  

Chroch siad a gcuid claidhimhtheach 

clí – In ionad ‘clé’, clí a deirtear (Ó Baoill 1996, 129)  

ar thaobh na láimhe clí 

cuartaigh – In áit ‘cuardaigh’.  

Thoisigh an cuartughadh.  

Chuartuigh sé agus fuair sé an fáinne 

cupla – Maidir le fuaimniú an fhocail, déantar neamhaird ar an síneadh fada ar an chéad ghuta. 

cupla a deirtear mar sin.  

Líon sé cupla mála gainimh 

go – Ní mar chomhlánú an bhriathair a fheictear an focal seo. Úsáidtear an litriú seo in ionad 

‘chomh’ agus aidiacht.  



232 
 
 

goidé – Sheachain Ó Duibheannaigh an fhoirm scartha den mhír cheisteach a úsáid (cad é). 

Cuireadh an dá fhocal le chéile (goide) ach amháin gur fágadh an guta fada i leataobh. Chinn 

mé ar ghuta fada -é a chur ag deireadh an fhocail fríd an chorpus.  

eadar – nó ‘idir’. Eadar a deirtear (Ó Baoill 1996, 134) 

eiginteacht – in ionad éigin nó inteacht 

fastadh – Gidh go scríobhtar -ú in ainm briathartha an Chaighdeáin, tabharfar le fios go bhfuil 

cuid mhaith de bhriathra déshiollacha arbh é an deireadh -ódh iontu. Bheireann Ó Baoill 

‘tiontaigh’ – ag tiontódh,  ‘éalaigh’ – ag éalódh, agus ‘fastaigh’ – ag fastódh dúinn mar 

shamplaí. Dar leis go bhfuil claonadh mór ann an -o a dhéanamh neamhchruinn agus is mar -a 

a deirtear é. Is féidir sampla den nós seo a fheiceáil:  

Chuaigh sé i bhfastadh 

Chuir sé sin a cheithre crúba i bhfastadh sa chomhlaigh 

gabhail – Ní thagann an t-ainm briathair ‘dul’ le fuaimniú an fhocail gabhail mar a scríobhadh 

sna lámhscríbhinní. Bhain Ó Duibheannaigh úsáid as gabhail nó a’gabhail. 

a gháiridh – Is é leagan infinideach an bhriathair a leanann cineálach áirithe briathra i nGaeilge 

Uladh. Nuair a thig toisigh, gabh, seasaigh, imigh srl. sa phríomhchlásal agus nuair a leanann 

frása iad a chuireann aidhm nó cuspóir in iúl, is gnách leis an infinid a úsáid (Ó Baoill 1996, 

118). Tabhair faoi deara:  

Chuaidh Diarmaid a gháiridh 

Chuaigh an bheirt a dh’ithe 

geafta – Úsáideadh geafta in ionad geata  

geárr – Baineadh úsáid as geárr in ionad  gearr  
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gnaithe – gnoithe sa chanúint agus groithe a deirtear (Ó Baoill 1996, 140). Tá an chuma ar an 

scéal gur litrigh Ó Duibheannaigh an focal le -a   

go ndeánfadh an sgiobal a ngnaithe 

nighean – nó níon  

foscailte – in ionad oscailte  

smaoitigh – in ionad smaoinigh   

seórt – seórt a deirtear (Ó Baoill 1996, 150) 

Sin anois an seórt seanchuidhe 

Thaire – a deirtear (Ó Baoill 1996, 151) in ionad ‘thar’  

chaith sé léim thaire sin 

Teinidh – I nGaeilge Uladh, bíonn foirm an tabharthaigh d’ainmfhocail faoi leith in ionad an 

ainmnigh. Gidh go bhfuil a nó é sa Chaighdeán, críochnaíonn an t-ainmfhocal sin ar -aidh/ idh. 

Chomh maith leis sin, bíonn tionchar ag foirm an ainmnigh ar fhoirm an ghinidigh chomh 

maith (Ó Baoill 1996, 116). Tháinig mé ar thrí shampla sa chorpus 

sa teinidh 

chun teineadh  

leabaidh  

toigh(e) – Ní gnách an n a fhuaimniú nuair a thig airteagal roimh chonsain ach nuair a thig guta 

nó fuaim guta roimhe. (Maidir leis an focal toigh úsáidtear an focal seo nuair a bhítear ag caint 

ar thithe cónaithe, ar shiopaí agus ar thithe tabhairne) 

muintir a’toigh  
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tráigh – in ionad trá  

Chuartuigh siad an trághaidh 

Focail dar críoch -igh / -idh  

Sa chorpus seo chonacthas samplaí den tseanlitriú in ionad na foirme Caighdeánaí: 

Truaighe  

Cruaidh  

Buaidh(e) 

Focail ar -och 

Cé gur -o a scríobhtar roimh -ch mar buíochas, gaiscíoch agus cleasaíocht an lae inniu, 

coinnítear an seanlitriú: 

Thug siad mílte buidheachas dó 

gaiscidheach 

cleasaidheacht  

Litriú  

An t-Alt 

Ní gnách an -n a fhuaimniú san alt roimh chonsain. Is gnách gur a’ a deirtear. D’aimsigh mé 

samplaí thall is abhus nuair a bhain Ó Duibheannaigh úsáid as ‘an’. Choinnigh mé na samplaí 

sin.  
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An tAinm Briathair  

Is amhlaidh atá an cás leis an ainm briathartha. Is gnách gur a’ a deirtear sa chaint agus gur a’ 

a scríobhtar sna lámhscribhinní.  

An Tuiseal Tabharthach  

Dar leis an Bhaoilleach, tá claonadh sa chanúint an cosán deiridh in ainmfhocal baininscneach 

a chaolú sa tabhartach (1996, 77). Is gnás iontach fairsing é seo go dtí ar na mallaibh. Thángthas 

ar shamplaí eile sa chorpus:  

ina láimh 

ar dá taoibh 

thall agus i bhfos i gcois na teineadh 

Bhain Ó Duibheannaigh úsáid as an ainmneach i leith an fhocail ‘cloigeann’ agus ‘cloigne’ san 

iolra. Choinnigh sé leis an fhoirm ar leith ‘trí cloigne’.  

An Briathar 

Baineadh úsáid as seanleaganacha stairiúla de na briathra neamhrialta. Sna hinsintí gheofar 

samplaí seo a leanas: bheir, níor dhubhairt, nach dtearn. Chomh maith leis an litriú:  

Chualaidh sé iomrádh ar mhnaoi 

“ A’ bhfacaidh tú” adeir sé  

Bheadh  

Tá an leagan ‘Bhéadh’ scríofa ag Ó Duibheannaigh sna lámhscribhinní. Tá an córas seo ag 

teacht le gnás na Gaeilge ó thuaidh. Dar leis an Bhaoilleach, déantar t caol as an dh roimh na 
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forainmneacha pearsanta sé/ sí/ sinn/ sibh/ siad agus roimh na forainmneacha taispeántacha 

sin/ seo/ siúd. Tá ‘bhéit’ luaite sa tríú pearsa sa Mhodh Coinníollach mar sin (1996, 55).  

Déan 

De thairbhe gur scríobh Ó Duibheannaigh ‘deán’ agus gur minic gur ‘deán’ a chluintear (Ó 

Baoill 1996, 52), chinn mé air seo a choinneáil fríd an chorpus.  

Fág  

Is mar ‘fuígfidh’ atá an fhoirm san aimsir fháistineach. D’aimsigh mé sampla amháin sa Mhodh 

Coinníollach:  

Bhéarfaidh mé m’fhocal duit nach bhfuígfeá Tír na hÓige 

Mair 

Baineadh úsáid as an litriú muirfidh nó mhuirfeadh san Aimsir Fháistineach nó sa Mhodh 

Coinníollach faoi sceach: 

Muirfidh siad mé 

Ní mhuirfidh an Fhéinn 

Teispeáin 

I gcorrchás bhí leaganacha éagsúla den bhriathar ‘taispeáin’ an Chaighdeáin in úsáid ag Annie 

Bhán: 

mur dteisbeanaidh 

a’ teisbeaint  

teispeain  
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Briathra aonsiollacha dar crios -igh 

Dar leis an Bhaoilleach (1996, 21-22), ní fheictear an -igh atá sa litriú Caighdeánach ach sa 

dara pearsa uatha, Modh Ordaitheach agus san Aimsir Chaite. Aimsíodh sampla amháin de seo 

i gcorpus an tráchtais: Luigh siad thart nuair a bhí a gcuid deánta (CC: 438); Shuigh Oisín ’na 

leomhan mhór fir (MCÓ: 438). Cé go ligtear an -igh ar ceal in aimsirí agus i modhanna eile 

ámh, níl an gnás seo ag luí rómhaith le briathra i nGaeilge Chúige Uladh. Coinníodh an -igh i 

ndeireadh na mbriathra san Aimsir Fháistineach agus sa Mhodh Choinníollach. Tabhair an 

sampla seo faoi deara aiste ó Aodh Ó Duibheannaigh féin (242) 

luighfeadh siad suas thall agus i bhfos 

Maidir le fuaimniú an fhocail, is fiú a mheabhrú go n-athraítear an -ghf agus go ndéantar ch de. 

Os ag caint ar fhuaimniú na bhfocal atá muid, ní miste aird a dhíriú ar ghnás eile de Chúige 

Uladh.  

Briathra Coimrithe 

Tugtar briathra coimrithe ar bhriathra mar ceangail, inis, iompair srl. mar go gcailltear an dara 

siolla nuair a chuirtear siolla eile dar tús guta leo in aimsirí éagsúla (Ó Baoill 1996, 24). Is 

féidir samplaí de na briathra sin a fheiceáil i gcorpus Annie Báine sa chéad réimniú na haimsire 

láithrí:  

nach gceanglaigheann  

Briathra ilsiollacha 

Sa tráchtas, coinníodh na foircinn -eochaidh/ -óchaidh san aimsir fháistineach agus -eochadh/ 

-óchadh sa mhodh coinníollach:  

“Goidé a d’éireochadh dó” adeir sé 
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teach a gcruinneochadh t-aos óg an bhaile 

thoiseochadh an seanchus 

An Aimsir Láithreach Scéalach   

Is sa tríú pearsa uatha/ iolra is gnách an fhoirm seo a úsáid (Ó Baoill 1996, 26). Tá dhá sampla 

sa chorpus 

Mí ón lá sin tchí siad chucu  

Tchím néall mór dubh 

An Clásal Aidhme 

Tá cúpla bealach ann le clásal aidhme a chumadh i nGaeilge Uladh. Baintear úsáid as frása 

infinideach agus an t-ainmfhocal ina dhiaidh sa tuiseal ginideach (Ó Baoill 1996, 119) 

D’éirigh na fir ‘sa deireadh amach a chuartughadh Fhinn 

Anuas air sin, tá bealach eile ann ina mbaintear úsáid as an réamhfhocal le agus an frása 

infinideach ina dhiaidh: 

lé cath a thabhairt 

dá mbíodh aon duine lé na cheangail 

Réamhfhocail  

Ins an 

Nuair a chuirtear an t-alt le i, bíonn rogha fuaimnithe ann idir sa(n) agus an fhoirm insa(n). Dar 

leis an Bhaoilleach (1996, 94), tá an dá fhoirm iontach coitianta. Tháinig mé ar neart samplaí 

d’fhoirm insa(n) sa chorpus.  
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a’tabhairt ins an ghréin 

ins an sgealpaigh 

Cailleadh n an ailt idir dhá chonsan chomh maith.  

ar a’lá  

ar a’chailín 

Foirmeacha pearsanta na réamhfhocal  

Thángthas ar shamplaí seo a leanas: aca (acu), ortha (orthu), daoithe (di) agus faobhtha (faofa) 

 

Eagarthóireacht  

Thug mé faoi deara go raibh cúpla focal in aimhréiteach áfach. Níorbh iontu ach dearmaid 

mionpheannaireachta. Seo iad na mionathruithe a chur mise i bhfeidhm ar na téacsanna: 

Fionn Mac Cumhail  

Leagan Uí Dhuibheannaigh Eagarthóireacht 

Fuar siad Fuair siad 

mo duine mo dhuine 

Mair siad Mhair siad 

Táinig  Tháinig  
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Diarmaid agus Gráinne 

Leagan Uí Dhuibheannaigh Eagarthóireacht 

Chá dteidhim Cha dteidhim 

Goide  Goidé 

Bain  Bhain 

Leabaid Leabaidh 

Breag Bréag 

Nach mo  Nach mó 

Beadh  Bhéadh 

 

Conall Cearnach  

Leagan Uí Dhuibheannaigh Eagarthóireacht 

Ó sin Ó shoin  

a tabhairt a thabhairt 

leis an caman leis an chaman  

a cuid fear a chuid fear 

Beir Bheir 
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Sgathach Mór Dhroichead na n-Alt 

Leagan Uí Dhuibheannaigh Eagarthóireacht 

do duine do dhuine 

a cuir a chur 

Dá n-innsigheann Dá n-innseochainn  

 

Oisín i dTír na h-Óige 

Leagan Uí Dhuibheannaigh Eagarthóireacht 

a’cuir a’cur  

teisbeain theisbeain  

tionntócad thionntóchadh  

a taisgidh a thaisgidh  

an dtabhairfeá an dtabharfá  

ach go be ach go bé 

 

Maidir le haiste Aoidh Uí Dhuibheannaigh, chinn mé ar fhocal amháin a athrú. Cé go raibh 

D’innseochaidh sí scríofa ag Ó Duibheannaigh, d’athraigh mé modh an bhriathair go: 

D’innseochadh sí amach é nuair bhéadh sí a’comhrádh leat fá rud éiginteach a thárluigh 
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Conall Cearnach (CBÉ 438: 36)  

Bhí Conall Cearnach agus a chuid fear ar shiubhal oidhche amháin a’seilg. Bhí sé ’na ghnás 

aca dá dtigeadh sé mall ortha a’chead teach a chasfaidh daobhtha a theacht isteach agus baint 

faobhtha ann. Bíodh muinntear a’toighe sásta nó mí-shásta.  

Oidhche amháin tháinig sé mall ortha agus bhí i bhfad aca le ghabhail ’na bhaile. Chonnaic 

siad teach agus dubhairt siad leo féin go mbainfeadh siad fosta annseo go maidín. Tháinig siad 

isteach. Níor chuir siad ceist cé aca ghéobhadh siad lóistín ná nach bhfuigheadh, ach siubhal 

leo go treamánta26 isteach ‘un toighe27  aníos ’na teineadh. Ní rabh duine ar bith istigh ach sean 

duine agus cailín óg. Agus bhí an cailín iongantach deas chan ionann sin chan do shúil shalaigh 

ba chóir amharc uirthi. Bhí siad uilig go léir iongantach toileamhar ar a’chailín. Chuir fear 

amháin aca a lámh aca dtaobh daoithe agus ba mhian leis a ghabhail a shúgradh léithe. Ach 

chas sí í féin amach as a lámha agus d’iarr sí air coinneáil amach. “Nuair a bhí mise agat” ar 

sise, “ba bheag a shíl tú domh”.  

D’amharc sé uirthi. Tháinig aithbhealtas28 air. D’amharc achan duine aca ar a’duine eile. “Ní 

rabh tú agam-sa ariamh” adeir sé. “Ó bhí”, adeir sí, “agus níor shíl tú mórán domh. Deán 

neamh-iongantas domh na ní bhfuigidh tú mé níos mó”. Ní rabh de sin ach sin. Ní rabh fhios 

aca goidé a bhí faoi sin ar chor ar bith aca- shíl siad gurab’é rud a bhí an aithne chontráillte 

aicí.  

Bhí an sean-duine ’na shuidhe ar cholba na leabhtha agus gan é a’labhairt. Bhí sreamaide de 

uan bheag bhreóidhte a’siubhal leis fríd a’teach agus é a’deánamh an diabhail ortha- a’gabhail 

isteach sa teinidh agus a’siubhal suas ’na mullach.  

 
26 ‘dána’ a scríobh Ó Duibheannaigh  
27 Bhí an abairtín scriosta amach ag Ó Duibheannaigh. Chinn mé ar é a choinneáil díreach mar a bhí.  
28 ‘náire nó leisg’ a scríobh Ó Duibheannaigh  
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“Goidé ‘bheir an t-úan sin fríd an teach agat?” adeir siad leis an t-sean duine. “Cad tuighe?” 

deir fear aca, “nach gceanglaigeann tú é?”. “Maise tá nasg29 thíos ansin” adeir sé, “fá na 

choinne dá mbíodh aon duine lé na cheangail”.  

“ ’bhfuil de dhíoghbhail ort” adeir Osgar- “ach fear a cheanglochas é?” 

“Níl” adeir an seanduine. “Sin a bhfuil de dhíoghbhail orm agus ní bhfuair é aon fhear go fóill 

a bhí ábalta é a cheangal” 

“Mo thruaighe de chiall” adeir sé. D’éirigh sé agus bheir sé ar an uan agus thug sé síos go dtí 

an nasg é. Thug an t-uan léim agus chuir sé Oscar ar chúl a chinn. Chuaidh an sean duine a 

gháiridh. D’éirigh Oscar go mí-shásta agus fuair sé greim ar ais air. Ach ní luaithche a bhí 

greim aige air na bhí sé an bealach ceadna ag an uan.  

“Éirigh Ghoill” adeir Fionn, “agus cuir an t-uan sa nasg”. D’éirigh Goll. Thug sé iarraidh ar an 

uan ach cá bith go gasta agus chuir an t-uan anuas Oscar chuir sé Goll anuas níos gaiste. 

D’éirigh siad ó fhear go fear leag an t-uan uilig iad. D’éirigh fear aca go mí-shásta agus bheir 

sé ar a chlaidhimh. Chuaidh sé suas go dtí an sean duine: “Goidé na geasa atá ar an uan agat” 

adeir sé. “Innis dúinn é na bainfidh mé a’ceann duit gan mórán spáis.”  

“Leig síos do chlaidheamh a thaisgidh”, adeir an sean duine, “agus bíodh ciall agat. Níl geasa 

ar bith ar an uan agam-sa agus níl eagla ar bith orm romhat-sa na roimhe do chlaidheamh. 

Cuirfidh mise domh féin sibh go maith agus chuir an t-uan.” 

“Bhail innis dúinn” adeir sé, “Goidé na geasa atá ar an uan?” 

“Níl geasa ar bith ar an uan ar chor ar bith” adeir sé.  

 
29 ‘rópa a bíos déanta fá choinne a chuir ar mhuineál ainmhí’ a scríobh Ó Duibheannaigh  
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“bhail cad tuighe” deir fear aca, “ar dhúbhairt a’cailín seo nuair a bhí sí agam-sa na’r shíl mé 

mórán díthe?” 

“  ‘S í an cailín an óige” deir sé, “agus ’sé an t-uan a’saoghal agus mise a’bás. Casgoraidh  an 

t-uan uilig sibh is cuma goidé go láidir agus tá sibh, agus tiocfaidh mise annsin oraibh agus 

bainfidh mé mo chuid féin asaibh”. Ach bíodh geall gur shuidh siad go suaimhneach go maidín 

agus ó shin suas níor iarr siad lóistín lé lámh láidir níos mó. Má bhí dúil ag duine lóistín a 

thabhairt daobhtha, bhí go maith agus mur raibh rachadh siad go dtí teach eile.  

Bhí siad ar shiúbhal oidhche eile agus tháinig an-tráthach30 fosta ortha. Tháinig siad fhad lé 

teach, bhuail siad ag an dorus agus tháinig fear a’toighe amach agus d’iarr siad lóistín air. 

Dubhairt sé go rabh sé buadhartha nach dtiocfadh leis iad a leigean isteach nach rabh bean 

a’toighe go maith. “Ach,” adeir sé, “tá sgiobal amuigh agam, agus má’s é mur dtoil baint faoibh 

ins an sgiobal go maidín, cuirfidh mé síos teinidh daoibh.  

Dubhairt Conall Cearnach go múinte go rabh sin iongantach maith, go rachadh agus go rabh 

siad iontach buidheach do go ndeánfadh an sgiobal a ngnaithe”.  

Chuaidh sé amach, chuir sé síos craos mór teinidh ‘sa sgiobal daobhtha. Dubhairt sé go rabh 

cruach cocháin istigh annsin. D’iarr sé ortha an cochán a thabhairt leo agus luigh thart annsin 

go maidín agus go raibh siad sábhailte ar scor ar bith. Thug siad mílte buidheachas dó. Bhí 

biadh leo féin agus rinne siad réidh a gcuid. Luigh siad thart nuair a bhí gcuid deánta, an áit 

nach raibh pianna buaillte ‘sa bhalla bhuail siad ceann ann agus chroch siad a gcuid 

claidhimhtheach uilig thart fríd an sgiobal. Agus bhí siad ’na luighe thart annsin cuid a’tuitim 

’na gcodladh agus cuid a’comhradh. Níor fhan claidheamh ins an sgabairt na’r léim amach i 

lár an toighe. D’éirigh Conall Cearnach suas. D’imthigh cuid aca amach agus thart ar an teach 

 
30 ‘iongantach mall’ a scríobh Ó Duibheannaigh.  
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a’deánamh go raibh an náimhid a’tarraingt ortha. Ní rabh dhath ar bith le móchtáil ar chor ar 

bith. Dubhairt siad nach rabh a dhath lé feiceáil go maith nó go h-olc. Nar mhoithigh siad agus 

nach bhfachaidh siad a dhath.  

“Gabhadh duine agaibh go dtí an teach” adeir Conall agus cuireadh sé ceist a’ bhfuil biseach 

ar bhean a’toighe”  

Chuaidh. Tháinig fear a’toighe amach. Chuir siad ceist a’raibh biseach ar bhean a’toighe. 

Dubhairt sé go raibh biseach uirthi go rabh mac óg ann anois go díreach.  

Tháinig siad isteach agus d’innis siad an sgéal do Chonall.  

“Bhail” adeir Conall, “má tá sé in-ar n-eadán is miste dúinn é agus má bhíonn sé in-ar leith is 

feairrde dúinn é. 

Níor dhubhairt sé níos mó go maidín. Maidín lá thar na bhárach nuair a bhí siad ag imtheacht 

chuaidh sé go dtí an teach aríst. Bhuail sé ag an dorus agus tháinig fear a’toighe amach. Chuir 

sé ceist air an dtabharfadh sé daofa an leanbh. Níor lig an eagla do’n duine bhocht iad a 

dhiúltughadh agus thug sé daofa an leanbh.  

Thug Conall leis an leanbh agus chuir sé ar oilleamhaint é, go dtí go rabh sé seacht mbliadhna.  

Nuair a bhí sé seacht mbliadhna thug sé leis arais aige féin é. Bhí sé comh cúramach aige lé h-

ubhall óir. Ní rachfadh sé áit ar bith gan é, is cuma cé an áit é. Cheannaigh sé cnag óir dó agus 

caman airgid. Go dtí oidhche amháin a bhí bainéis ins an áit agus bhí cuireadh ag Conall 

Cearnach agus ag ’na chuid fear. Ach ní rabh cuireadh ar bith ag an leanbh. Ba é an t-ainm a 

bhí air leanbán Chonaill. D’fhiafraigh an tachrán an dtiocfadh leis a gabhail ’nn bainse.  

“Ní thig leat a leanbh”, arsa Conall, “Ní bhfuair tú cuireadh. Is cuma duit ní mhoitheochaidh 

tú an oidhche a’gabhail thart uilig”. 
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Culann Gabh a bhí ar an fhear seo a rabh a nighean a’pósadh. Bhí sé go h-iongantach maith ins 

an tsaoghal. Chuaidh Conall agus a chuid fear ’na bainse. Agus nuair a bhí deireadh locht na 

bainse istigh, chuir Culann ceist an rabh siad uilig istigh. H-amharcadh agus h-ubhradh go rabh. 

Bhí cú aige ceangailte dá chú a bhí ar mire le drochmúnas. Agus leig sé amach a’cú. Nuair a 

hineas an gasúr go rabh Conall ar shiubhal as amharc, d’imthigh sé ’na dhiaidh. Dar leis go 

mb’fhada a bheith leis féin go maidín agus nuair a thiocfadh sé isteach i dteach na bainse dhá 

dtrian am luighe nach gcuirfidh amach é. Nuair a bhí sé a’tarraingt ar a’teach chonnaic sé an 

cú a’tarraingt air agus í a’cur caorthacha teineadh amach ar a béal. Bhuail seisean boc ar 

a’chraig leis an chamán. Chuir sé an chrág isteach ar a béal agus amach fríthe. Leig an cú glaim 

aistí féin agus chualaidh siad istigh sa teach é. 

“Ó!” ars an seanduine, “tá duine eighinteacht marbh ag an chú, na tá an cú marbh ag duine 

eighinteacht” 

Fosgladh an dorus. Cé a bhí ann ach leanbán Chonaill. “Ó dar crí mo leanbán!” arsa Conall, a’ 

dtáinig a dhath ort?” 

“Ní tháinig” adeir sé, “ach cuilean madaidh a tháinig thuas annsin orm agus shíl mé go n-

íosfadh sé mé. Bhuail mise boc do’n chaman ar a’chraig agus chuir mé isteach ar a béal í agus 

amach fríthe. Chuir mé domh féin í”. Níor labhair a’seanduine. Chrom sé a cheann agus tháinig 

tocht31 air. Chaith siad a’bhainéis go maidín.  

Nuair a bhí an mhaidín ann agus iad a’gabhail a scabadh. “Ó” deir an seanduine, ithigidh agus 

ólaigidh mur sáith go dtí go gcaithfidh muid a bhfuil annseo. Agus nuair a bheas deireadh 

caithte tá sé comh maith agam-sa a bheith libh na ní beo domh mo bheo anois ar scor ar bith ó 

chaill mé mo chú. 

 
31 ‘brón’ scríofa ag Ó Duibheannaigh 
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“Cad tuighe?” adeir a’gasúr. “Má’s é do thoil é fanochaidh mise agat ina h-áit”. 

“Ó ní dheánfaidh tú maith” adeir sé 

“Goidé tá le theacht ort?” adeir sé 

“Tá trí fhathaigh mór thall annsin” deir sé, “agus ní a dhath lé na gcoinneail uaim ach an cú. 

Agus tiocfaidh siad anois agus muirfidh siad mé. Ach ní thig liom-sa a bheith fá na gcoinne” 

“Cá h-áit a bhfuil siad ’na gcomhnuidhe?” adeir an gasúr 

Theisbean an seanduine daobhtha. Ní theárn sé a dhath ach siubhal amach ar an dorus; a’gabhail 

go dtí an teach. Bhí an triúr ’na luighe ’na gcodladh agus a gcuid sleaghach ins an teinidh a’ 

ndeargadh fá choinne theacht ar maidín lé cath a thabhairt de locht na bainse.  

Bhí fear ’na luighe ar gach taobh de’n teinidh agus a bhéal foscailte agus é a’srannfaigh. Bheir 

a’ cú ar an dá shleagh, sleagh ann achan láimh agus chuir sé isteach ar a mbéal iad agus amach 

friótha. Bhí an bheirt sin marbh aige i bhfaiteadh na súl. 

Tharraing sé an tsleagh eile as an teinidh annsin agus sháith sé ‘san fhear eile é. Bhí an triúr 

marbh aige. Gheárr sé na cloigne daobhtha agus tháinig sé ’na bhaile arais go teach Chulainn 

agus na trí cloigne leis. Chaith sé na trí cloigne ar an urlar. “Má’s sin a’muinntear a rabh an 

eagla ort rompa” deir sé, “ní h-eagal duit iad feasta”. Ba sin tús chuid gaisceamhlacht Chú 

Chulainn. Sin an rud a d’fhág Cú Chulainn air- é an cú mharbhadh.  

Tháinig sé ’na bhaile annsin agus d’fhás sé aníos go rabh sé ’na stócach. Chualaidh sé iomrádh 

ar mhnaoi a bhí i nDroichead na n-Alt, a dtugadh siad Sgathaigh Mhór Dhroichead na n-Alt 

uirthi. 
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Sgathaigh Mhór Dhroichead na nAlt (CBÉ 438: 46) 

Bean mhillteanach draoidheachta a bhí inntí seo agus bhí sí iongantach maith a’foghlum cleas-

aidheacht. Ní fhoghluimneochadh sí cleasaidheacht do dhuine ar bith ach an té a léimfeadh an 

fhearsaid isteach a’chead uair agus amach ar chúl a’ chinn annsin. Ach ní rabh Cú Culainn i 

bhfad a dheánamh sin. Bhí go maith agus ní rabh go h-olc. Bhí nighean ag Sgathaigh agus bhí 

sí ’na cailín bhreá dhóigheamhail. Bhuail Cú Culainn suas leis a’chailín. Bhí Sgathaigh ’na 

ceann mhaith do fosta. Chuireadh sí ’na sheasamh ar phlátaí dearga é nuair a bhéadh sí 

a’foghluim na cleasaíocht do. Ba mhaith lé Cú Chulainn. . . bhí na cleasa uilig foghluimnighthe 

aige ach cleas an Ghath Builg, agus ba doiligh lé Sgathaigh cleas an Ghath Builg fhoghlaim do 

dhuine ar bith. Ba mhaith leis an Chú an cleas seo fhághail amach. D’fhiafruigh sé do’n nighean 

lá amháin goidé mar a b’fheárr tabhairt ar an mhathair cleas an Ghath Builg fhoghluim do.  

“Gheóbhaidh tú é a fhoghlaim anois” adeir sí, “má gní tú an rud iarrfas mise ort. Tá sí istigh i 

gcliabhán anois” adeir sí, thíos os cionn na fairrge ar bhárr na mbeann mór agus a’cliabhán 

ceangailte in-áirde sa bheinn lé rópaí. Gabh síos agus abair go ngeárrfaidh tú na rópaidh agus 

go leigfidh tú í féin agus an cliabhán go tóin na fairrge mur dteisbeanaidh sí cleas an Ghath 

Builg duit.  

D’imthigh an Cú síos. Bhí Sgathaigh istigh ‘sa chliabhán mar dubhairt an nighean agus í 

a’deánamh na bpisreóg. Bhí ladrach de sgiain mhóir in-a láimh leis a’chú. “Geárrfaidh mé na 

rópaí anois” adeir sé, “agus leigfidh mé tú féin agus a’cliabhán go tóin na fairrge; mur 

dteisbeanaidh tú cleas an Ghath Builg domh” 

“Ó na deán sin” adeir sí, “agus ní bhéidh mé i bhfad a’teisbeaint sin duit” 

Nuair a bhí Sgathaigh réidh tháinig sí amach as an chliabhán agus theisbeain sí cleas an Ghath 

Builg do’n chú agus as ladhar a choise a chaithfeadh sé an Gath Builg agus ní thiocfadh leis é 

chaitheamh ach ins an uisge. Nuair a bhí an cleas fóghluimnigh aige dar leis go raibh na cleasa 



249 
 
 

uilig foghluimnighthe aige agus ba mhaith leis tarraingt ar Chonall Cearnach agus ar a chuid 

fear aríst. Nuair a bhí sé ag imtheacht thug sé fáinne do nighean Sgathaigh. 

“Anois” adeir sé, “má bhíonn mac agat nuair a bhéas a mhéar ábalta an fáinne sin a líonadh 

cuir mo dhiaidh-sa é. Agus má’s nighean a bíos agat ná buadhair do cheann léithe” 

Phill Cú Chulainn arais agus bhain sé Conall Cearnach amach. Ba ghoirid go rabh mac óg ag 

nighean Sgathaigh. Nuair a bhí an gasúr i gcoinn ocht mbliadhan déag bhí sé ábalta an fáinne 

a líonadh. Thug a’mhathair an fáinne dó agus d’iarr sí air imtheacht anois agus athair 

a’chuartughadh.  

“Ach tá mé a’cuir oibleogaid ort” adeir sí “gan d’ainm innse do chorr dhuine. Caithfidh sgaifte 

i gcuideachta de fhir a bheith ann sul a dtig leat d’ainm innse” 

D’imthigh mo dhuine bocht agus dá gcasfaidh athair féin air ní thiocfadh leis ainm innse dó. 

Níorbh’ fhada gur casadh Conall Cearnach air agus dhá chloigeann déag gaiscidheach. 

Thoisigh sé agus cheangail sé Conall Cearnach agus aon chloigeann déag aca. Leig sé a’cheann 

leis an fhear eile i gheall ar sgéala a thabhairt do Chú Chulainn. Dubhairt sé go mbéadh siad 

annsin go dtarradh Cú na gCleas agus go sgaoileadh sé iad. An fear ar ligeadh a’cheann leis 

d’imthigh sé go cruaidh gasta agus d’innis sé do Chú Chulainn go rabh Conall Cearnach agus 

aon chloigeann déag fear eile aca ceanglaidh ar an tsliabh go dtarradh Cú na gCleas agus go 

sgaoileadh sé iad.  

“Bhail is deacair domhsa” adeir sé, “Conall fheiceail ceanglaidh. Agus tá sé lán comh deacair 

agam a’ghabhail i ndeabhaidh láimhe leis an fhear a cheangail é féin agus aon chloigeann déag 

aca.” 
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Mar sin féin tharraing sé ortha. Bhí Conall agus aon chloigeann déag aca ceanglaidh annsin 

agus mac Chú Chulainn ’na sheasamh ag na dtaoibh agus é a’gáiridh. D’fhiafruigh sé do cé é 

féin. 

“Maise,” arsa a’buachaill, “tá oibleogaid orm gan m’ainm innse do chorr dhuine; ach dá n-

innseochainn do aon duine é ‘s de do mhacasamhail de d’fhear a d’innseochainn é” 

Bhí n’ Cú bocht ró-theinntrídhe32 agus ró-theith níor thuig sé sin. Ní rabh a dhath a dhíoghbhail 

air ach troid. Thoilidh an mac ar throid a thabhairt de. Thoisigh an bheirt ar a chéile. 

Chaithfeadh sé i gcomhnuidhe na sleaghthacha ar lorg a mboinn ar an athair. Níl áit ar bith ar 

mhian leis é a bhualadh fá’n aghaidh nó fá’n chorp nach rabh sé a’dheánamh. Bhí an t-athair 

a’gcaitheamh ar lorg an urla air-san ach má bhí féin ní rabh sé ábalta buille ar bith fhághail air. 

Bhí an t-athair ar fad a’glacadh na feirge ‘sa deireadh chuaidh sé san uisge agus chaith sé an 

Gath Builg agus mharbh sé an mac. Nuair a bhí an mac bocht ag titim: 

“leig domh titim ar m’aghaidh” adeir sé 

“na deir siad liom gur tú m’athair, 

ar faitchíos go ndéarfadh Feara Fáil 

go mbéinn a’téicheamh as tiongbháil  

 

ach sin an uair a bhí Cú Chulainn buadhartha- an t-athair sin a mharbh a mhac 

 

go bhfághaidh sé crádhughadh agus géar leit 

ná rabh sé aon lá go h-eag 

gan a chneith chléibh a bheith fá’na mhocháin 

 
32 ‘deibhirceach nó teith ins an fheirg’ a scríobh Ó Duibheannaigh  
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bheirim-se mo mhallacht do do mhathair 

agus do mhnáibh an tsaoghail go léar 

ar mhéad is bhí do lochtaighil inntí 

a d’fhag do linnte dearg 

 

“M’och agus Ó!” adeir sé, “nach mór mo mhire, 

is mé a’tarraingt suas go Maighe Glinne 

Cloigeann mo mhic liom ann mo láimh chlí, 

arm agus éideadh ‘sa láimh eile 

 

Dá mbínn-se ‘gus mo chonnla caoin, 

ag imirt ar gcleas a d’aon taobh, 

fearaibh éireann ó thuinn go tuinn 

dar liom gur linn a ba treise” 

 

Bhí an cú bocht iongantach buadhartha agus iongantach cráidhte. Gheárr sé an cloigeann do’n 

mhac annsin i gheall ar é a chur as pianaidhe. Ní rabh sé ’na gaiscidheach níos mo go mór agus 

bhí sé roimhe sin. Thit sé i ndruim dubhach33. Bhí sé a’ gabhail thart annsin agus ní rabh umhail 

aige ar throid ní ba mhó ach san am cheadna chaithfeadh sé troid corr uair.  

  

 

 
33 ‘i dtuirse is i mbrón’ a scríobh Ó Duibheannaigh 
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Fionn Mac Cumhail (CBÉ 410: 429) 

Fionn Mac Cumhail bhail, chuaidh sé amach lá amháin a sheilg lé dhá mhadadh, Bran agus 

Sgéolán. Níorbh’fhada gur chuir siad eileat ’na seasamh. D’imthigh an eileat agus chan ar 

leath-chois. D’imthigh an dá mhadadh ’na diaidh. Ba ghoirid gur chaill Fionn amharc ar an dá 

mhadadh. Chuaidh an dá mhadadh taoibh do’n chnoc agus Fionn an taoibh eile, chaill sé glan 

iad. D’imthigh sé ‘san am cheadna an bealach a mheas sé a dteachaidh siad.  

Bhí sé a’teacht thart lé taoibh locha. Bhí cailín óg ’na suidhe ar bhruach na locha agus í a’ 

caoineadh mar bhéadh a croidhe a’ bhriseadh. “An í do chéile fuair bás”, adeir sé, “do nighean 

bhláitheamhail na do mhac, nuair atá tú a’caoineadh mar sin”.  

“Ní h-eadh mo chéile fuair bás” a dubhairt sí, “mo nighean bhláitheamhail na mo mhac, ach 

fáinne óir a bhí fá mo ghlaic. Thuit sé síos ins a’ loch agus chuaidh sé amach as m’amharc. Tá 

sé thíus ar thóin a’ locha”.  

Bhí miona ar Fhionn nach ndiúltochadh sé a choidhche bean fá achthuing ar bith a n-iarrfadh 

sí ach é a bheith ábalta a fuasglodh. Chuaidh sé síos go tóin a’locha, chuartaigh sé agus fuair 

sé an fáinne. Shín sé aníos a sciathán agus shín sé an fáinne daoithe. Comh luath geár agus 

bheir sí ar an fhainne chuaidh sí síos ar mhullach a cinn os coinne a dhá shúl agus amach as 

amharc. Tháinig Fionn aníos. Cheart luathas agus leag mo duine bocht a chos ar an talamh 

ghlas, thit sé ’na seanduine chríon chasta liath gan luth gan lathair. Bhí sé ’na luighe annsin 

agus gan é ábalta bogadh. D’éirigh na fir ‘sa deireadh amach a chuartughadh Fhinn. Nuair a 

bhain siad deireadh dúil do.  

Ní rabh Fionn nó na madaidh lé fághaill. Chuartaigh siad achan chasán. Chuir siad faisneis 

agus fuair siad amach go dteachaidh Fionn a’ bealach seo. Lean siad do’n bhealach. Tháinig 

siad go dtí bruach a’ locha. Fuair siad an seanduine bocht críon casta caithte liath ’na luighe 

annsin. Tháinig na madaidh chuca, chuaidh siad a smúrtacht ar Fhionn ach ’na dhiaidh sin 
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d’imthigh siad uadh arais. Ba gheárr gur phill siad aríst go dtí é agus chuaidh siad a smúrthacht 

aríst air. Chuir na fir ceist air an bhfaca siad a mhaca samhail ’e dh’fhear. Ní thug sé freagar ar 

bith a’chead uair ortha. D’fháisg sé a chuid lámh agus chuaidh sé a chaoineadh. D’fhiafruigh 

siad aríst do é. Fá dheireadh thug siad uadh gurab’é féin Fionn. D’imigh siad annsin agus rinne 

siad ciseán de shlatacha agus chuir siad Fionn isteach ann; mair siad trí lá agus trí h-oidhche 

a’tochailt go dtí go dtáinig siad go dtí Teach Chuilinn. Ba nighean Chuilinn gabh a chaill a’ 

Fáinne. Comh luath gear agus chonnaic sí iad tháinig sí amach agus cárn léithe. Shín sí do 

Fhionn é agus d’iarr sí air deoch ól as sin.  

D’ól Fionn an deoch agus comh luath géar agus d’ól sé an deoch d’éirigh sé suas ’na fhear 

neartmhar láidir mar bhí sé sul ar casadh do a’chéad uair í, uilig ach go rabh a cheann geal 

liath. D’iarr na fir uirthí an gruag a chuir ar an dath a rabh sí air comh thuigh gear agus thiocfadh 

léithe. Dubhairt sí go gcuirfeadh cinnte. Dubhairt Fionn gur chuma daoithe go dtiocfadh sé leis 

an ghruaig. Dubhairt na fir annsin má bhí Fionn sásta go rabh siad-san sásta. Tháinig siad ’na 

bhaile agus Fionn leo mar bhí sé ag imtheacht do ach amháin go rabh an ceann liath.  
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Toraíocht Dhiarmada agus Ghráinne (CBÉ 410:432) 

Bhí Rí ins an áit an uair sin a dtugadh siad Cormac ‘Ac Airt air. Thuit sé i ngrádh le nighean 

Chormac. Bhí nighean amháin ag Cormac ar bh’ainm daoithe Gráinne.  

Chuaidh sé agus d’iarr sé í, ghlac a’ t-athair é. Ní rabh Gráinne í féin ró-shásta ach san am 

cheadna níor mhaith léithe cuir suas do dhath ar bith ar thoil lé na h-athair. Ghlac sí féin pósta 

é ach má ghlac ba chuma léithe acha dtaoibh do. Chruinnigh locht na bainse isteach na locht 

na dála a bhí ann an oidhche sin; thoisigh an t-ólachán agus a’chuideachta. Nuair a bhí sé tamall 

maith ins an oidhche dubhairt Gráinne nach dtug sise deoch ar bith go fóill daobhtha. Chuaidh 

na fir a gháiridh agus dubhairt achan fhear nach ndiúltochadh sé a lámh. D’éirigh sí agus chuir 

sí thart deoch. Thug sí deoch do a’n uille fhear sa teach ach Diarmaid Ó Duibhne. Diúlach 

leigthe cruaidh gasta glan díreach a bhí ann é seo agus bhí súil Ghráinne ar fad air. B’fheárr 

leithe i bhfad é na Fionn. D’ól siad uilig an deoch ach Diarmaid. Níorbh’fhada go rabh achan 

fhear agus a chloigeann leaghtha ar a ghualainn na leagtha ar chinneal eiginteacht eile agus iad 

’na gcnap-chodlata comh trom agus bhí siad ariamh aroimhe a’ srannfaigh.  

“Anois” a deir Gráinne, “má tá uchtach agat a bheith liom béidh mise leat-sa”. “Tá mé sásta”, 

deir Diarmaid, “ach ar ndóighe tá na geaftaí uilg glasta”. “Tá siad uilig glasta ach aon cheann 

amháin”, adeir sí, “geafta draoidheachta atá ann agus thig liomsa a ghabhail amach ar é sin, 

thig linn a ghabhail amach ar é sin” 

“Cha dteidhim-sa” deir Diarmaid, “amach ar aon gheafta draoidheachta a choidhche gabh thusa 

amach ar do rogha geafta ach léimfidh mise an balla”.  

Chuaidh Gráinne amach ar gheafta na draoidheachta agus léim Diarmaid a’ balla. D’imthigh 

siad leo. Níorbh’fhada ‘ chuaidh siad gur dhubhairt Gráinne go rabh sí tuirseach.  
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“bhail má tá tú tuirseach” a deir Diarmaid, “is feárr duit pilleadh ‘na’ bhaile. Tá mise ar mo 

sheachnughadh anois béidh Fionn agus a chuid fear mo dhiaidh gan spás agus goidé an dóigh 

a dtig liom tusa iomchur” 

“Ní theánfaidh mé sin a Dhiarmaid” a deir sí, leanfaidh mé tú, ach tá mé ag éirighe tuirseach” 

Chuir sé faoi na ascaill í agus d’imthigh sé leis. Bhain sé an sliabh amach agus bhain sé batail 

mhór fhraoich. D’imthigh sé annsin agus bhain sé an traghaidh amach an oidhche sin agus 

chóirigh sé leabaidh fhraoch ar an ghainimh agus chodail sé34 chuaidh sé a luighe agus 

chodluigh sé. Chogain Fionn Mhac Cumhail órdóg agus rinne sé briongloideach go rabh 

Diarmaid na luighe ins an fhraoch. D’imthigh sé féin agus a chuid fear agus bhain siad an sliabh 

amach. Chaith siad a’ lá sin ar an tsliabh a’ cuartadh Dhiarmada, ach ní bhfuair siad faisneis de 

chinneal ar bith agus ní fhaca siad aon duine a bhéarfadh éolas ar bith fá Dhiarmaid daobhtha.  

D’imthigh Diarmaid an lá thar na bhárach agus líon sé cupla mála gainimh agus thug sé leis 

iad agus Gráinne faoi na ascaill agus bhain a’sliabh amach. Chodluigh sé an oidhche sin ar an 

tsliabh ar mhálaí an ghainimh.  

Chogainn Fionn órdóg agus chuaidh sé a luighe, thuit sé ’na chodladh agus rinne sé 

brionglóideach go rabh Diarmaid ’na chodladh ‘sa ghainimh.  

Bhain siad an gainimh amach an lá seo, thoisigh an cuartughadh. Chuartuigh siad an trághaidh 

uilig ní rabh gar ann ní rabh Diarmaid lé fághail.  

Bhí sé tuirseach a’cuartughadh Dhiarmada agus ní rabh fhios aige goidé a b’fheárr do a 

dheánamh ar chor ar bith. Chuir sé sgéala go h-Albain agus fuair sé céad go leith fear anall is 

 
34 Sriosta amach ag Ó Duibheannaigh  
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Albain go dtí go gcuartughadh siad Diarmaid go bhfághadh siad a bheo nó a mharbh agus go 

gcuirfeadh siad ’un báis é. 

Tháinig céad go leith fear de chuid gaisgidheach na h-Albana anall. Bhí Diarmaid thíos ag an 

chladach nuair a tháinig an bád ’na chuain. Tháinig siad amach. Labhair Diarmaid leis an chead 

duine a tháinig amach agus labhair siad leis. Chuir siad ceist air an bhfaca sé a leithid seo de 

fhear ’a ainmniughadh; Diarmaid Ó Duibhne.  

“Maise ó labhair sibh air chonnaic mé inde é,” a’taisbeaint daobhtha an bealach a’dteachaidh 

sé. 

“Bhail”, adeir siad-san, “nach maith sin. Tháinig muid inne ‘a iarraidh. Chuir Fionn Mhac 

Cumhail sgéala go h-Alban agus thug sé anall muid go ndeánfadh mais príosúnach do agus is 

dóighe má chuaidh sé an bealach sin inde nach mbíonn sé a leithid ’e mhall caillte uilig” (?) 

Chuaidh Diarmaid a gháiridh agus sgairt sé ortha. “Goidé an mhaith” adeir sé, “a bheith ag 

innse bréag díb? Pilligidh mé féin Diarmaid” 

Thionntódh siad sin go h-iongantach luthghaireach nach mó na go rabh an bád ins an chladach 

nuair a bhí Diarmaid aca-san, indiaidh Fionn Mhac Cumhail agus a chuid fear iad féin a 

tuirseadh a’ chuartughadh. 

“Anois” adeir Diarmaid, “ó thug mé mé féin isteach, ní thabharfainn mé féin isteach do chuid 

fear mo thíre féin a choidhche. Bhí truaighe agam daoibh-se agus thug mé mé féin isteach 

daoibh. Suidhigidh tamall go ndeánaidh muid ár sgíste agus go ndeánaidh muid dórnán 

cleasaidheacht”. Dubhairt siad cinnte go ndeánfadh. Thug sé leis dórnán cloch agus rinne sé 

suas claidhe ar dá taoibh sgealpaigh a bhí ann amach suas cúig nó sé thraighthí ar airde. Chuir 

sé an claidhimhe ’na luighe trasna ortha agus a béal in-áirde. D’éirigh sé annsin agus chaith sé 

léim thaire sin. 



257 
 
 

“Anois” adeir sé, “cé an chead fhear mo dhiaidh féin?”.  D’éirigh fear eile agus thug sé iarraidh 

léim a thabhairt thaire an chlaidhimhe, ach thuit sé agus sgoilteadh é mar bhéadh beathach éisg 

ann. Fear eile ’na dhiaidh sin. Ó fear go fear go dtí gur marbhadh leith-chead aca leis an 

chleasaidheacht. Chodluigh siad an oidhche sin in áit eiginteacht go maidín agus chodluigh 

Diarmaid in-áit do féin.  

Ar maidín lá thar na bhárach tháinig sé ortha arais. D’iarr sé ortha theacht go mbéadh cleas eile 

aca. Bhí usaid mhór aige agus í thuas ar bhárr cnuic agus í lán cloch-mór. Léim sé ar an usaid 

agus d’imthigh an usaid síos go bun agus Diarmaid na diaidh a’ léimnigh lé dara achan chos 

go rabh sé thíos ag bun. Thug sé suas annsin go barr a’ chnuic í.  

Chuir sé suas arís go bárr a’chnuic í agus d’iarr sé ar fhear eile aca sin a dheánamh. Thug fear 

iarraidh a dheánamh an chleas cheadhna indiaidh Dhiarmada ach níorbh’fhada go dteachaidh 

sé isteach faoi an bhairrille. Bairrille na gcloch mór ina mhullach agus rinneadh brúdán do. 

D’imthigh an bairrille go bun a’chnuic agus fágadh an fear sin ’na luighe marbh. Chuir sé suas 

aríst é. Ó fhear go fear go dtí gur marbhadh leith-chéad eile aca an lá seo. Chuir sé an claidhimh 

aca dtaoibh daobhtha annsin.  

“Anois” adeir sé, “ní fhuigfidh mé aon fhear ins an leith-chéad sin céad agaibh marbh agus ní 

fhuígfidh mise aon fhear de’n leith-chéad seo nach steallfaidh mé na cloigne daobhtha mur n-

imthigh sibh an casán ceadna agus bánughadh amach as an tír arais. Ní rabh ag an leith-chéad 

sin ach imtheacht briste brúighte indiaidh céad de na gcuid fear fhágail marbh agus gan ag 

Diarmaid ach é féin.  

D’imthigh Diarmaid leis go h-úr nuaidh é féin agus Gráinne, agus thuirsigh sé Fionn. Ní rabh 

ag Fionn ach leigean do. Bhí sé ar shiubhal annsin agus ní rabh eagla ar bith air na dhiaidh sin 

dar leis go mb’fheárr do a bheith ar fhaithchill.  
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Aon lá amháin goidé casadh do ach mac. Bhí sé iongantach ain-mhailiseach35 agus iongantach 

diabhalta. Léim sé ar dhruim na muice lé diabhalaidheacht do féin agus chuaidh sé a 

mharcaidheacht uirthí. Chuir an mhuc siar a cloigeann agus bhain sí lán a béil as. Thug sé 

iarraidh theacht anuas daoithe. Ní rabh sé ábalta. Muc dhraoidheachta a bhí inntí agus ní rabh 

sé ábalta a theacht de na druim, ariamh go dtí gur stróc sí na putógaí amach as. Thuit Diarmaid 

bocht annsin ar an tsliabh agus a cuid feola a’ teacht agus a putóg amuigh. Nuair a bhí sé ‘sa 

tsnag dheireannaigh cé tháinig air ach Fionn agus a chuid fear. Chonnaic siad Diarmaid ’na 

luighe a’fághail bháis. Thionntódh na fir uilig ar Fhionn; d’iarr siad air a ghabhail go tuigh geár 

agus thiocfadh leis agus an íoc-shláinnte fhághail a bhí ’sa domhan thoir lé na chumailt do 

Dhiarmaid agus é a léigheas. Dubhairt sé go ndeánfadh agus míle fáilte ach nach rabh maith 

do ann go rabh sé ró-mhall; nach mbéadh sé leath an bhealaigh go mbéadh Diarmaid marbh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
35 ‘Crosta’ a mhínigh Ó Duibheannaigh 



259 
 
 

Mar a Chuaigh Oisín go Tír na hÓige (CBÉ 438: 117) 

Bhí Oisín agus na Fianna thíos lá amháin ag an chladach. Lá deas ins an tsamhradh a bhí ann. 

Chonnaic siad eadar iad agus léas curach galánta a’tarraingt ortha agus dar fiadh an dealramh 

a bhí an curach a’tabhairt ins an ghréin bhí sé galánta. Goidé a bhí ann ach curach gloinne. 

Tháinig an curach ’na chladaigh. Léimnigh cailín óg deas amach as -cailín galánta agus 

beathach geal bán ’na diaidh – an beathach a ba deise a chonnaic tú ariamh. Chuaidh sí ’e léim 

a mharcaidheacht ar an bheathach agus aníos go dtí Oisín léithe. Bhí gruag a cinn a’sguabadh 

an talaimh cé gurbh ard an beathach agus ní fhacaidh súil a dteachaidh i gcloigeann a leithid 

de cailín ariamh. Tháinig sí aníos agus labhair sí go h-iongantach caoidheamhail leobhtha. 

Thug siad freagar uirthi. D’amharc siad uilig uirthi. Nach dtiocfadh leo a dheánamh ach amharc 

uirthi go sílfeá gurab í áilne na gréine.  

D’fhiafruigh sí de Oisín an mbéadh sé léithe go Tír na h-Óige. D’fhiafruigh Oisín goidé ‘n 

cineal áit a bhí i dTír na h-Óige, bé an cineal ceadna a bhí in-Éirinn?  

“Tá, áit,” adeir sí, “a mbeidh tú beo a choidhche. Ní mhoitheochaidh tú an saoghal a’gabhail 

thart. Níl fuacht ná fliuchlacht ann. Níl tinneas ann. Níl leatrom ann. Níl gorta ann. Níl cineal 

ar bith ann ach achan uile chineal is saidhbhre ná chéile, is galánta ná chéile agus is deise ná 

chéile achan uile lá níos deise na ’n lá atá caithte. Agus má thig tú liom-sa bhéarfaidh mé 

m’fhocal duit nach bhfuígfeá Tír na h-Óige ar a bhfaca tú ariamh agus tarraingt ar an Fhéinn. 

Rinne sé gáire. “Tá tú mór meallta,” adeir sé, “má shíleann tú go rachfainn-se aon áit ar an 

domhan agus an Fhéinn fhágáil.” 

“Bhail, níl” adeir sí “ach tá tusa meallta mur dtarraidh tú liom-sa. Ní mhairfidh an Fhéinn ach 

tamall ach mairfidh Tír na h-Óige a choidhche. Tá mé ag innse duit má bhíonn ciall agat go 

dtiocfaidh tú liom-sa”. 
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“Ó, chailín maith,” adeir sé, “imthigh agus fá céile i n-áit eighinteacht eile. Má théidhim-se ar 

cuairt a choidhche chan go Tír na h-Óige a rachas mé. Is feárr liom i bhfad an tír a bhfuil mé 

innti.” D’imthigh an créatúr go brónach. 

Mí ó’n lá sin tchí siad chuca ar ais í. “Bhail, mo chúise,” adeir sé lé cuid aca, “go bhfuil a’cailín 

a’tarraingt orainn indiu arís”. “Tá” adeir fear aca, “beidh tú léithe indiu na an diabhal as do 

chraiceann.” 

“Chá bhíonn na amárach,” adeir sé, “deánamh sí a dícheall an iarraidh seo.” Tháinig sí aníos 

agus aoibh a’gháire uirthi agus ba doiligh gan a bheith go maith daoithe. Mar dubhairt sé fhéin 

arís.  

“A Phádraig, dá bhfeictheá í, bhéarfá do shearc don mhnaoi.” Ach ní thiocfadh leisean a shearc 

a thabhairt an uair sin daoithe.  

“Oisín,” ar sise, “ar athruigh tú d’intinn ó shoin?” go milis ceolmhar.  

“Níor athraigh,” adeir sé, “agus ní athróchaidh an intinn atá agam-sa anois,” adeir sé, “Sí a 

bhéas agam go dtí go bhfághaidh mé bás.”  

“Mo thruaighe do chiall,” adeir sí, “i mhaithe leat féin atá mise,” agus chuir sí a láimh isteach 

in a h-ochras agus tharraing sí amach ubhall. Rinne sí dhá leath do. Shín sí a leath de Oisín 

agus bhain sí féin greim as an leath eile. Chuaidh an bheirt a dh’ithe an ubhaill agus iad 

a’comhrádh. Ach aon uair amháin a d’ith Oisín an t-ubhall ní choinneochadh a rabh de 

Fhiannaibh i n-Éirinn uaithe é. Thug sé searc agus síor ghrádh an uair sin daoithe agus ní 

thiocfadh leis fanacht. Ní theárn sé dhath ar bith ach siubhal caol díreach ’na diaidh agus a 

ghabhail de léim i mharcaidheacht ar an bheathach. D’imthigh an bheirt. Amach a’tarraingt ar 

luigh na gréine agus d’fhág siad na Fianna buadhartha brúighte briste indiaidh Oisín. Ní rabh 
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fhios acu goidé a bhí a gabhail a éirigh do na cé acu rud saoghalta a bhí innti na goidé rud a bhí 

innti na cé acu a bhí sé a’gabhail a bhaitheadh na goidé. Ach mar sin fhéin d’imthigh siad.  

Bhí áit dheas ghalánta shaidhbhir annsin mar dubhairt sí. Ní rabh tinneas ann. Ní rabh tromas 

ann. Ní raibh leán ann nó leatrom nó gorta ná piantaí nó buaidhreadh de chineal ar bith. Ach 

achan aon lá ní ba deise na ‘n lá eile. Nuair a bhí sé cupla bliadhan ann dar leis gur dheas a 

gabhail go h-Éirinn go bhfeicfeadh sé an Fhéinn arís. Dubhairt sé go dtáinig an Fhéinn i n-a 

cheann agus go dtáinig a’baile i n-a cheann agus gur dheas leis a gabhail agus a bhfeiceáil.  

“Nach deise an áit a bhfuil tú i bhfad?” ar sise. “Nó nach bhfuil cuimhne agat an lá a d’innis 

mise duit an lá thiocfá annseo go rabh tú réidh lé buaidhreadh an tsaoghail agus go rabh tú 

a’gabhail a bheith beo a choidhche?” 

“Is cuma sin,” adeir sé “tá fhios agam go bhfuil ar dhubhairt tú fíor ach tarrann siad-san ann 

mo cheann ar fad agus ba deas liom a gabhail agus innse daobhtha goidé an cineal áite atá 

annseo.” 

“Bhail,” adeir sí “chead a bheith agat a gabhail” Bhéarfaidh mise each duit anois lé ghabhail a 

mharcaidheacht air, ach aon uair amháin a leagfas tú do chos ar thalamh na h-Éireann 

dheánfaidh tú dearmad go bhfacaidh tú mise ariamh agus tá mé ag iarraidh ort gan a theacht 

anuas de’n bheathach. Thig leat a ghabhail agus labhairt leo agus pilleadh annseo ar ais.” 

“Tá go maith,” adeir Oisín. “Níl mé a gabhail a bhaint faoim acu, ceart go leór ach ba mhaith 

liom a ghabhail agus a bhfeiceáil agus innse daobhtha an dóigh atá orm anseo.” 

D’imthigh Oisín. Bhí sé breágh sásta do Thír na h-Óige ach nadhiaidh sin bhí an Fhéinn i n-a 

cheann ar fad. D’imthigh sé leis a’tarraingt go h-Éirinn. Tháinig sé go h-Éirinn ceart go leór. 

Nuair a tháinig sé go dtí an áit a rabh sé ina chomhnuidhe ní rabh a dhath ar bith annsin ach 

cúl-fhácth a’fás i n-áit na dtoightheach. Is cuma cé casfaidh do ní rabh duine ar bith lé fághail 
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aige a rabh fhios aige a dhath ar bith fá’n Fhéinn ar chor ar bith. Casadh aon seanduine amháin 

air agus dubhairt sé go gcualaidh sé daoiní a’rádh go rabh mac ag Fionn agus gur imthigh sé 

go Tír-na-h-Óige, ach gur sin a rabh fhios aige fá dtaoibh do. Ní rabh ag an duine bhocht ach 

pilleadh arís a’tarraingt ar Thír na hÓige gan duine ar bith de’n Fhéinn lé fághail na duine ar 

bith dá bhfacaidh sé ariamh ach achan fhear beag baoideach dar leis nach rabh airde a ghlúin 

ionntu.  

Ar a’bhealach nuair a bhí sé a’pilleadh aríst goidé a casadh do ach fear beag baoideach, shíl sé 

féin agus clibistín beag leis a rabh mála dhá chéad salainn ar a druim. Nuair a chonnaic 

a’beathach beag a’beathach mór thug sí léim uallach agus goidé ghníos mála an tsalainn 

sleamhnughadh síos de na druim. Chrom a’fear bocht ag iarraidh mála an dá chéad a thógáil. 

Ba doiligh mála dhá chéad a thógáil agus a chur ar dhruim beathaigh agus tú i lár a’bhealaigh 

mhóir. Ní rabh sé ábalta. Thug sé iarraidh arais air agus thit sé as a lámha. D’amharc Oisín 

anonn.  

“Spleóid ort, a mhárla” ar seisean, “nó nach bhfuil tú ábalta an máilín a thógáil?” a’cromadh 

síos agus a’breith ar a’mhála ina leathláimh agus á tharraingt trasna ar dhroim a’chlibistín agus 

a’déanamh dhá leath de na druim. Agus thit a’clibistín agus a’mála an uair sin. Leis 

a’mheadhchon, nuair a chaith seisean a’mála anonn go gasta goidé rinne sé ach a ghabhail ró-

fhada anonn ar thaobh a bheathaigh féin agus thit sé anuas ar a’talamh. Go luath geár agus leag 

sé a chos ar a’talamh thit Oisín ’na sheanduine chríon liath gan luth gan lathair ’na luighe 

annsin agus gan é ábalta bogadh. Thóg a’beathach bán a ruball ar a gualainn agus d’imthigh 

léithe go geár gasta gur bhain sí Tír na h-Óige amach arais.  

Bhí Oisín ’na luighe annsin agus d’éirigh an sgéal amach go rabh a leithid de d’fhear ann agus 

bhí Naomh Pádraig san am sin i n-Éirinn. Chualaidh Naomh Pádraig go rabh sé ann. Chuaidh 

sé agus thug sé leis ’un a thoighe féin é. Thoisigh sé dá theagasc ach ní rabh maith ar bith do a 
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bheith a’teagasg Oisín. Ní rabh a dhath as béal Oisín ach Goll. Ní rabh maith do Phádraig a 

bheith a’cainnt ar Dhia. “Ní chreidfinn-se i nDia” déarfadh Oisín “go dtí go bhfeicfinn é féin 

agus Goll le chéile. Dá leagadh Dia é déarfainn gurab é Dia a b’fheárr agus dá leagfadh Goll 

Dia déarfainn gurab’é Goll a b’fheárr” 

Thug sé leis é agus theisbeain sé amharc ar Ifreann do agus amharc ar na Flaithis. Chonnaic sé 

an Fhéinn uilig in Ifreann agus iad agus na diabhail a’greadadh a chéile lé súistí iarainn. Nuair 

a bhuaileadh na diabhail an Fhéinn isteach i gcoirneal chaithfeadh siad-san fanacht go 

gcuirfeadh siad bail ar a gcuid iallacha nuair a briseadh na h-iallacha in-a gcuid súistí. 

Thionntóchadh siad-san ansin agus bhuaileadh siad na diabhail isteach i gcoirneal eile nuair a 

bhéadh cuid iallach na ndiabhal briste. Bhí siad mar sin.  

“Anois,” adeir Pádraig, “an bhfeiceann tú an áit a bhfuil na créatúir sin?” adeir sé. “Nach feárr 

duit-se i bhfad áird a thabhairt ar a’rud atá mise innse duit agus gan a bheith annsin mar tá na 

créatúir sin?” 

Níor labhair sé ar chor ar bith. “Bhail anois,” adeir sé, “achthuinge ar bith a n-iarrfaidh tú 

gheóbhaidh í.” 

“Gheóbhaidh mé í?” adeir Oisín.  

“Gheóbhaidh cinnte,” adeir sé “agus bíodh fhios agat achthuinge mhaith iarraidh. Smaoitigh 

cá h-áit a bhfuil tú, a chréatúir, agus smaoitigh nach bhfuil do shaoghal a’gabhail a bheith fada 

uilig!” 

“Bhail má fhághaim mo rogha achthuinge,” adeir Oisín, “iarraim achthuinge iall a chur i súiste 

Ghoill nach mbriseann a choidhche.” 

Chraith Pádraig a cheann agus chuaigh sé a gháiridh. “Bhail, a thaiscidh,” adeir sé, “tá buaidh 

na h-achthuinge sin agat.” 
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Tháinig Pádraig agus Oisín ’na bhaile aríst. Ba ghoirid go dteachaidh Pádraig agus a’cailín ’un 

Aifrinn Dia Domhnaigh go teach an phobail. B’éigean do an buachaill fhágail istigh ag Oisín 

agus a’déanamh obair an toighe. D’éirigh Oisín bocht. D’ainmnigh sé cineal de bheinn 

eighindeacht agus d’fhiafruigh sé do a rabh sí i bhfad ó seo. D’fhiafruigh Oisín goidé an glór 

sin a chluinn sé.  

“Tá,” arsa an buachaill, “coileain a bhí ag madadh a bhí annsin aréir.”  

“Cá mhéad ceann ann?” ar seisean. “Triúr,” arsa an buachaill 

“Tabhair chugam ceann acu go bhfeicfidh mé é,” ar seisean. 

Thug. Bheir sé ar é sin agus bhuail sé thíos ar an chomhlaidh é. Thuit an coilean bocht marbh 

ag bun na comhlach.  

“Goidé a rinne sé?” adeir Oisín. “Thuit sé” adeir an buachaill “marbh ag bun na comhlach. 

Goidé eile a dheánfadh sé?” 

“Ní feárr rud ar éirigh do,” adeir sé “Tabhair domh ceann eile acu.”  

Thug. Bheir sé ar é sin agus chaith sé an casán ceadna é. Buaileadh an créatúr in éadan na 

comhlach agus thuit sé marbh fosta.  

“Goidé d’éirigh do é sin?” adeir sé 

“Goidé a d’éireochadh do” adeir sé “ach a’rud a d’éirigh don cheann eile. Thuit sé marbh ag 

bun na comhlach.”  

“Ní feárr beo é” adeir Oisín. “Tabhair domh an tríomhadh ceann” adeir Oisín. Thug sé an 

tríomhadh ceann. Chaith sé é sin. Chuir sé sin a cheithre crúba roimhe agus chuaidh sé i 

bhfastadh sa chomhlaigh. Fuair sé greim ar an chomhlaigh lé na chár. Chuaidh an buachaill a 

gáiridh. Chualaidh Oisín a’buachaill a’gáirdh.  
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“Goidé rinne sé sin?” adeir sé.  

“Chuir sé sin a cheithre crúba i bhfastadh sa chomhlaigh” adeir sé “agus fuair sé greim ar 

a’chomhlaigh lé na chár mar bhéadh fearg air cionnus gur caitheadh é” 

“Taisgidh é sin” adeir sé. “Fág é sin ag a’mhadadh. Dheánfaidh sé sin gnaithe.” Fágadh ag an 

mhadadh é.  

Dáta maith ’na dhiaidh sin bhí buachaill Phádraig agus Oisín istigh arais. Chuir sé ceist aca 

dtaobh do a leithid seo de bheinn, agus d’inns an buachaill do nach rabh an bheinn i bhfad ar 

shiubhal. 

“An dtabharfá suas mé go dtí go bhfeicfinn í?” 

“Dheánfaidh mé sin,” adeir an buachaill, “na níl a dhath eile lé deánamh agam.”  

Fuair sé greim láimhe ar Oisín agus shiubhail a’bheirt suas. Ní rabh tapadh ró-mhór ann i n-

Oisín bhocht. Shiubhail siad suas go dtí an bheinn.  

“ ‘bhfuil sgealpaigh ar bith inntí?” adeir sé 

“Tá cinnte” adeir an buachaill “sgealpaigh annsin,” a’leagan lámh Oisín ar an sgealpaigh. Chuir 

sé isteach a láimh ins an sgealpaigh agus thug sé amach fídeóg agus rinne sé fead iongantach 

laídir ins an fhídeóig.  

“Amharc” adeir sé “an bhfeiceann tú a dhath”. “Ní fheicim,” adeir an buachaill. 

“Breathnuigh go maith” adeir sé. “Tchím néall mór dubh” adeir sé, “a’tarraingt orainn eadar 

mé agus a’ghrian.”  

“Goidé tá’n madadh a dheánamh?” adeir sé. “Tá an madadh ’na sheasamh” adeir sé, “agus é 

a’cur caorthacha teineadh amach ar a bhéal”. “Bhail sin lon atá a’tarraingt orainn” adeir sé 

“agus mur marbhuigh an madadh an lon muirfidh an lon muid-inne.” Dhreasaidh sé an madadh 
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agus dar crí, d’éirigh an madadh in-a héadán agus chuaidh a’bheirt eile le chéile ach níor mhair 

sí i bhfad de’n mhadadh.  

“Goidé atá an madadh a deánamh anois?” adeir sé. “Tá an lon marbh aige” deir sé “ach tá sé i 

gcosamhlacht ar mire.” 

“Bhail ní bhfuair an madadh a sháith sealg” adeir sé “agus aníos muirfidh sé muidinne. ‘Bhfuil 

cloch ar bith annsin ó mo chomhair?” adeir sé.   

“Níl” adeir an buachaill “cloch ar bith a thig a chaitheamh.” 

“ ‘Bhfuil ceann ar bith ann?” 

“Tá carraig anseo” adeir an buachaill. “Leag mo lámh uirthi” adeir Oisín “sul a dtarraidh an 

madadh orainn.” Leag sé lámh Oisín ar an charraig. Bheir Oisín ar an charraig. “Innis domh” 

adeir sé “nuair a bhéas sé fá léim domh.” D’innis. Chaith sé an chloch agus marbh sé an 

madadh. “Anois” adeir sé “gabh síos i leath-taoibh as m’amharc” adeir sé “go dtí go bhfaghaidh 

mé mo sháith feóla aon uair amháin ó tháinig mé go h-Éirinn go deireannach nó sin rud nach 

bhfuair mé” 

Ba ghnáthach leis a rádh lé cailín aimsire a bhí ag Pádraig. Bhí sé féin agus í féin go dubh olc 

dá chéile. Bhí fuath an domhain aicí-se air. Bhí sí a’deánamh go rabh sé ag ithe barraidheacht 

gur dhoiligh a sháith a thabhairt do. Ba ghnáthach leis a rádh léithe go bhfacaidh sé 

ceathramhadh loin ní ba mhó na aon mhart ar mharbh Pádraig ariamh agus go bhfacaidh sé 

duilleóg éadhainn ní ba mhó na aon bhunóg aráin a bhfacaidh sí ariamh agus go bhfaca sé caor 

chaorthainn ní ba mhó na aon mheascán ime a dteárn sí ariamh.  

Ach d’iarr sé ar an stócach a ghabhail i leath-taoibh go dtí go bhfághadh sé a sháith ithe aon 

uair amháin in-a shaoghal. Gheárr sé suas an lon agus rinne sé ceithre ceathramhnacha daoithe 
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agus d’ith sé trí ceathramhnacha de’n lon agus d’fhág sé an ceathramhadh eile. Sgairt sé ar an 

bhuachaill. Tháinig sé aníos.  

“An rabh tú a’coimhead orm?” adeir sé. “Ní rabh” adeir an buachaill. 

“Innis an fhírinne” adeir sé “agus ní bhainfidh mé duit.” 

“Bhail, bhí” adeir an buachaill. “Cé leis a rabh mé cosamhail?” adeir sé  

“Tá, an sruth a bhí amach ar dhá thaoibh do bhéil” adeir sé “go gcuirfeadh sé thart muileann 

Phádraig.” 

“Bhail, is mór an gar” adeir sé “go dtug mé focal duit nach mbainfinn duit. Ná ach go bé go 

dtug, ní bhéadh an sgéal sin le h-innse do aon nduine a choidhche aríst agat” 

Chuir sé isteach a láimh arais ins an sgealpaigh agus thug sé amach duilleóg eadhainn. Thug 

sé amach caor chaorthainn. Chuir sé isteach aríst í agus thug sé amach fáinne. Chuir sé an 

fáinne ar a mhéar. D’éirigh sé suas ’na Oisín mhór chnámhach laídir mar bhí ariamh. Bheir sé 

ar cheathramh an loin in-a láimh agus ar an chaor chaorthainn agus ar dhuilleog an eadhainn. 

D’amharc an buachaill bocht agus é ’na thaibhse bheag bhocht éidtreórach lé na thaoibh agus 

ní leigfeadh an eagla do labhairt. “Ná bíodh eagla ar bith ort romhamsa” adeir sé “níl mise 

a’gabhail a dheánamh dochair do a’n duine” 

Tháinig sé isteach. Ní rabh aon duine istigh ach a’cailín agus sgannraigh sí nuair a tháinig sé 

‘un toighe agus fios aicí comh h-olc agus a bhí siad do chéile roimhe sin.  

“ ‘dteárn tú aon bhonóg aráin ariamh” adeir sé “comh mór le duilleóg an eadhainn sin?” 

“Maise ní theárn” adeir sí 

“ a’bhfacaidh tú” adeir sé “aon cheathramhadh ’mhart ag Pádraig ariamh comh mór le 

ceathramhadh an loin sin?” 
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“Maise ní fhacaidh” adeir sí 

“An dteárn tú aon mheascán ime ariamh” adeir sé “comh mór leis an chaoir chaorthainn sin” 

“Cha dteárn” adeir sí 

Chaith sé an chaora-chaorthainn agus bhain sé an tsúil aistí. 

“Sin” adeir sé “urrchar an daill fá’n abhaill” -abhaill a bhí uirthi-se. Chuaidh sí sin i laige lé 

pianaidh ach ní rabh aicí ach a theacht as arais. Ba chuma le Oisín. Níorbh’fhearr leis beo í. 

Shuidh Oisín ’na leomhan mhór fir thuas ins an chlúdaigh ar chaoithir. Seo isteach Pádraig. 

Baineadh stangadh as bíodh fhios agat nuair a nocht sé sa dorus agus fuair sé Oisín ’na leomhan 

mhór fir ’na shuidhe thuas ins an chlúdaigh. D’amharc sé air. D’amharc sé thart uilig go geár 

air. 

“Nach deas d’fháinne” adeir sé. “Is deas” adeir sé 

“Teisbeain domh é go bhfeicfidh mé é” 

“Ní theispeanaidh” adeir Oisín. “Tá’n fáinne ceart go leór”.  

“Bhail bain duit é” adeir sé “agus fág ar chroidhe do boise go dtí go bhfeicfidh mé é.” Bhain 

Oisín bocht do an fáinne agus chuir sé ar chroidhe a bhoise é. Gheárr Pádraig an chríoch-

chéasta ar an fháinne. Thuit Oisín bocht anuas ó’n chaoithir mar thuit sé an lá a bhí sé a’teacht 

as Tír na h-Óige gan luth gan lathair, caoch dall agus dar leat é a saoirughaidh ‘un bháis. Chreid 

sé an uair sin i nDia agus thug sé isteach go rabh sé contráilte.  

D’iarr sé ar Phádraig é a bhaisteadh go gasta nach rabh an bás i bhfad uaidh anois. Dubhairt 

Pádraig go ndeánfadh sé sin agus míle fáilte. D’iarr sé ar a’chailín coinneal fhághail. Bhí sise 

bhí an t-olc do Oisín aicí agus bhí sí ní ba mheasa do ar siocair gur bhain sé an tsúil astí. 

D’imigh sí agus fuair sí coinnleóir agus bhí barr géarr cineal de spíce ghéar amach as cos 
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a’choinnleóra agus nuair a tháinig sí thart sháith sí síos fhad agus thiocfadh léithe i gcos Oisín 

é. Níor leig Oisín gránda a dhath air. Chuaidh Pádraig a bhaisteadh. Nuair a bhí Oisín 

baistidhthe bhí cumhdach ar an urlar lé fuil agus í a’gabhail síos ’na srutháin.  

“Coisriocadh Dé orrainn” arsa Pádraig. “Goidé seo na goidé a tháinig ort?” 

“Tá” ar seisean “a’cailín a sháith an coinnleóir ann mo chois nuair a bhí tusa á mo bhaisteadh” 

“Cad tuighe na’r labhair tú” adeir sé “nuair a chuir sí ann do chois é?” na cad tuighe ar fhan tú 

go suaimhneach sin?” 

“Ó” ar seisean “shíl mise gur do’n bhaisteadh é” 

Cuntas le hAodh Ó Duibheannaigh 

Seo aiste bheag a scríobh Aodh Ó Duibheannaigh (242-250) ar bheirt sheanchaí sa cheantar. I 

dtús báire, scríobh sé cuntas ar Shorcha Ní Grianna agus ar a teaghlach. Déanann sé cur síos ar 

atmaisféar an áirneáil agus cuireann sé síos ar na cailíní agus ar na buachaillí a tháinig chun tí. 

Sa dara cuid den chuntas, bheireann sé cúlra ar theaghlach Fheidhlimid Dhomhnaill Phroinsiais 

agus ar an dóigh ar shocraigh an teaghlach i Rann na Feirste. Cuireann sé an dlaoi mhullaigh 

ar an chuntas nuair a áitíonn Ó Duibheannaigh gurbh í Annie Bhán an duine ab fhearr acu. Níor 

chuir mé aon athrú ar na focail, tá siad go díreach mar atá siad sa lámhscríbhinn.  

Aiste uaim féin 

Tá cnusach mhór béaloideasa cruinn anuas agam gan cuntas ar bith a scríobhadh síos orthu 

agus innse goidé mar chruinnigh mé é nó cé h-áit a bhfuair mé é.  

Ins an am i láthair tá céad, trí scór agus ocht n-eitean deánta agus scríobhtha agam; agus tháinig 

buanadhas an méid sin uilig as dhá theach de chuid Rann-na-Feirste. An chead teach a 

dteachaidh mé ann, teach Shorcha Nic Griann. Sean bhean atá ina shorcha i gcionn a trí scór 
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agus dhá bliadhain agus níl aon dhath seanchuis dá’r chualaidh sí ariamh ó bhí sí ’na páiste i 

gcionn a cúig nó sé bhliadhna nach bhfuil cuimhne aici uilig de’n tsaoghal air indiu comh maith 

leis an chead lá a chualaidh sí é. Ag na mathair Gráinne Ní Duibheannaigh a chualaidh sí an 

seanchus agus na sgéaltaí agus na h-amhráin seo uilig. Bhí a mathair agus deirbhshiúr a mathra, 

bean a rabh Máire uirthi – animnighthe ina an phobal seo as a gcuid ceoil agus sgéalaidheacht 

agus seanchuis. Ní rabh leigheann ag ceachtar aca agus ní rabh an dara caitheamh aimseara aca 

ach a’gabhail cheóil agus a’sgéalaidheacht. Is minic a chualaidh mise mé féin Gráinne 

Phrionsias (sin an t-ainmn a bheireadh muinntear na h-áite uirthi) a’rádh gurab é an dóigh a 

gcuireadh siad isteach an geimhreadh fad ó shoin. Bhí i gcomhnuidhe teach áirneail nó dhá 

theach áirneail ar an bhaile. Sé an chiall a bhí aca lé teach áirneail: teach a gcruinneochadh t-

aos óg an bhaile uilig ann gabhail ó sholus do agus a ndeánamh siad a n-áirneail go h-am luighe 

ann. Chruinneochadh buachaill agus cailíní an bhaile isteach gabhail ó sholus do. Ní bíodh 

solus as bith ins na toighthe an uair sin ach solus na teindeadh. Chuirfidh ladhar mhór gráige 

ins an teinidh gabhail ó  sholus do agus nuair a lassadh sin bhéadh solus breágh ar fud an toighe. 

Bhéadh cliabh monadh buailte thuas ins an chlúdaigh mar deireadh siad féin lé clúdaigh na 

mónadh. Agus do réir mar bhéadh na cailíní a’teacht isteach, bhéarfadh achan bhean aca léithe 

dhá fhód mónadh ag an  chlúdaigh agus shuidhfeadh sí ortha. Thiocfadh na buachaillí isteach 

agus luighfeadh siad suas thall agus i bhfos i gcois na teineadh agus bhéadh fear a’toighe nó 

bean a’toighe ’suidhe ’sa chlúdaigh a’piocadh bruitín lé solus na teineadh. Annsin thoiseochadh 

an seanchus. Ní rabh ann ach cé a b’fheárr a rabh sgéal nó amhrán aige. B’fhéidir corr uair go 

mbéadh sgaifte ar gach taoibh de’n teinidh agus ’ach’an sgaifte aca a’tabhairt dúbhshlán an 

sgaifte eile. ní rabh leigheann nó foghluim ag ceachtar aca agus an t-é a bhí gann ins an 

tseanchus, bhéadh sé ar shiubhal ag seandaoine an bhaile a’cuartughadh éolais, leisg gan a 

bheith comh maith leis an chuid eile.  
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Annsin nuair a pósadh Gráinne Phroinsiais agu chuaidh sí féin agus a fear i dteach dóbhtha féin 

is aca a bhíodh an t-áirneal uilig. Dhéomhan duine óg nó sean ar an bhaile nach mbéadh aca ag 

áirneal ’ach’an oidhche. Agus ba sin cuid oibre Ghráinne ’ach’an oidhche ó ghabhail ó sholus 

de go h-am luighe a sgéalaidheacht agus a gabhail cheóil de locht an áirneail. Annsin choinnigh 

sí i gcuimhne na sgéaltaí agus na h-amhráin de thairbhe i a bheith gá n-innse ar fad. Nuair a 

d’éirigh a clann aníos bhí siad ag éisteacht leis an mhathair a’sgéalaidheacht agus a gabhail 

cheóil ar fad. Agus sin an dóigh a bhfuair Sorcha Chonaill (S. Ní Grianna) an méid seanchuis 

atá aici. ’Sé an tuighe a bhfuil Sorcha níos feárr ná duine ar bith eile de’n teaghlach. Níos fhág 

sí an mhathair ariamh go bhfuair sí bás. Nuair a pósadh Sorcha agus chuaidh féin agus a fear i 

gcró dóbhtha féin; d’fhág Gráinne a teach féin agus bhí sí leo. Bhí sí annsin go bhfuair sí bás. 

Ceithre bliadhna déag agus ceithre sgór a bhí sí nuair a fuair sí bás agus tá sí marbh lé sé 

bliadhna.  

Bhí dóigh iongantach ag an tsean mhnaoi seo lé sgéal innse agus tá a nighean Sorcha an dóigh 

cheadna. Dar leat lé a bheith ag éisteacht léithe nach sgéal ar chor ar bith a bhí ann. 

D’innseochadh sí amach é nuair bhéadh sí a’comhrádh leat fá rud éiginteach a thárluigh fríd an 

bhaile an lá sin nó an lá roimhe sin. Dar leat na’r chualaidh sí an sgéal seo ag a’n duine ariamh 

ach go rabh sí féin i lathair agus go bhfacaidh sí agus gur chualaidh sí an t-iomlán mar tharlaigh 

sé. Nuair a thiocfadh sí fhad lé h-áit ins an sgéal ar thárluigh rud brónach truaghcánta, 

d’áthrochadh sí a glór go dtí go sílfeá go rabh sí a’brath a ghabhail a caoineadh. B’fhéidir 

bomaite na dhiaidh go dtiocfadh fhad lé giota de’n sgéal a rabh cainnt uasal ráidhte nó 

gníomharthaí gaisgcamhla deánta ag duine a bhí i gc[r]uadh-chás roimhe sin. Annsin 

labhairfeadh sí amach comh bródamhail ladasach dolba agus gcluinfeá taoibh amuigh de’n 

teach í.  
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Sin anois an seórt seanchuidhe a bhí i ngGráinne Phroinsiais nuair a mhair sí ach anois nuair 

nach maireann sí gurab é móide de theaghlach de a h-anam.  

’Sé an dara teach a dtug mé cuairt air, Teach Fheidhlimidh Dhomhnaill Phroinsiais. Teach de’n 

tsean deánamh atá ann. Cisteanach ceann toigheadh agus seomra sglát[ ] agus é suaidhte i n-áit 

bheag uasal ar thaoibh malacha ag amharc amach ar an fhairrge mhóir. Os a chainnt díreach tá 

oilean uaigh agus Innis Fraoich, béal na trágha bainne agus ’na trí Mic a gCorr.  

Tá fear a’toighe Feidhlimidh Dhomhnaill Phroinsiais ceithre scór agus sé bliadhna thart an 

deicheamh lá de mhí na lughnasa ’s chuaidh thart agus a chéile mhná Máire Sheimisín, trí scór 

agus ceithre bliadhna déag. Níl dochar ar bith liom a rádh gur seo an dá sheanchuidhe is feárr 

i Rann-na-Feirste anois nó lé fada go leór ach oiread. Níl iongantas ar bith iad seo a bheith na 

seanchuidhthe comh maith agus tá siad, nó bhí a sinnsear ar an dá thaoibh aimnnighthe ins an 

phobal as a gcuid seanchuis agus filidheacht agus deagh-chainnt. ’Sé Feidhlimidh Dhomhnaill 

Phroinsias an ceathramh glún nó an ceathramh líne daoiní ó Sheán Mach Grianna an chead 

fhear ariamh a rinne comhnuidhe i Rann-na-Feirste. Pedleóir nó fear siubhail a bhí i Seán agus 

bhí cuid mór seanchuis agus eólais aige de thairbhe a bheith ar siubhal ó áit go h-áit. Fá 

dheireadh bhí sé aon lá amháin a’shiubhal fríd Rann-na-Feirste agus chonnaiceas dó gur áit 

dheas a bhí ann agus cheannuigh sé ó’n tighearna talaimh é ar chúig phunta agus cúig sgillingne 

de chíos. Thóg sé cró toighe ar an poinnte is fuide siar agus is fuide de thuaith de, go díreach 

tuairim ’s ar ceathair nó cúig de chéadtaí slat ó’n áit a bhfuil teach Fheidhlimidh anois. Phósadh 

Seán ar mhnaoi as na Rosa uachtaracha. Chuaidh an bheirt a chomhnuigh i Rann-na-Feirste 

agus ní rabh ann an uair sin ach iad féin na mbeirt. Thóg siad a dteaghlach augs bhí an seanchus 

agus an sgéalaidheacht leo sin ó na n-athair agus ón-a mathair. Pósadh iad-san duine ndiaidh 

an duine eile agus mair an seanchus agus an deagh-chainnt a’teacht ó ghlún go glún go dtí go 

bhfuil muid anois ag Feidhlimidh Dhomhnaill Phroinsiais an ceathramh glún ó Sheán. Tá 
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Feidhlimidh beo go fóill agus níl aon dhath ar thárluigh mórán ó shoin nach bhfuil ar éolais 

aige. Ar taoibh eile tá sé ar na h-[ ]aí ‘e ghaol Micheal Ruadh Ó Baoighill a mhair annseo i 

Rann-na-Feirste. Tá sé scór bliadhan ó shoin agus na rabh a leithid fá ’na h-iochtair annseo an 

uair sin nó ó shoin. Chaith sé a shaoghal a’troid (troid bhataí a bhíodh a’gabhail an uair sin) 

agus níor bualadh ariamh é. Agus níl troid da’r casadh ann é nach dtig lé Feidhlimidh innse.  

Shíolrauigh an mhathair Máire Sheimisín ó Shéamus Ó Domhnaill an fear a ba fhileamhanta a 

bhí i bparóiste na Rosann lé na linn. Is é a chum an t-amhrán sin: An Chead Mháirt de 

Fhoghmhar” nuair a báitheadh a mhac Pádruig. Bhí bród mór ar Máire as a cuid filidheacht a 

sinnsear agus bhí iomlán ar cum Séamus Ó Domhnaill agus a chúigear dearbhraithreach aici 

go cruinn beacht.  

Níl iongantas ar bith mar sin cuid mhór béaloideasa de achan cineal a bheith ag Clann 

Fheidhlimidh agus Mháire. Agus tá [ ]ocht ortha, tá sin aca. Agus tá Anna ar an bhean duine is 

feárr do teaghlach. Ar an ádhbhar ná’r fhág sí an baile ariamh agus bhí sí i gcomhnuidhe fa’n 

teach ag éisteacht lé na mathair a’gabhail chéoil agus lé na h-athair a’sgéalaidheacht agus tá an 

t-iomlán léithe uilig de’n tsaoghal  
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