
SCRÍBHNEOIREACHT I nGAEILGE 

Cloistear clíséanna tútacha faoi Bhaile Átha Cliath go mion minic, agus ar cheann díobh 

siúd tá an ceann a deir nár labhraíodh Gaeilge
1
 ann riamh. Déanta na fírinne, ba í an Ghaeilge 

an phríomhtheanga, nó fiú an t-aon teanga, a labhraíodh sa cheantar d’fhormhór a staire. 

Nuair a tháinig na mathshluaite Lochlannacha gan scríobh isteach go ciúin faoi bhrat ceo 

maidin dhuairc Éireannach éigin ag deireadh an ochtú haois, tháinig siad ar dhaonra a raibh 

eolas acu faoin bhfocal scríofa, fiú mura raibh léamh ná scríobh acu féin. Mar bhí 

mainistreacha Thamhlachta, Fhionnghlaise agus Chluain Dolcáin, i measc mainistreacha eile, 

thart orthu ina mbíodh eolas á mhúineadh sa dá theanga a bhíodh ar a dtoil ag an bpobal, 

Gaeilge agus Laidin. 

Thóg sé níos mó ná coicís ar na barbaraigh Lochlannacha smacht a fháil ar Bhaile Átha 

Cliath i gceann dá gcéad ionsaithe. Toisc nár thug siad aon mhná leo, d’fhoghlaim na fir 

Gaeilge laistigh de chúpla bliain le go bhféadfaidís plé le toicí Éireannacha. Cé go luaitear na 

Lochlannaigh go minic in earnáil na turasóireachta i mBaile Átha Cliath, ní deirtear riamh 

gur Gaeilge amháin a labhair siad laistigh de ghlúin nó dhó. Nuair a chuir Brian Bóramha an 

chomhghuaillíocht Nordach ó rath i mbogaigh na Tulchann sa bhliain 1014 is beag seans gur 

i nGotlannais a chnead na comhraiceoirí briste. 

Bhí an fhadhb chéanna ag na heachtránaithe is foghlaithe mara Normannacha nuair a réab 

siad isteach i ndeireadh an 12ú haois. Bhí Fraincis de shaghas éigin foghlamtha acu nuair a 

fuair siad an ceann is fearr ar mhuintir Thuaisceart na Fraince, agus thug siad leo go Sasana í. 

Dá bhrí sin, nuair a bhain siad tairbhe as na céanna breátha adhmaid dá longa thug siad focail 

nua leo nár chualathas cheana i mBaile Átha Cliath ar nós ancaire agus margadh a scaip siad 

ar fud na machairí; agus chuaigh na focail sin isteach i sruth sciobtha na Gaeilge a bhí ann ar 

feadh níos mó ná míle bliain roimhe sin feadh na Life. 

Tháinig an Béarla chun cinn mar bheann an leathchoncais. Labhair na ‘huaisle’, is é sin na 

Sasanaigh agus na hAngla-Éireannaigh, teanga na gcorónacha. Labhair siad siúd a tháinig 

anuas as sléibhte Chill Mhantáin agus aniar as machairí áille Chill Dara agus as talamh 

shaibhir na Mí a dteanga féin, an Ghaeilge, mar a rinne i gcónaí. 

Ní haon ionadh é áfach go ndearnadh iarrachtaí na Gaeil a choinneáil amach as Baile Átha 

Cliath mar chuid den streachailt pholaitiúil, nó iad a chur amach as an gcathair nuair a tháinig 

siad isteach uaireanta difriúla i ndeireadh na meánaoise. Mar sin féin, bhí sé de chuspóir ag 

Reachtanna Chill Chainnigh i 1366, i measc rudaí eile, iallach a chur ar Shasanaigh na tíre 

Béarla a fhoghlaim; agus cé gur de bhunadh na Normainne nó Shasana gach duine de na 

piaraí a d’fhreastail ar pharlaimint Bhaile Átha Cliath i 1541, níor thuig ach duine amháin acu 

Béarla. 

Níorbh aon ionadh mar sin gur foilsíodh an chéad leabhar Gaeilge clóite i mBaile Átha 

Cliath i 1571. Toisc go raibh formhór fhoilseacháin na hEorpa bainteach le cúrsaí creidimh, is 

mar sin a bhí i gcás na Gaeilge freisin, agus ní go dtí deireadh an 17ú haois agus tús an 18ú 

haois a fheictear litríocht tuata faoi bhláth. Bhí cuid mhaith de sin bunaithe thart ar 

chomhluadar scríbhneoirí agus scríobhaithe Uí Neachtain a chónaigh i gceantar Pimlico, agus 

a raibh aithne acu ar Jonathon Swift agus ar a leasa. Ba iad Seán Ó Neachtain agus a mhac 

Tadhg ceannairí an ghrúpa sin, agus chomh maith le bheith ina scoláirí, scríobh siad filíocht 

agus ficsean. Scríobh Tadhg dán ina n-ainmnítear sé scríbhneoir Gaeilge is fiche ina cheantar 



siúd i mBaile Átha Cliath i dtús an 18ú haois, agus má chuimhnítear nach raibh an chathair an 

t-am sin níos mó ná baile tuaithe cuibheasach mór de chuid na linne seo, caithfidh sé go raibh 

tionchar suntasach acu ar an saol intleachtúil agus litríochta sa chathair. Scríobh Seán Ó 

Neachtain an rud is gaire d’úrscéal atá againn i nGaeilge in Éirinn an 18ú haois, Stair 

Éamainn Uí Chléirigh, ach de bharr a laghad daoine a raibh léamh acu agus na heaspa 

tacaíochta do chló tuata níor léirigh sé tús nua do litríocht uirbeach Ghaeilge. 

Dearbhaíonn scoláirí ar nós Richard Tubber (fl. 1720) a rugadh i gCaisleán Cnucha a bhí 

taobh amuigh den chathair an t-am sin agus a fuair bás i 1786, agus cléirigh ar nós Ard-

Easpag Bhaile Átha Cliath John Carpenter ar cosúil gur chainteoir dúchais Gaeilge é a rugadh 

ar Oileán Uiséir chomh deireanach le 1729, gur leanadh leis an traidisiún liteartha. Bhí 

Carpenter freagrach as leabhar paidreacha Gaeilge a d’úsáid an daonra áitiúil go forleathan 

agus a bhí fós á athchló i ndiaidh an ghorta. 

Bhí pobal cainteoirí dúchais Gaeilge sa chathair anonn go maith sa 19ú haois, agus lean an 

chathair ar aghaidh ag mealladh daoine as gach cearn den tír, mar sin níorbh aon ionadh é gur 

thosaigh an ghluaiseacht scaoilte ar a dtugtar ‘Athbheochan na Gaeilge’ i mBaile Átha Cliath. 

Bhí spéis ag ársaitheoirí sa teanga i gcónaí, as ar eascair roinnt cumainn léannta ar feadh an 

19ú haois, ach ní raibh baint ag an ngnáthphobal leis an taobh teanga den athnuachan 

ghinearálta chultúrtha go dtí gur bunaíodh Conradh na Gaeilge in 1893. 

Bhí litríocht nua-aimseartha Ghaeilge a chur chun cinn ar cheann d’aidhmeanna an 

Chonartha, agus d’éirigh thar cionn leo leis sin. Den chéad uair riamh bhí leabhair shaora a 

raibh fáil éasca orthu á bhfoilsiú don phobal mór. Tháinig scríbhneoirí nua chun cinn as 

sráideanna na cathracha agus scríobh siad saothair atá á léamh fiú sa lá atá inniu ann. Is mó 

aithne ar Liam Ó Rinn as an mBaile Bocht as a aistriúchán ar Amhrán na bhFiann go Gaeilge, 

an leagan is mó a chantar ar ócáidí poiblí na linne seo. Cé go n-aithnítear Pádraig Mac Piarais 

mar réabhlóidí níos mó ná rud ar bith eile, ba phearsa shuntasach litríochta é freisin a scríobh 

idir chritic chonspóideach agus ghearrscéalta lena mbaineann áilleacht shimplí shoineanta. 

B’fhile cumasach é Liam S. Gogan as an gCuarbhóthar Thuaidh agus ba é siúd príomh-

chomhghleacaí an Athar Uí Dhuinnín nuair a chuir sé a fhoclóir mór i dtoll a chéile. 

B’údair chumasacha i nGaeilge iad cuid de na scríbhneoirí ar fearr aithne orthu go 

hidirnáisiúnta as a gcuid scríbhneoireachta i mBéarla. Scríobh Breandán Ó Beacháin an 

fhilíocht is fearr uaidh i nGaeilge, cuid mhaith de a bhí feanntach, cuid a bhí aorach, agus 

níos mó fós a bhí thar a bheith eiligiach. Canablacht é a dhráma cáiliúil ‘The Hostage’ go 

bunúsach ar a dhráma Gaeilge ‘An Giall’ a scríobh sé níos túisce. Déantar dearmad go minic 

gur chainteoir dúchais Gaeilge ab ea Brian O’Nolan/Flann O’Brien/Myles na gCopaleen agus 

gurb é An Béal Bocht an saothar ba mhó a chuir bród air. Tá an chlisteacht dhátheangach sin 

le feiceáil freisin san fhilíocht i mbailiúcháin éagsúla le Micheal O’Siadhail, le Michael 

Hartnett agus le Pearse Hutchinson. 

Ar ndóigh, tá Baile Átha Cliath cosúil le folúsghlantóir a shúnn isteach an chuid is fearr den 

tír ar fad. Dá bhrí sin, cé gurbh as Conamara an scríbhneoir próis is fearr ón 20ú haois, 

Máirtín Ó Cadhain, chónaigh sé sa phríomhchathair cuid mhaith dá shaol, agus tá go leor dá 

chuid scéalta níos deireanaí lonnaithe ansin. Aoir ghéar é a nóibhille An Eochair ar leimhe na 

státseirbhíse, agus aistear fada é Fuíoll Fume a thugann anam ar seachrán trí oíche fhada 

mearbhaill. Thosaigh scríbhneoir eile ó iarthar na hÉireann, Máirtín Ó Direáin, a ghairm 

filíochta ag scríobh faoi Árainn a dhúchais, ach thugadh sé codarsnacht idir é agus fínéid 

ghéara ar an tírdhreach uirbeach a bhí i mbun athrú. D’úsáid Máire Mhac an tSaoi Gaeltacht 



Chiarraí mar spreagadh mór i dtús a gairme, ach níos deireanaí scríobh sí go cumasach faoi 

ghnáthshaol na meánaicme, faoin ngliondar agus faoin dua a bhain leis. As an nglúin chéanna 

nach mór, scríobh Eoghan Ó Tuairisc dán fada machnamhach leathscéalaíochta Aifreann na 

Marbh, inar thug sé comparáid agus codarsnacht idir Baile Átha Cliath agus Nagasaki i 

ndiaidh an bhuama adamhaigh, ach i gcás a úrscéil faisnéise faoi Éirí Amach 1916, Dé Luain, 

(a d’fhéadfaí a léamh ar ndóigh mar imeartas focal ar Lá an Luain/Lá an Bhrátha), is scéal 

saibhir faoi Bhaile Átha Cliath agus faoi mhuintir na cathrach é chomh mór le cur síos ar na 

himeachtaí a tharla ag an am. 

Is cosúil go bhfuil gaol de shaghas éigin ag formhór na scríbhneoirí comhaimseartha 

Gaeilge le Baile Átha Cliath, agus tá go leor díobh ina gcónaí ann, fiú mura mbíonn siad ag 

scríobh faoi. Cé go bhfuil cónaí ar Nuala Ní Dhomhnaill sa chathair le blianta fada, bíonn a 

ndomhain shamhlaíocha in áiteanna eile; ar an láimh eile, cé go mbaineann Liam Ó Muirthile 

leas as an tobar céanna, is é sin Iarthar Chiarraí, tá sé tar éis a chuid féin a dhéanamh den 

chathair, idir fhilíocht agus phrós; bhíodh an-spraoi ag Michael Davitt ina chuid filíochta leis 

an gcineál Gaeilge uirbí atá ag teacht chun cinn, agus leathnaigh sé an teanga chun freastal ar 

bhéarlagair na sráideanna; agus tá Gabriel Rosenstock, an ceathrú duine d’fhilí bunaidh Innti, 

ar chónaigh gach duine díobh i mBaile Átha Cliath am éigin, ar a chompord áit ar bith ar 

domhan, agus bíonn sé á spreagadh ag gach cearn den saol agus den chruinne aitheanta agus 

anaithnid. 

Cé go bhfuil an réabhlóid filíochta seo, a thosaigh i ndeireadh na 1960idí, linn fós sa lá atá 

inniu ann, is iomaí casadh agus cor a bhí i gceist ó shin. Ní raibh ar Cholm Breathnach a 

cháilíochtaí nua-aimseartha a chruthú riamh, bhí siad ansin i gcónaí dó; agus bíonn Biddy 

Jenkinson ag spraoi le pé cuid den traidisiún Gaelach agus le pé rud a gcuireann sí spéis ann, 

nó nach gcuireann, in oeuvre fadréimseach scríbhneoireachta lena gcuimsítear filíocht, 

gearrscéalta, drámaíocht agus ficsean do pháistí. Agus má tá iris Innti imithe ar shlí na fírinne 

cosúil leis na foilseacháin liteartha is fearr, tá beocht nua tagtha ina háit le file eile as Baile 

Átha Cliath, Rody Gorman, atá suntasach freisin toisc go mbíonn sé ag scríobh i nGàidhlig, 

nó Gaeilge na hAlban, freisin, ag tabhairt comhthraidisiúin le chéile a bhí scartha le fada. 

Tá gluaiseacht níos nuaí d’fhilí níos óige ag glacadh leis an nGaeilge mar theanga uirbeach 

gan fadhb ar bith agus ag meascadh agus ag spraoi le traidisiún agus áit agus am trí 

mhothúchán, trí bhíthin sochorraitheacht idirnáisiúnta bealach ar bith ar maith leo. Is iad 

Aifric Mac Aodha agus Caitríona Ní Chléirchín an bheirt is suntasaí díobh siúd, a bhunaigh 

iad féin go sciobtha le bailiúcháin chumasacha éirimiúla. 

Fadhb níos casta é an prós, nach féidir a roinnt ina chatagóirí ná ina ghluaiseachtaí chomh 

héasca céanna. Tús nua é gach úrscéal, agus cé go bhfuil go leor úrscéalaithe ina gcónaí i 

mBaile Átha Cliath, ní hí an chathair is mó spéis leo i gcónaí. Léiríodh iarracht luath chun 

teannas pósta sa chathair in Tonn Tuile (1947) le Séamas Ó Néill, agus tá Lorcán S. Ó 

Treasaigh tar éis scríobh go cumhachtach faoina thaithí ag fás aníos mar chainteoir Gaeilge i 

gcathair Bhéarla le Céard é English?. Míníonn Duiblinn le Ciarán Ó Coigligh cuid den ábhar 

spéise ina theideal, ach tá i bhfad níos mó ag baint lena chur síos ar an gcathair agus ar an tír 

mar fhearainn scanrúla ach ina mbíonn neart dóchais i gcónaí. Tá Éilís Ní Dhuibhne, ar 

mórúdar i mBéarla í freisin, agus Anna Heussaff tar éis ficsean litríochta spleodrach a scríobh 

don ghnáthphobal, úrscéalta bleachtaireachta ina measc, ina mbíonn sráideanna na cathrach 

chomh fuar is chomh crua céanna is a bhíonn i mBéarla. Baile Átha Cliathaigh go smior iad 

Liam Mac Cóil agus Tomás Mac Síomóin, agus cé gur scríobh siad beirt faoin gcathair, leath 

siad a samhlaíocht agus a bhfiosrúchán tríd an stair agus trí chúinsí níos leithne polaitiúla 



agus cultúrtha. Tá Baile Átha Cliath na meánaoise le feiceáil ar feadh scaithimh in An Fear 

Dána le Alan Titley, ach tá an chathair mhór níos feiceálaí i gcuid mhór dá chuid scéalta. 

Is dócha gurb é Seán Mac Mathúna an scríbhneoir is cumasaí sa ghearrscéal clasaiceach 

Gaeilge, agus bíonn a chathairdhreacha agus an t-achrann a bhaineann leo lán de ghreann, de 

dheismireacht agus de neart céille. Is féidir leis a bheith chomh séimh le leoithne ghaoithe ar 

an gcanáil, nó chomh haorach is chomh fíochmhar agus a theastaíonn. Léiríonn a rogha 

scéalta in Úlla banana ar chúlra glas, a deir rud éigin linn is dócha, go háirithe toisc gur 

léirigh bailiúchán roimhe sin, Banana, úll ar chúlra buí. 

Braitear go bhfuil Baile Átha Cliath i lár na scríbhneoireachta Gaeilge. Cé go bhfuil na 

pobail Ghaeilge is láidre sna Gaeltachtaí, atá in iarthar na hÉireann den chuid is mó, tá pobal 

láidir Gaeilge sa phríomhchathair a leanann le traidisiún scríbhneoireachta sa teanga ó 

maraíodh an chéad lao chun veilleam a dhéanamh domhanach éigin, a thum a chleite ina 

dhúch chun scríobh i nGaeilge i gCluain Dolcáin, nó i dTamhlacht, nó i bhFionnghlas, nó i 

nGlas Naíon, am éigin san ochtú haois nó roimhe sin. 

Is í an Ghaeilge atá faoi thrácht anseo teanga dhúchasach na hÉireann. Bíonn deacrachtaí ag Béarlóirí uaireanta 

agus iad ag caint faoi ‘Irish’ agus faoi ‘Gaelic’. Go stairiúil, tugadh Gaeilge ar an teanga a labhraíodh in Éirinn agus 

in Albain, nó ‘Irish’ i mBéarla. Nuair a theastaigh ó na hAlbanaigh, ní nach ionadh, idirdhealú a dhéanamh idir a 

dteanga siúd agus teanga seo againne, thosaigh siad ag tabhairt ‘Gàidhlig’ uirthi, nó ‘Gaelic’ i mBéarla mar léiriú 

foghraíochta ar ainm na teanga. Níor thug aon Bhéarlóir in Éirinn ‘Gaelic’ ar an teanga go dtí an dara leath den 19ú 

haois, nuair a tosaíodh ar an nós mar gheall ar thionchar Briotanach ó Albain agus mar gheall ar an tóir a bhí ar an 

gCumann Lúthchleas Gael (Gaelic Athletic Association). Tá ciall stairiúil agus úsáideach ag baint le hidirdhealú a 

dhéanamh idir teangacha an dá thír, bímis ag trácht ar ‘Ghaeilge’ agus ar ‘Ghàidhlig’ nó ar ‘Irish’ agus ar ‘Gaelic’, 

mar cé go n-eascraíonn siad as an bhfréamh chéanna, níorbh fhéidir le cainteoirí an dá theanga a chéile a thuiscint go 

hiomlán ón 13ú haois. 

 


