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Ag Tabhairt Teanga don Tost

Sna seacht mbliana ó tháinig An Bealach ‘na Bhaile/Homecoming amach, tá
cáil Chathail Uí Shearcaigh mar fhile méadaithe go mór. Tá cuid de sin
le leagan ar an leabhar sin féin, ar an ábhar gur cuireadh ar a súile do
lucht an Bhéarla sa tír seo agus thar lear go raibh a leithéid ina measc,
rud a bhí ceilte orthu roimhe sin, díobháil Gaeilge.
Sa chnuasach seo, a rogha féin dá shaothar liteartha ó 1975-2000,
dearbhaíonn sé arís a chreideamh i dtiolacthaí na bé, agus a cuid
bronntanas air. Seo an cnuasach is mó agus is toirtiúla uaidh go fóill, agus
mar bheifí ag súil i mbailiúchán roghnach, seandánta ann atá ar eolas go
maith againn, agus dánta úra fuinte go glan, snoite ina luí taobh leo, a
bhaineas geit asainn agus a bheir orainn na seanchairde a athléamh faoina
solas nua, ionas nach gceadaítear dúinn talamh slán a dhéanamh de na
teachtaireachtaí a chuirtear os ár gcomhair. Ní ceadmhach dúinn ‘dóigh
a dhéanamh dár mbarúil’ ina leith, ach sinn ag forbairt linn, go díreach
mar atá an file féin.
Ráiteas tábhachtach a thagraíos dá shaothar go léir atá ag an fhile sa
mhéid seo a leanas:
Ba mhaith liom
teangaidh a thabhairt don tost seo
a thachtann mé;
a phlúchann mé achan lá.

Sa leabhar Rotha Mór an tSaoil, saothar liteartha eile as ceantar Ghort
an Choirce, tá eachtra amháin a théid i bhfeidhm orm chomh mór is a
théid ceann ar bith d’eachtraí an leabhair. Tarlaíonn sé ag an Rabble,
aonach an fhostóidh i Leitir Ceanainn, nuair atá an margadh déanta, agus
nuair a bhíos Micí ag scaradh lena mháthair den chéad uair, in aois a
sheacht mbliana. Tá an cur síos thar a bheith cumhachtach sa chuid
áirithe seo den scéal, agus is é an rud is cumhachtaí fá dtaobh de,
measaim, an tost a éiríos idir an páiste agus a mháthair. Níl aon fhocail
acu don rud atá ag tarlú dóibh de thairbhe a ndroch-chúis
eacnamaíochta. Sa deireadh, tosaíonn an mháthair ag cur comhairleacha
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ar Mhicí, leis an tost a chlúdach ar bhealach amháin, ach ar bhealach eile,
lena mórghean air a léiriú dó, dá indírí féin é. Is leabhar é a bhfuil an
tost atá ann chomh tábhachtach leis an téacs féin, an cur síos craicneach,
gaisciúil, nach ngéilleann ar bhealach do na mothúcháin atá ag tiomáint
an ghaisce sin. Eagla, fuacht, fealladóireacht, masla, sclábhaíocht agus
ainnise a chuirtear os ár gcomhair, ach nach ndéantar aon tochailt
dhomhain inmheánach isteach iontu. Ní bheifí ag súil lena leithéid, gan
amhras, ó dhuine de ghlúin Mhicí, ach oiread agus a fhaightear é in An
tOileánach le Tomás Ó Criomhthain. Ina saothar siúd is straitéis é an tost
a bhíos chomh tábhachtach leis an insint féin.
Más binn béal ina thost, de réir an tseanfhocail, tá Ó Searcaigh glan
ina aghaidh sin mar fhealsúnacht. An tost sin a thacht Mac Gabhann agus
a mháthair an lá sin i Leitir Ceanainn in 1874, is í sin go díreach an
mhóimint a dtig Ó Searcaigh i dtír uirthi, agus a ndéan sé a chuid féin
di. Bhí go leor eile, dála Mhic Gabhann, a chuaigh fríd an anró agus an
ampla chéanna in imeacht na gceithre bliana agus seachtó idir sin agus
an t-aonach deireanach den chineál a bhí i Leitir Ceanainn. Is dual
dósan mar fhile na mothúcháin a bhaineas d’eachtraí den chineál a
thochailt as duibheagán an tosta, agus a chíoradh go mion ina chuid
dánta. Mar a deir sé féin:
Is tá na spliontair ag broidearnaigh
i mo chliabhsa ó shin;
Is i gcuisle na héigse, a stór,
seo iad anois ag déanamh angaidh . . .

Cé gur i gcomhthéacs dáin ghrá a deirtear na focail sin, fóireann siad
chomh maith céanna dá shaothar trí chéile. Is é an t-angadh nó an
scaoileadh a dhéantar air a chuireas ar a chumas an tost sin a leá agus na
focail a chur ar an ní doráite, ainneoin nach i gcónaí a éiríos leis:
tusa ar bhruach na síoraíochta
agus gan bealach lena thrasnú
ach ar chlochán sliopach na bhfocal
ach na focla féin anocht
táthar á mbriseadh i mo bhéal le tocht.
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Tá Ó Searcaigh lánchinnte de gur as a dhúchas réigiúnach a thig neart
a chuid dánta agus ceiliúrann sé saol na háite i roinnt mhaith dánta, go
háirithe sna dánta faoi charachtair áitiúla atá ag dul in aois, nó atá imithe
ar shlua na marbh cheana féin. Canann seisean a bhfeartlaoi ag déanamh
aisíoc leo as an tsaibhreas a roinn siad air ina óige, agus nár thuig sé i
gceart a bheith aige ar feadh i bhfad. Ní hiad na dánta molta sin amháin
a fhógraíos an oidhreacht a d’fhág na daoine aonaránacha bochta sin air.
Sa saothrú fuinte a ní an Searcach ar an teanga, tá an friotal cumasach,
matánach céanna ar dual muintire dó í. Nochtann sé an friotal seo arís
agus arís eile ina dhánta, teanga ‘chomh gríosaitheach le craos de mhóin
chipíneach.’ Ní haithris sclábhúil ar a chanúint áitiúil í seo aige ach
saibhreas logánta ina bhfeicimid an sean agus an nua taobh le taobh ag
splancadh a chéile chun cumarsáide. Agus, d’ainneoin a liriciúla agus atá
a lán dá chuid oibre, ní staonann sé ó na lomfhírinní crua cadránta a
bhain le saol a cheantair chomh maith le haon áit eile, agus a bhfuil an
oiread sin tráchta déanta orthu sna meáin le blianta anuas. In ‘Gort na
gCnámh’ is dóigh liom go n-oibríonn an teanga ar leibhéal
fíorchorraitheach ar mhéad agus a éiríos léi an t-uafás agus an
míshuaimhneas a mhúscailt ionainn. Is minic a chuala mé Cathal ag
léamh an dáin seo, agus bíonn siad ann i gcónaí nach dtaitníonn fórsa
agus tiomáint dhosheachanta an dáin leo. Léigh sé é Oíche Fhéile Bríde
amháin i nGort an Choirce os comhair scaifte de mhuintir na háite, rud
a chuir corraí ar chuid acu. Ba suimiúil an rud é gur dhúirt cara eile
liom a bhí i láthair ag an ócáid chéanna, go dtug an dán focail ar ais chun
a cuimhne nár chuala sí le fada roimhe sin. Is ar leibhéal na teanga a
rinne sí teagmháil leis agus chuaigh an léiriú cumhachtach ar an uafás i
bhfeidhm go mór uirthi.
Dán uafáis é ‘Gort na gCnámh’, arís, a scaoileas snaidhm dhamanta an
tosta agus a chuireas an saol ar mhullach a chinn. Tá éifeacht shóisialta leis
an fhilíocht seo i dtólamh agus roghnaíonn Ó Searcaigh an seasamh
conspóideach, imeallach seo i measc a phobail féin d’aon ghnoithe.
‘Síceoilfhilíocht’ a thug Aingeal de Búrca ar shaothar na mban caointe, agus
í ag cur béime ar an éirim fhrithcheannasach, theiripiúil, dar léi atá ann. Is
é an dála céanna ag an tSearcach é. Níl sé sásta glacadh leis an scáth beag
focal a chuirtear ar an saol, ionas gur féidir le daoine leanstan orthu ag cur
dallamullóg orthu féin faoina fhírinne chadránta. Tá maoithneachas curtha
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ina leith agus tá sé sin i gceist i roinnt dánta, gan leithscéal. Sna dánta ‘Bean
an tSléibhe’, ‘Caoradóir’, ‘Oícheanta Geimhridh’ agus ‘Cré na Cuimhne’,
mar shampla, shílfeadh duine, b’fhéidir, nach bhfuil i gceist ag an fhile ach
dearbhú a dhéanamh ar na seansteiritípeanna meirgeacha rómánsacha
céanna a bhí i gceist ag go leor i measc ghluaiseacht na hAthbheochana san
am a chuaigh thart. Go dearfa, ainneoin na mbuillí atá buailte orthu mar
íomhánna bréige, is doiligh a gcur de dhroim seoil, ar mhéad is a shealbhaíos
cultúr comhaimseartha Ireland Inc iad ar mhaithe lena shaobhchuspóirí féin.
Is fearann contúirteach é seo ag an fhile, mar sin, aghaidh a thabhairt ar an
fhilíocht mholta, ar fheartlaoi an tsaoil sin a chanadh ina dhánta, ar mhéad
agus is féidir míbhrí a bhaint as. Sa chuid is fearr de na dánta seo, agus is
dóigh liom gur dánta iad a sheasfas, sábhálann neart na teanga féin na dánta
ar an líomhain a chuirtear ina leith. Sa dán ‘Caoradóir’, mar shampla:
Ina chrága cranracha, ina shiúl spadánta
tá trí scór bliain de chruacht agus de chruatan
de choraíocht bhuan le talamh tíoránta
an tsléibhe ansiúd os cionn Loch Altáin
Talamh gortach, gann a d’ól le blianta
allas a dhíograise is a d’fhág é chomh spíonta
chomh lomchnámhach le stumpán caoráin.

Tá an teanga díreach anseo, cinnte, gan mórán deacrachta leis, ach is i
ngairbhe fhéitheogach charnach chóiriú na bhfocal sa sliocht thuas atá
céadbhua an dáin. Bheir an Searcach amach go láidir bua na hurlabhra
ar an dóigh sin, ar bhealach a oibríos ar chluas agus ar chorp sula gcastar
an chiall ar chor ar bith air. Sampla ionadach é sin den ionramháil
chumtha theanga is dual don tSearcach, an lá is fearr atá sé. Chomh
maith leis sin, ní hé an moladh amháin atá aige ar an áit nó ar a daoine.
Tchí sé go maith na claíocha teorann a chuirfeadh agus a chuireas smacht
ar dhaoine, fiú sa lá inniu, agus bheir sé a ndúshlán arís agus arís eile, in
‘Gort na gCnámh’, atá luaite agam, in ‘Bó Bhradach’, agus in ‘Scrúdú
Coinsiasa roimh Dhul chun Suain’, ina ndéantar faoisdin faoina
ghéilleadh féin do pheaca an tosta. Go dearfa, is féidir an dán deireanach
seo a léamh mar aor nimhneach ar idéal shaol pastarálach na tuaithe, sa
chás go gcuireann tiománaí an innill bhainte é féin i gcomparáid le
hionsaitheoir de chuid na hAirgintíne. Ar leibhéal amháin is tagairt é sin

Ag Tnúth leis an tSolas - ceart_Ag Tnúth leis an tSolas - ceart 20/06/2012 12:45 Page 19

Cathal Ó Searcaigh

19

do Chogadh Oileáin Fhalclainne/Malvinas sna hochtóidí idir an
Bhreatain agus an Airgintín, nuair a bhí Margaret Thatcher faoi réim agus
saoirse gan srian á ligean aici lena ciníochas féin. Tá tagairt ann chomh
maith, b’fhéidir, d’fhoireann sacair na hAirgintíne a bhuaigh Corn an
Domhain i 1978, agus, dar ndóigh, dála ráitis cheannasacha uile a bhfuil
aon chuma orthu, i mBéarla, i dteanga an cheannais a dhéantar é. Nuair
a smaoinítear gurb é an ‘námhaid Bhreatanach’, sin nó an liathróid sacair,
an meafar a shamhlaítear leis an traona bhocht anbhfann, léirítear géire
agus caolchúis na haoire céanna, faobhar a ghearras chóir i ngan fhios.
Ionsaíonn an dán foilmhe agus míthrócaire mhór-reitricí an
Náisiúnachais agus an Impiriúlachais, agus léiríonn dearcadh ‘glas’ nó
‘uaine’ i leith na cruinne, gluaiseacht a bhfuil borradh mór ag teacht air
in Éirinn ó shin.
Ach má tá gné ghlas ag baint le filíocht an tSearcaigh, is cinnte gurb
í an ghné ‘phinc’ is mó a tharraing aird an phobail agus na meán, go
háirithe, ó tháinig sé amach go han-phoiblí as an lios, mar a bheir sé féin
air. Níor cheart dealú a dhéanamh idir é sin agus leá an tosta atá luaite
agam leis an chuid eile dá shaothar. Na claíocha teorann agus críche
céanna a riaras an pobal, is iad a bhrús an grá dorcha faoi thalamh. Faoi
láthair is ar éigean atá feidhm ag an ghrá seo ar a bheith á fhógairt féin
go hard, ar mhéad is atá le feiceáil de ar na meáin fhíse, fhuaime agus
chlóite. Ina dhiaidh sin, spreagann sé conspóid i gcónaí. Tugadh
‘grúdarlach’ ar an radharc i Ros na Rún a thaispeáin beirt fhear ag suirí le
chéile, agus cuireadh péidifilia i leith Uí Shearcaigh féin, de thairbhe an
phictiúir chlúdaigh a cuireadh ar a chnuasach Na Buachaillí Bána. Tá an
tuairim ann, mar atá ráite ag an tSearcach féin, go dtiteann fir agus mná
i ngrá le chéile agus nach mbíonn idir homaighnéasaigh ach
gníomhartha dromaíochta gnéis. Bheir Ó Searcaigh dúshlán na
gclaonmhiotas sin (más ceadmhach an téarma a úsáid) ina dhánta grá, atá,
is dóigh liom, ar chuid de na cinn is láidre ina shaothar. Luaim go
háirithe anseo ‘Searmanas’, ‘Ceann Dubh Dílis’, ‘Laoi Cumainn’ agus ‘Ag
Faire do Shuain’, dánta a bhfuil saibhreas agus críochnúlacht ar leith
iontu, dar liomsa, agus a n-aithneoidh aon léitheoir tuisceanach na
tréithe céanna iontu. Is i ndánta dá chineál a léiríos sé gur file mór grá
é seachas file mór homaighnéasach.
Dar ndóigh, tá taiscí eile aige dúinn fosta i ngort na mianta collaí. Anseo
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tá an chéad leagan clóite d’Oíche Ghealaí i nGaililí. Is dráma trialach é, dar
liom, an chaint fíorstílithe agus an struchtúr fíorshimplí. Ach an oiread le
go leor drámaí eile Gaeilge, ní bhfuair an dráma seo léiriú a dhiongbhála
go fóill, le cliar aibí a thuigfeadh agus a bhéarfadh neart na cainte ann chun
tosaigh agus le léiritheoir a tchífeadh go soiléir na dúshláin agus na
seansanna stáitsithe a bhaineas leis. Beimid ag fanacht leis agus ag súil leis.
Le seal de bhlianta anois, bheir an file cuairt rialta ar shléibhte Neipeal,
áit atá ina cheann scríbe ag go leor de mhuintir Iarthair Domhain, ag
leanúint lorg Hippies na seascaidí, ar thóir na spioradáltachta atá tréigthe
le fada ag an fhís Eora-Mheiriceánach, dar leo. Is breá liom féin cuid den
saothar atá spreagtha aige seo ó pheann fhear Mhín an Leá, go háirithe
an dán Kathmandu. Is sraith imprisean é a bhfuil brú agus fórsa faoi leith
inti. Mothaíonn an léitheoir go bhfuil sé/sí i láthair san áit iontach,
aisteach seo agus iad ag iarraidh smacht éigin a fháil air. Tá roinnt de a
mheabhródh ‘Dán Aimhirgin’ do dhuine, ortha sealbhaithe leis an áit a
cheansú agus a chur i dtuiscint dá dhearcadh dá dhúchas féin.
Ní hé is mian liom a bheith ag déanamh gaisce folamh as a shaothar
nó a rá gur mórdhán é gach rann a scríobhas an Searcach. Tá go leor
dánta nach n-oibreoidh do léitheoirí éagsúla ar chúis amháin nó ar chúis
eile. Is é an rud is tábhachtaí don fhile, dar liom, an gníomh, an iarracht,
dúshlán an fholúis agus an duibheagáin, ionas go mbeidh ‘gach gort ina
dhán’. Go leana sé de!
Lillis Ó Laoire, Samhain 2000
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Cinniúint
Síneann solas na maidine
go soineanta sámh
fríd bhearnaí sna cuirtíní
agus mé i mo luí i dtámh
maidin bhuí samhraidh
anseo i Mín an Leá.
Síneann sé isteach, lámh
páiste ag méaradradh
i measc na leabhar, ag muirniú
na mbláth, ag súgradh
leis an dusta, ag déanamh
bánaí bánaí le mo scáth
sa scáthán, ag cigilt
mo shúl, ag líocadh
is ag slíocadh m’fhoilt.
Corann solas na maidine
isteach chugam, chomh muirneach,
muiníneach; chomh rógánta,
ráscánta; chomh lán d’ámhaillí
na hamaidí; chomh beo
leis an pháiste, an ghin
shaolta nach dual domh
a ghiniúint go deo . . .
1972
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Teach
Tá an ghaoth ag spraoi
sna dreasóga
ar leac na tairsí
is na neantóga
i réim go tréan
anseo cois teallaigh.
Anseo bíodh teach
anseo bíodh tobar
anseo bíodh teaghlach
go dian ag obair.
Anseo bíodh guí
anseo bhíodh gáire
anseo bhíodh aoibh
ar bhuachaillí báire.
Anseo bhíodh pósadh
anseo bhíodh pórú
anseo bhíodh saothrú
le talamh a shíolú.
Tá an teach tréigthe
an tobar triomaithe
an teaghlach scaipthe
sna ceithre críocha.
Tá an ghaoth ag spraoi
sna dreasóga
ar leac na tairsí
is na neantóga
i réim go tréan
anseo cois teallaigh.

