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Filíocht na scol a thabhairt chun solais 
Eoin Mac Cárthaigh 

Sméar de sméara mullaigh 
litríocht na Gaeilge is ea filíocht na scol, 
a bhí i mbarr a réime ó thart ar 1200 go 
dtí gur tháinig meath uirthi le tubaistí na 
17ú haoise. Tá teanga chaighdeánach agus 
meadarachtaí na filíochta seo – agus an 
taifeach a rinne na filí orthu sin – ar na 
príomhsheoda a tháinig anuas chugainn 
ó ré na sean. Ar a n-ealaíontacht agus ar 
a léanntacht, tá siad inchurtha le leithéidí 
Leabhar Cheanannais agus Chailís Ardach. 

In ainneoin áilleacht na ndánta 
is a spéisiúla is atá siad, in ainneoin a dtáb-
hachta mar fhoinse do scoláirí staire agus 
teanga, tá cuid mhaith acu nár cuireadh 
in eagar riamh agus níl foclóir againn atá 
dírithe go sonrach ar theanga na tréimhse. 
Is dúshlánach an gort taighde é seo gan 
dabht, ach is torthúil agus is spreagúil an 
gort é freisin. 

Is fada scoláirí Choláiste na 
Tríonóide ag saothrú an ghoirt seo – ó fhoil-
seacháin cheannródaíocha Eleanor Knott 
90 bliain ó shin, go hinnéacs cuimsitheach 
Katharine Simms de na dánta agus dá 
bhfuil iontu, go digitiú na ndánta foilsithe 
agus neamhfhoilsithe faoi stiúir Damian 
McManus. (Tá an t-innéacs agus na dánta 
ar fáil ar líne ag bardic.celt.dias.ie)

Tógann mo chuid oibre ar an 
traidisiún scoláireachta seo. An chloch is 
mó ar mo phaidrín faoi láthair ná dánta a 
chur in eagar. Is é sin, iarracht a dhéanamh 
bunleaganacha na bhfilí féin a athchruthú, 
agus is iomaí sin scil a theastaíonn chuige 
sin, idir léamh agus tiomsú leaganacha 
lámhscríbhinne agus eolas ar theanga, 
ar mheadarachtaí agus ar chúlra stairiúil 
na ndánta.

An file mar fhinné – Faoi láthair táim ag 
obair ar na dánta a chum Gofraidh Óg 
Mac an Bhaird, file gairmiúil a bhí beo 
le linn chogadh coscrach 1641. Chomh 
maith lena n-áilleacht mar shaothair 
ealaíne agus lena dtábhacht mar dhánta 
ó dheireadh ré fhilíocht na scol, tugann 
siad seo léargas luachmhar don staraí ar 
dhearcadh roinnt de na Gaeil a ghlac páirt 
sa choimhlint. Mar shampla, tugann mar-
bhna a chum Gofraidh Óg ar Mhaghnas 
Ó Domhnaill (ar fhreastail a dheartháir 
ar an gColáiste seo agus ar bhásaigh a 
athair, Niall Garbh, i dTúr Londan) mion-
chuntas ar a chaithréim ó thús an éirí 
amach go dtí lá a bháis sa bhliain 1646 
i gCath na Binne Boirbe. Cabhraíonn 
sé seo linn le pictiúr níos iomláine den 

chogadh a tharraingt, go háirithe mar 
mhalairt ar fhoinsí Béarla ón am, ina 
measc Teistíochtaí 1641 i Leabharlann 
an Choláiste, atá naimhdeach le ‘Manus Ó 
Donnelle’, duine de na ‘principall Rebells 
in the presente Action in this Kingdome’.
 An ré chorrach ina raibh na 
filí beo, ní mhairfeadh séadchomhar-
thaí saolta i bhfad, ach thabharfadh 
dán buaine don té a bhí á mholadh. Is 
mór an sásamh a bhainim as bheith ag 
comhlíonadh mhian na bhfilí trína gcuid 
dánta a thabhairt ar ais chun solais agus 
a chur ar a súile do mhuintir an lae inniu.

Daonnachtaí digiteacha – Chomh maith 
leis sin, táim ag obair i gcomhar leis an 
Oll. Elaine Uí Dhonnchadha, saineolaí 
teangeolaíochta corpais i Lárionad Léinn 
Teanga agus Cumarsáide Choláiste na 
Tríonóide, ar thionscnamh a thugann 
an dán díreach isteach sa 21ú haois. Tá 
uirlisí sofaisticiúla anailíse teanga á 
n-úsáid againn chun gach focal i gcor-
pas filíochta Roinn na Gaeilge a anótáil 
le heolas teangeolaíochta ríomhghinte. 
Táimid ag súil leis go gcuirfidh sé seo 
go mór le tuiscint scoláirí ar theanga 
na ndánta.

Coláiste na Tríonóide a bhronn a bhunchéim BA agus a dhochtúireacht ar Eoin Mac Cárthaigh. Ceapadh ina léachtóir i 
Roinn na Gaeilge é sa bhliain 1998, mar a bhfuil sé ina Ollamh Comhlach agus ina Cheann Roinne anois. Toghadh ina 
chomhalta é in 2016 agus is é a scríobh The Art of Bardic Poetry (Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath, 2014), eagrán 
de cheann de na téacsanna is tábhachtaí agus is dúshlánaí ó ré na Nua-Ghaeilge Moiche.
Teagmháil: emaccart@tcd.ie
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THÍOS – Stemma (crann ginealaigh) na gcóipeanna lámhscríbhinne a tháinig anuas chugainn den dán sin 
le Gofraidh Óg. Murach an lámhscríbhinn a tugadh ó Fhlóndras go hÉirinn, agus murach na cóipeanna a 
rinneadh di sin, ní bheadh fhios againn gurbh ann don dán seo riamh, ná do roinnt mhaith dánta eile. Mar a 
dúradh leis an bhfear a thug an lámhscríbhinn leis ó Fhlóndras (le simpliú in áiteacha ar an litriú): ‘is uasal 
an last loinge tugais leat tar farraige, ar an ábhar, muna mbeith an searc-chumann sin do bhí agat dod 
theangain nádúrtha, do chaillfeamaois go brách an saothar suáilceach so i gceann gach díobháil eile’..

CÚLRA – Gofraidh Óg Mac an 
Bhaird a chum: tús dáin dá chuid i 
lámhscríbhinn 1411 (H.6.7), Coláiste 
na Tríonóide.
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