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An Gúm: Comhthéacs a 
Bhunaithe

Gearóid Ó Tuathaigh

Tá an cháil ar chéadrialtais an tSaorstáit sna fichidí gur dream 
fíorchoimeádach a bhí ina mbun. Téann tráchtairí áirithe níos faide 

ná sin: leabhar toirtiúil leis an staraí John Regan ar na fichidí agus tús na 
dtríochaidí sa Saorstát, is é an teideal a bhronn sé air ná The Irish Counter-
Revolution, 1921-1936. Ar ndóigh, b’údar maíte é an coimeádachas seo ag cuid 
de na hairí rialtais féin ag an am. I ndíospóireacht Dála ar an 1 Márta 
1923, d’fhógair an tAire Gnóthaí Baile Kevin O’Higgins, ‘we are the most 
conservative-minded revolutionaries that ever put through a successful 
revolution’ (Dáil Éireann 1923). 

Níl sé deacair fianaise a aimsiú mar thaca leis an gcáil seo a bhí ar airí 
agus ar rialtais Chumann na nGaedheal sna fichidí. Bhain sé, ar ndóigh, le 
carachtar na n-airí, lena gcúlra sóisialta agus leis an bhfráma idé-eolaíochta 
faoinar fheidhmigh siad. Ach bhain sé freisin le meon na n-aicmí sóisialta 
a bhí ceannasach sa stát nua. I mbeagán focal, ba scáthán cuibheasach 
cruinn é an rialtas ar an meon a bhí ag lucht an leasa bhunaithe sa stát 
nua (Meehan 2010; Lee 1989: 56-174).
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Agus coimeádachas ré an tSaorstáit faoi chaibidil is iondúil a leagtar an 
bhéim ar ghné na moráltachta poiblí agus pearsanta, agus ar ghné na 
slándála de pholasaithe an stáit. Ní gan údar a dhéantar seo. Bhí móramh 
an phobail – go háirithe na haicmí measúla, idir iar-aontachtaithe agus 
náisiúnaithe a thug tacaíocht don rialtas nua – sceimhlithe ar fad ag 
léirscrios agus uafás na treallchogaíochta agus an chogaidh chathartha 
sna blianta 1919-23. Ba dhóigh le mórán go raibh Éire ar thairseach an 
ainrialachais. B’fhacthas do cheannairí stáit agus eaglasta go raibh ag 
teip ar an bhféinsmacht agus ar an disciplín, go háirithe i measc grúpaí 
míleata a bhí tar éis ‘éirí amach’ in aghaidh gach saghas údaráis sna 
blianta réabhlóideacha. Bhí an easpa smachta seo ag leathadh, dar leo, 
agus sciar den phobal (go háirithe i measc an aosa óig) ag diúltú ómós a 
thabhairt do na húdaráis ‘chuí’, ní hamháin ar cheisteanna bunreachtúla 
agus polaitíochta ach i mbéasa iompair sa ghnáthshaol sóisialta (féach 
Garvin 1996). Dá réir seo, ba chuid d’aon chriathar amháin imní é ag lucht 
údaráis slándáil an stáit ó mhíleataigh phoblachtacha agus ó shóisialaigh, 
ar láimh amháin, agus ar an láimh eile daoine óga ag fógairt saoirse (ó 
riail easpag, sagart agus tuismitheoirí) ina gcuid cleachtais shóisialta 
agus siamsaíochta. Ba ghá cos a chur i dtalamh, an fód a sheasamh in 
aghaidh bhagairt seo an ainrialachais. Bheadh reachtaíocht stáit agus 
teagasc na heaglaise Caitlicí ar aon phort feasta faoina raibh ag teastáil 
chun bonn seasmhach a chur faoin tsochaí. Bunaíodh córas cinsireachta 
le haghaidh scannán (1923) agus foilseachán (1929). Cuireadh cosc, de facto, 
ar cholscaradh sa stát (1925). Bhí gradam ag eaglaisigh Chaitliceacha ag 
searmanais stáit. Agus, ar ndóigh, bhí gréasán láidir institiúideach ann – i 
gcúrsaí oideachais, sláinte, coimirce sóisialta, dídine agus carthanachta – 
trínar fheidhmigh an eaglais i bpáirt leis an stát chun réimsí cinniúnacha 
den saol comhdhaonnach a stiúradh agus a smachtú (Whyte 1980: 24-61; 
Murray 2000; Keogh 1986).

Ach, cibé rud faoi chaithréim an chultúir choimeádaigh sna réimsí 
sóisialta seo, is fiú aird faoi leith a dhíriú ar réimse na heacnamaíochta. 

Ní raibh bail shásúil ar an ngeilleagar i dtús ré an tSaorstáit (Kennedy et 
al. 1988: 3-54 agus passim; Ó Gráda 1997; Cronin 2000). Bhí an geilleagar 
ag brath go hiomarcach ar an talmhaíocht: de bharr na críochdheighilte, 
bhí an cúinne den oileán ina raibh earnáil bhisiúil thionsclaíoch (an 
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cúinne thoir thuaidh) fágtha lasmuigh den Saorstát. Bhí raon an-chúng 
táirgí easpórtála ag an Saorstát: eallach, beoir, táirgí déiríochta, muiceoil 
agus bagún, uisce beatha, brioscaí – agus roinnt táirgí daorluacha ar nós 
ghloine Phort Láirge. Bhí beagnach dhá thrian den phobal ag cur fúthu 
‘faoin tuath’ (is é sin, i lonnaíochtaí níos lú ná 1,500 duine). Tháinig ardú 
suntasach ar phraghas táirgí feirme ar mhargadh na Breataine i rith an 
Chogaidh Mhóir toisc gur chuir an cogadh isteach ar ghnáth-thráchtáil 
ar muir, agus go háirithe ar iompórtáil bia go dtí an Bhreatain ó na 
gnáthsholáthraithe. Bhí buntáiste ag feirmeoirí na hÉireann de bharr a 
gcóngar do mhargadh na Breataine, agus chuir siad a raibh acu chuig an 
mBreatain, gan bheann ar caighdeán. Ar an drochuair, áfach, thit praghas 
táirgí bia ar mhargadh na Breataine ó dheireadh na bliana 1920: tháinig na 
soláthraithe traidisiúnta ar ais lena gcuid táirgí agus fáiltíodh rompu. Ar 
an láimh eile, bhí tomhaltóirí na Breataine bréan de tháirgí Éireannacha 
(ar nós uibheacha agus im) a raibh droch-cháil orthu faoi dheireadh 
an chogaidh. Níor chabhraigh an bholscaireacht nimhneach a ghin an 
Cogadh Angla-Éireannach sna meáin Shasanacha le dea-thoil a chothú 
d’Éirinn ná do chruachás na heacnamaíochta sa Saorstát nua. 

I bhfianaise struchtúr an gheilleagair, agus na ndeacrachtaí a bhí le sárú, 
gan trácht ar chréachta an chogaidh chathartha, is léir go raibh dúshláin 
mhóra roimh airí an tSaorstáit nua má bhí straitéis forbartha le dealramh 
le cur i gcrích acu. Níl amhras, áfach, ná go raibh an polasaí eacnamaíochta 
a cheap agus a lean rialtas an tSaorstáit sna fichidí coimeádach agus 
fíorchoigilteach. Chuaigh na hairí i muinín coimisiún agus coistí faoi cheist 
ar bith a bhí achrannach, casta nó goilliúnach ó thaobh na polaitíochta 
de – dleachtanna, talmhaíocht agus airgead reatha, mar shampla (Meenan 
1970). Tríd is tríd lean siad an chomhairle ba choimeádaí a cuireadh orthu. 
Chloígh siad le polasaí saorthrádála agus choinnigh siad luach an phuint 
Éireannaigh gob ar ghob le luach an phuint Shasanaigh. Chuir siad an 
bhéim ar fad ar easpórtáil táirgí talmhaíochta go dtí an Bhreatain. Chuige 
seo, leagadh béim ar chaighdeán na dtáirgí seo agus ar mhargaíocht 
éifeachtach sa Bhreatain. Thug siad droim láimhe d’aon chineál ‘cosantais’ 
(agus, ar ndóigh, do shoiscéal Airt Uí Ghríofa) agus, go deimhin, d’aon 
bheart eacnamaíochta nó airgeadais a thuillfeadh díoltas ón mBreatain 
nó a mhúsclódh amhras faoi chreidmheas an tSaorstáit (Daly 1992: 13-
36). Bíodh is gur tháinig biseach, de réir a chéile, ar thionscal (agus ar 
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easpórtáil) na n-earraí talmhaíochta de thoradh na mbeart seo, bhí neart 
daoine fíordhíomách faoina raibh bainte amach ag an Saorstát: daoine a 
bhí ag súil le bearta chun earnáil thionsclaíoch agus deiseanna fostaíochta 
a fhorbairt, nó sealbhóirí beaga a bhí craosach le haghaidh tuilleadh talún 
(is é sin, iad dóchasach go dtabharfadh an stát faoi na ‘rainsí’ a bhriseadh 
suas agus an talamh a roinnt orthu féin) agus a bhí mífhoighneach le cur 
chuige malltriallach Choimisiún na Talún (Sammon 1997). 

Ach an ghné ba chonspóidí de pholasaí eacnamaíochta chéadrialtais an 
tSaorstáit, ó thaobh na polaitíochta de, ná na bearta coigiltis a chuir 
Cumann na nGaedheal i bhfeidhm chun srian a chur le caiteachas stáit 
agus chun an buiséad a chothromú. Mar léiriú ar dhéine na gciorruithe, 
is fiú na bearta seo a leanas a lua. Rinneadh líon na saighdiúirí san arm 
náisiúnta (a bhí ata, cuid éigin, de bharr phráinn an chogaidh chathartha) 
a ghearradh – beart conspóideach a tharraing clampar agus a ghin 
géarchéim pholaitíochta agus slándála (Valiulis 1985). Níos conspóidí arís, 
baineadh scilling sa tseachtain den phinsean seanaoise. Gearradh pá na 
mbunmhúinteoirí. Cuireadh fad le huaireanta oibre na státseirbhíseach. 
Coinníodh smacht daingean ar chaiteachas sóisialta de gach cineál (mar 
shampla, tithíocht agus leas sóisialta). D’éirigh leis na bearta seo de réir na 
spriocanna caiteachais a bhí mar bhonn leo: thit an caiteachas náisiúnta 
ó £28.7m sa bhliain 1923-24 go dtí £18.9m sa bhliain 1927-28. Ach, ar ndóigh, 
bhí praghas le híoc ag an rialtas as na ‘gaiscí’ coigiltis seo: chaill páirtí an 
rialtais tacaíocht i measc vótálaithe an tSaorstáit agus níor maitheadh 
d’Earnán de Blaghd ná dá pháirtí riamh an gearradh ar an bpinsean 
seanaoise (Meehan 2010: 31).

Ach, cé nach féidir an fhianaise láidir seo ar leagan amach coimeádach 
rialtais Chumann na nGaedheal sna fichidí a shéanadh, ní hé scéal seo 
na gciorruithe, na gconspóidí agus na sprionlaitheachta stáit an scéal ina 
iomláine, chomh fada is a bhaineann sé le polasaithe an rialtais sa tréimhse 
seo. Thug na hairí rialtais faoi bhearta áirithe a bhí, ar bhealaí éagsúla, 
radacach agus dána. Bhunaigh siad áisíneacht ar leith creidmheasa – 
Corparáid an Chairde Talmhaíochta – chun teacht i gcabhair ar fheirmeoirí 
nach raibh na bainc thráchtála ag freastal go sásúil ar a gcuid riachtanais 
chreidmheasa. An beart eacnamaíochta ba dhána ar fad, ar ndóigh, ná an 
caiteachas ollmhór caipitil a ceadaíodh ar thógáil stáisiún hidrileictreach 
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Ard na Croise ar an tSionainn – an tionscnamh innealtóireachta ba mhó 
san Eoraip ag an am (Bielenberg 2002). Ó thaobh polasaí slándála de, ba 
radacach an cinneadh é fórsa póilíneachta neamharmtha (den chuid is 
mó) a bhunú sa stát nua (Garvin 1996: 104-15).

Agus thug an rialtas faoi bhearta áirithe cultúrtha, arbh é a gcuspóir an 
fhéiniúlacht Éireannach a chosaint agus a chothú. Bunaíodh seirbhís 
náisiúnta raidió, 2RN, faoi choimirce an stáit sa bhliain 1926 (Pine 2002). 
Ceadaíodh deontais stáit d’Institiúid Bhéaloideas Éireann agus do 
Choimisiún na Lámhscríbhinní in 1928 (Briody 2002: 92-101; Kennedy 
agus McMahon 2009). Cuireadh cúnamh stáit ar fáil d’Fhéile Thailteann.

Thairis sin, cheap an rialtas polasaithe agus thug faoi bhearta éagsúla 
arbh é a gcuspóir an Ghaeilge a chur ar bhealach a slánaithe mar theanga 
náisiúnta arís. Ba chuimsithí agus ba radacaí na bearta seo i réimse an 
oideachais – ar gach leibhéal – ná in aon réimse eile: an curaclam, earcú 
agus oiliúint oidí, cáilíochtaí (Ó Buachalla 1988: 341-56). Arís, tugadh 
céimeanna éagsúla le daoine a chumasú chun an Ghaeilge a chur chun 
cinn sa mhaorlathas stáit (féach Ó hUallacháin 2010: 1-134; 178-292). Agus 
bhí gnéithe eile den pholasaí teanga ann ar díol spéise iad. Beart fíor-
thábhachtach ba ea bunú agus obair Choimisiún na Gaeltachta in 1925-26.  
Ba iad téarma tagartha an Choimisiúin ná:

1. To inquire and report to the Executive Council as to the percentage 
of Irish Speakers in a district which would warrant its being regarded as 
(a) an Irish speaking district, or (b) a partly Irish speaking district, and 
the present extent and location of such districts. 2. To inquire and make 
recommendations as to the use of Irish in the administration of such 
districts, the educational facilities therein, and any steps that should be 
taken to improve the economic condition of the inhabitants (Coimisiún 
na Gaeltachta 1926: 1).

Cuireadh Tuarascáil chuimsitheach ar fáil laistigh de bhliain (Coimisiún 
na Gaeltachta 1926). Chomh maith leis sin, cuireadh cathlán Gaeilge 
ar bun in arm an tSaorstáit agus bhí tionscnaimh áirithe i réimse na 
n-ealaíon ann: tugadh deontas d’iarrachtaí amharclannaíochta i nGaeilge, 
go háirithe maoiniú stáit le haghaidh Thaibhdhearc na Gaillimhe (1928) 
mar ‘amharclann náisiúnta na Gaeilge’ (Ó Siadhail 1993: 58-123; Stafford 
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2002). Is bearta iad seo uile (agus bhí tuilleadh acu ann) a bhain go sonrach 
le cur chun cinn na Gaeilge. 

Má ba pharadacsa é, ar bhealach, an caiteachas seo ar thionscnaimh 
chultúrtha agus theanga ag rialtas a bhí ag gearradh caiteachas stáit as 
éadan (agus gan trócaire) i réimsí eile a bhí fíorghoilliúnach ó thaobh leas 
polaitíochta de, is paradacsa é a bhfuil údair éagsúla ar aon intinn faoi 
céard ba chúis leis: is é sin, polasaí uaillmhianach i leith athbheochan na 
Gaeilge a bheith á chur i bhfeidhm go tréan ag rialtas an tSaorstáit (agus 
ag ceannairí polaitíochta trí chéile sa stát nua). Maítear gur fáisceadh an 
chéad ghlúin seo de cheannairí an stáit nua as gluaiseacht na teanga – go 
raibh siad ‘ar scoil’ ag Conradh na Gaeilge. A leithéid seo ag Tom Garvin: 

The Gaelic League was in many ways the central institution in the 
development of the Irish revolutionary elite. Most of the 1916 leaders and 
most of the leaders in the Free State, whether pro-Treaty or anti-Treaty, 
had been members of the League in their youth and had imbibed versions 
of its ideology  of cultural revivalism …. This official ideology was to 
dominate much of Irish cultural life for a generation after independence 
(Garvin 1987: 78). 

Nó, arís, a raibh le rá ag Brian Ó Cuív in aiste dá chuid ó 1966 faoi dhíograis 
pháirtí an rialtais sna fichidí i leith an pholasaí teanga:

Although after 1921 Sinn Féin was split by the Treaty issue, there were 
sufficient Irish enthusiasts on both sides to ensure a forward-looking 
language policy in Dáil Éireann. Indeed it is likely that some members of 
the Treaty party were glad to give expression to their separatist leanings 
by means of a somewhat extreme policy on Irish, and this was made easier 
by the removal from its jurisdiction of the predominantly anti-national 
north-eastern area (Ó Cuív 1966: 163).

Tá dealramh áirithe leis an mbreithiúnas seo, ach is gá aguisín a chur 
leis. Ar an gcéad dul síos, ní raibh baill uile na hAireachta ar aon chéim 
amháin díograise faoi chás nó faoi phráinn na teanga: bhí a chuid 
tosaíochtaí féin ag gach duine díobh. Agus, ar ndóigh, ba leithne agus ba 
chasta go mór struchtúr na cumhachta sa stát nua ná díreach ballraíocht 
na hAireachta. Bhí an bhunaíocht sa saol gnó agus airgeadais, an cinseal 
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sna hard-ghairmeacha, agus, ar ndóigh, an státseirbhís féin – a raibh riar 
maith de na baill shinsearacha di faighte le hoidhreacht ag an stát nua 
ó sheanréimeas an Chaisleáin – bhí siad sin go léir ann (féach Meenan 
1980: 89-104; D’Arcy 1991; Brown 2015; Maguire 2008). Agus é sin ar fad gan 
trácht ar chumhacht agus ar thionchar na hEaglaise Caitlicí ar gach gné 
de shaol na tíre. I measc na n-aicmí éagsúla seo bhí tacaíocht do pholasaí 
forásach teanga teoranta go maith; an dearcadh diúltach féin i dtreis le 
cuid acu (Murray 2000; féach freisin Ó Fiannachta 1993 agus Ó Síocháin 
1995).

Ach bhí buntáiste mór amháin ag ‘cúis na teanga’ agus rialtas nua an 
tSaorstáit ag dul i mbun oibre. B’shin an tacaíocht láidir a thug Earnán de 
Blaghd di ag bord an rialtais. B’fhéidir gurbh é seo an paradacsa ba mhó ar 
fad, chomh fada is a bhaineann sé le polasaithe agus le caiteachas stáit: an 
tAire Airgeadais – an té ba mhó agus ba dhaingne a cheap, a chosain agus 
a chuir i gcrích polasaí fíochmhar coigiltis an rialtais sna fichidí – gurb 
é ba threise a bhí tiomanta do chúis na teanga agus a bhí sásta airgead 
stáit a chaitheamh (má ba é an beagán féin in amanna é) ar bhearta a bhí 
ceaptha (aige féin i gcásanna áirithe) chun an Ghaeilge a neartú agus a 
chur chun cinn. Bhí tacaíocht an Bhlaghdaigh cinniúnach, chomh maith, 
i mbunú an Ghúim (tá eolas beathaisnéiseach ar de Blaghd in McGuire 
agus Quinn 2009a; Breathnach agus Ní Mhurchú 1997).

Ach le tábhacht an Bhlaghdaigh sa scéal seo a thuiscint i gceart, ní mór 
an drochstaid ina raibh gluaiseacht na Gaeilge sna luathfhichidí a rianú 
beagán. Déanta na fírinne, ba thruamhéalach ar go leor bealaí cás na 
Gaeilge (agus a lucht tacaíochta) faoi lár na bhfichidí. Bhí an Conradh – a 
thionchar agus a éifeacht – ag lagan, d’fhéadfaí a rá, ón mbliain 1913 i leith; 
de réir mar a d’iompaigh cuid thábhachtach den dream óg náisiúnach i 
dtreo na polaitíochta réabhlóidí agus an mhíleatachais. Níorbh é de hÍde 
an t-aon duine a thug a chúl leis an gConradh tar éis Ard-Fheis na bliana 
1915 i nDún Dealgan: d’imigh roinnt eile, chomh maith. Imeacht gan 
teacht i gcás cuid acu, cuid eile fós a d’fhill níos déanaí (mar shampla, Seán 
P. Mac Énrí). Ach bhí an díograis ag trá fiú ag cuid den dream a d’fhan leis 
an ngluaiseacht. Bhí obair mhór curtha i gcrích, gaiscí éagsúla le maíomh 
– na cathanna chun an teanga a neadú i gceart sa chóras oideachais, an 
flosc láidir foilsitheoireachta, bunú na gColáistí Gaeilge, an tOireachtas 
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agus obair na dTimirí. Anois, bhíothas ag ullmhú don Rialtas Dúchais: 
gnó do rialtas dá short é tógáil ar a raibh bainte amach ag an ngluaiseacht 
dheonach agus an teanga a chur ar a boinn i gceart i saol na tíre. 

An suaitheadh mór polaitíochta a lean Éirí Amach 1916 – atógáil agus 
caithréim Shinn Féin, turnamh an Réamannachais, bunú Dháil Éireann, 
Cogadh na Saoirse – shúigh sí gach deoir de spiorad na gluaiseachta 
náisiúnta sna blianta úd, 1916-21. Cuireadh isteach go mór ar imeachtaí 
na gcumann uile (dála Chonradh na Gaeilge agus Chumann Lúthchleas 
Gael) a bhí ag plé (le ballraíocht dheonach, den chuid is mó) le gnéithe 
éagsúla de chlár cultúrtha na hathbheochana náisiúnta ó dheireadh an 
19ú aois. Agus, ar ndóigh, ba í an scoilt a tharla faoin gConradh Angla-
Éireannach, agus an cogadh cathartha nimhneach a lean é, a chuir na 
gluaiseachtaí éagsúla seo, gluaiseacht na Gaeilge ach go háirithe, ó rath ar 
fad (Mac Aonghusa 1993: 151-97; Ó Tuathaigh 2015). 

Faoi lár na bhfichidí bhí comharthaí sóirt na scoilte nimhní seo le feiceáil 
go follasach i ngach réimse agus i ngach gné de shaol na Gaeilge agus 
den saol comhdhaonnach i gcoitinne. In ainneoin iarrachtaí ‘cneasaithe’ 
agus athnuachana sa Chonradh sa bhliain 1925, ní raibh téarnamh ceart i 
ndán don ghluaiseacht sa ghearrthéarma (Mac Aonghusa 1993: 189-97). Sa 
bhliain 1926 bhunaigh Lorcán Ó Muireadhaigh agus a chomhghuaillithe 
Ultacha Comhaltas Uladh: bhí idir chríochdheighilt agus chanúnachas 
taobh thiar den chinneadh. Bhí An tUltach ar an bhfód ón mbliain 1924, 
agus rinne an iris chéanna obair mhaith ar son Ghaeilge Uladh ón tús. 
Bhí cás maith ag na hUltaigh, chomh fada is a bhain sé le leatrom canúna. 
Ach ní féidir a shéanadh gur gníomh sceilpe ba ea an casadh nua seo i 
ngluaiseacht na Gaeilge (féach Mac Giolla Chumhaill 1983; Uí Laighléis 
2003; Ó Diolúin 2008/2008 – tá mé buíoch don Ollamh Nollaig Mac 
Congáil as tagairtí do chás na nUltach a chur ar mo shúile dom). Laistigh 
den Chonradh, bhí cogadh binbeach na gcanúintí ina lán-neart; bhí an 
ghráin ag brainsí éagsúla ar a chéile agus ar an gCoiste Gnó – ar bhonn 
polaitíochta agus pearsanta araon (Mac Aonghusa 1993: 174-99, 228-49).

Ní nach ionadh, d’fhág na hachrainn, agus an domheanmnú seo ar fad, 
a rian ar obair phraiticiúil an Chonartha agus na gluaiseachta teanga i 
gcoitinne. I gcás iris sheachtainiúil an Chonartha, Fáinne an Lae, bhí 
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Pádraig Ó Domhnalláin ina eagarthóir uirthi – agus tuarastal aige – 
sna blianta 1922-25. Tháinig Shán Ó Cuív i gcomharbacht air (arís, ar 
tuarastal) ar feadh achair ghairid. Ach, de cheal airgid, b’éigean an socrú 
seo a chur ar ceal, agus sa bhliain 1926 rinneadh iris mhíosúil di, le triúr 
ball den Choiste Gnó – León Ó Broin, Seoirse Mac Niocaill agus Cathal 
Ó Tuathail – ag glacadh cúraimí eagarthóireachta. Níor lean an socrú 
seo rófhada: státseirbhíseach é Ó Broin, a d’éirigh as an gCoiste Gnó 
agus as a chúram i leith na hirise sa bhliain 1927. Lean Séamus Ó Grianna 
agus roinnt eile leis an obair eagarthóireachta ar an bpáipéar ar feadh 
tamaill. Ach, bíodh is gur choinnigh Ó Grianna an iris bríomhar agus i 
mbéal an phobail, bhí bealach callánach aige, ag ionsaí daoine agus eagras 
as éadan, baill an Chonartha féin san áireamh. B’éigean éirí as an socrú; 
athraíodh ainm an nuachtáin arís sa bhliain 1930 agus chaith Maoghnas 
Ó Domhnaill tamall beag i mbun eagair (ar tuarastal) go dtí gur imigh 
an nuachtán ó stiúir an Chonartha (agus ainm nua arís ar a chomharba) 
sa bhliain 1932 (féach Uí Chollatáin 2004: 38-41, 251, 257; féach freisin Mac 
Congáil 1988; 1990).

Déanta na fírinne, bhí an cúlú, cúngú agus crapadh seo le tabhairt faoi 
deara ar gach taobh. Cuireadh deireadh le comhlacht foilsitheoireachta 
an Chonartha (Clódhanna Teoranta) sa bhliain 1922. Thit an tOireachtas 
i léig ar fad sa bhliain 1924 (Ó Súilleabháin 1984: 41-57). Rinneadh iris na 
Gaillimhe, An Stoc, agus iris Mhaigh Eo, An Chearnóg, a chónascadh sa 
bhliain 1925. An scéal céanna ó dheas an bhliain dár gcionn, cónascadh 
An Sguab agus An Lóchrann (iris Chorcaí) faoi Nollaig na bliana 1926 (Mac 
Peaircín 2012: 1-36). Ag féachaint siar ar dhearcadh an phobail i leith 
shealbhú agus athréimniú na Gaeilge i lár na bhfichidí, bhí an méid seo a 
leanas le rá ag León Ó Broin: 

Anyhow, it is certain that by 1925 the edge had gone off some of the earlier 
enthusiasm. I had seen in the Central Branch of the Gaelic League and 
in the Leinster College of Irish the crowds of teachers, civil servants and 
others, that flocked to learn the language in 1922; but the beginnings of a 
decline of interest had set in as a result of the civil war and through the 
discovery that Irish was a difficult language to learn (Ó Broin 1986: 67).
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Is fiú focal breise a rá faoi údar an bhreithiúnais seo, óir is iomaí gné de 
dhán na teanga agus de pholasaithe stáit ina leith ó na fichidí ar aghaidh 
a raibh baint ag León Ó Broin leo – agus tionchar nach beag aige orthu 
– rud a thugann údarás áirithe dár scríobh sé ar stair na mbeart seo agus 
é ag dul in aois (féach Ní Mhurchú agus Breathnach 2003; McGuire agus 
Quinn 2009b). 

Rugadh León Ó Broin i mBaile Átha Cliath sa bhliain 1902 i dteaghlach 
a bhí ag strácáil leis an saol cé nach raibh siad beo bocht ar fad. Fuair 
sé scolaíocht ag na Bráithre Críostaí; tháinig faoi anáil ghluaiseacht 
na Gaeilge agus thug a dhúthracht óg gan staonadh ag foghlaim na 
teanga agus á saothrú. Náisiúnaí óg, chuaigh sé ag obair mar chléireach 
leis an Great Southern Railway, ach go raibh sé gníomhach i Sinn Féin 
agus i gConradh na Gaeilge ar feadh an ama. Thosaigh sé ag obair don 
‘stát-á-bhúnú’ faoi údarás Dháil Éireann, nó go ndeachaigh sé isteach i 
státseirbhís an tSaorstáit nua, sa chéad dul síos sa Roinn Oideachais (1925-
27), níos déanaí sa Roinn Airgeadais (1927). Bhí sé uaillmhianach agus bhí 
gealladh faoi: thosaigh sé ag staidéar an dlí agus cháiligh mar abhcóide 
sa bhliain 1924. Bhí sé gníomhach sa Chonradh óna óige (agus é i mbun 
pinn – gearrscéalta agus drámaí á scríobh aige) agus lean sé leis an obair 
dheonach seo i ngluaiseacht na Gaeilge ar feadh cúpla bliain tar éis dó dul 
ag obair sa státseirbhís. Ach de réir a chuntais féin ar ball, bhí sé ag éirí 
bréan den síorachrann sa Chonradh: 

I was by now [c.1926/7] inclined to dissociate myself from the Gaelic 
League, which was just as well, perhaps, as the Department of Education 
and its officials had become cock shots of the League’s paper. I was tiring 
of the political atmosphere of the Executive Committee of which I had 
been elected a member, and was giving more of my time to the production 
of plays in Irish by a Gaelic Drama League of which I was Secretary and to 
which Ernest Blythe had given a subsidy (Ó Broin 1986: 69).

Scríobhadh an cuntas seo sa bhliain 1986, nuair a bhí Ó Broin os cionn 
na ceithre scór, agus ní mór bheith san airdeall ar an iarghaois. I rith a 
chúrsa oibre agus a sheirbhíse poiblí, bhí áit ghradamach bainte amach 
aige sa státseirbhís: Rúnaí ar an Roinn Poist is Telegraf, agus seirbhís 
thábhachtach tugtha aige i bhforbairt na craoltóireachta poiblí in Éirinn 
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agus san Eoraip, agus in iliomad eagras and foras stáit. Bhí gradaim 
bronnta air ag an aos léinn agus acadúil. Staraí agus údar bisiúil ba ea 
Ó Broin a raibh neart leabhar taighde foilsithe aige, i mBéarla agus 
i nGaeilge, chomh maith le saothar pinn i seánraí éagsúla litríochta. 
Caitliceach láidir agus Gaeilgeoir dílis, chuir sé comaoin nach beag ar 
léitheoirí Gaeilge anuas tríd na blianta. Is féidir go raibh dóchas na hóige i 
ndán na Gaeilge tráite, cuid éigin, in imeacht na mblianta, ach níor thréig 
sé a ghrá don teanga riamh – Gaeilge amháin a labhraíodh sé liomsa ag 
ócáidí acadúla staire in Éirinn agus thar lear ina mbíodh an Béarla mar 
theanga oibre agus shóisialta ag an mór-chomhluadar. Mar sin, cé gur gá 
i gcónaí a bheith fíorchúramach agus cuimhní cinn seanóra ag trácht ar 
laethanta a óige á léamh againn, i gcás Uí Bhroin is díol maith spéise 
a chuntas déanach ar thréimhse chinniúnach thús an stáit, nuair ba 
státseirbhíseach óg, idéalach, géarchúiseach é féin agus ról aige i gcuid de 
na bearta tábhachtacha ar son na Gaeilge a bhí á dtriail ag an rialtas nua. 

Pé rud a bhí i ndán don Ghaeilge agus dá pobal faoi thús na bhfichidí, níl 
amhras ná go mbeadh ról an stáit Éireannaigh nua cinniúnach sa scéal 
feasta. Agus ba é an Blaghdach an ball den rialtas ba mhó a bhí dírithe 
ar pholasaí láidir teanga a bhrú chun cinn. Ní ag déanamh beag is fiú de 
shaothar Eoin Mhic Néill i dtús ré an Chonartha atáimid (Martin agus 
Byrne 1973; Hughes 2016), nó ag séanadh dhílseacht phearsanta leithéidí 
Risteáird Uí Mhaolcatha (Valiulis 1992) nó Fionán Lynch (McGuire agus 
Quinn 2009c) don Ghaeilge. Ach ba é de Blaghad ba dhaingne de na hairí 
ag tabhairt tacaíochta do thionscnaimh phraiticiúla éagsúla, tionscnaimh 
a raibh caiteachas stáit ag teastáil lena gcur i gcrích. Agus, ar ndóigh, b’shin 
croí na ceiste: is ag de Blaghd – an tAire Airgeadais – a bhí an sparán. Ní 
shin le rá go raibh sé éasca aige airgead stáit a chur i dtreo na Gaeilge, nó 
go bhféadfadh sé a rogha rud a cheadú. 

Bhí an cultúr céanna i réim sa státseirbhís abhus agus a bhí thall in 
Whitehall, is é sin, go gcaithfeadh ról ceannasach a bheith ag an Roinn 
Airgeadais abhus díreach mar a bhí ag an Státchiste thall. Chaithfí chuile 
phingin beo de chaiteachas an stáit – is é sin, moltaí nó scéimeanna 
caiteachais ó aon rannóg eile rialtais – a bheith curtha faoi bhráid na 
Roinne Airgeadais agus cead faighte ansin sula bhféadfaí dul ar aghaidh 
le rud ar bith. Agus cuid dhílis den chultúr céanna sin ba ea meon 



12

Ó TUATHAIGH

cáiréiseach, ceachartha na Roinne Airgeadais – srian a chur le caiteachas 
stáit agus, thar rud ar bith eile, smacht a chur ar airí nó ar státseirbhísigh 
i rannóga eile a raibh ‘peata scéime’ ar bith acu a chosnódh airgead ar an 
stát (Fanning 1978; Lee 1989: 106-36). 

Bhí an meon sin go tréan ag an Rúnaí Roinne a bhí ag de Blaghd nuair a 
chuaigh sé isteach mar Aire Airgeadais i bhfómhar na bliana 1923. B’shin 
Joseph Brennan, státseirbhíseach de bhunadh teaghlaigh ghustalaigh 
i nDroichead na Bandan (Ó Broin 1982; McGuire agus Quinn 2009d). 
Oileadh agus múnlaíodh Brennan faoi chultúr traidisiúnta an Státchiste 
choigiltigh. Dar le León Ó Broin, ina bheathaisnéis ar Brennan a foilsíodh 
sa bhliain 1982, níorbh fhada go raibh teannas idir an tAire agus an Rúnaí. 
Ní mó ná sásta a bhí Brennan an Blaghdach a bheith ag ceadú nó ag 
tabhairt tacaíochta do mholtaí éagsúla caiteachais gan an cás a bheith 
scrúdaithe agus glanta roimh ré ag an Roinn Airgeadais (is é sin, aige 
féin). Bíodh is go ndéanann Ó Broin a dhícheall chun dearcadh Brennan 
a léiriú go cothrom, ba dhóigh le duine óna chuntas gur chuir díograis an 
Bhlaghdaigh ar son na Gaeilge col ar leith ar a Rúnaí. A leithéid seo ag Ó 
Broin: 

Blythe’s extreme concern for the revival of the Irish language had a lot to 
do with it [an teannas]. It certainly coloured their respective views of each 
other. Brennan summed up Blythe as ‘a dead loss as a Finance Minister, 
and a man devoted to a number of non-Finance matters which he pursued 
to the detriment of the Finance position. The Irish language was the first 
of them’ (Ó Broin 1982: 127). 

Arís, amaideacht a thug Brennan ar mholadh an Bhlaghdaigh go mbeadh 
foirmeacha oifigiúla na Roinne Airgeadais i nGaeilge, agus amaideacht 
arís ba ea an moladh go dtabharfaí tús áite d’iarrthóirí Gaeltachta le 
haghaidh oiliúna mar mhúinteoirí bunscoile – bhí sé in aghaidh scéim na 
gColáistí Ullmhúcháin (cé go raibh sé sásta coláiste amháin a cheadú, ar 
bhonn trialach) (Ó Broin 1982: 127).

Cé gurbh é barúil Uí Bhroin nach raibh Brennan in aghaidh na Gaeilge 
per se, mar sin féin is léir gur chuir díograis teanga (agus modh oibre) an 
Bhlaghdaigh olc air. Ó Broin arís: 
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Blythe, in an acquiescent government, had effectively become the Minister 
for Irish and, realizing as few people did, the parlous condition of his charge, 
he was impatient for results. He was certainly less inclined to accept 
criticisms of language projects which, for the most part, he had himself 
generated, than of the multitude of proposals and expenditure that were 
submitted for Finance sanction. And he may have read something sinister 
into the criticisms of the language projects …. Was the dead hand of Dublin 
Castle still around? (Ó Broin 1982: 128).

Ní foláir, mar sin, agus polasaí teanga an rialtais sna fichidí á mheas, an 
comhthéacs idé-eolaíochta agus eacnamaíochta, na cúinsí polaitíochta, 
comhdhéanamh an rialtais (idir phearsantachtaí agus tosaíochtaí), chomh 
maith le cultúr na státseirbhíse féin, a chur san áireamh. Ba é díograis 
an Bhlaghdaigh ba mhó faoi deara chuid mhaith de na bearta ba dhána 
agus ba shamhaltaí ar son na Gaeilge a cuireadh sa tsiúl sna blianta úd. 
B’amhlaidh, freisin, i gcás bhunú an Ghúim. Bíodh is gur faoi choimirce 
na Roinne Oideachais a tháinig an plean don Ghúm chun cinn, agus gur 
fúithi a cuireadh i bhfeidhm é in am trátha, bhí tacaíocht an Bhlaghdaigh 
cinniúnach don tionscnamh. Ní hamháin go raibh a thacaíocht, mar Aire 
Airgeadais, riachtanach chun go seolfaí an scéim ar chor ar bith, ach chuir 
sé suim leanúnach (aonsmaointeach, a déarfadh daoine áirithe) i ngach 
gné d’obair an Ghúim (polasaí faoi aistriúcháin, íocaíochtaí, cló agus 
litriú), fiú i ndiaidh dó dul as oifig tar éis olltoghchán na bliana 1932 (féach 
Uí Laighléis 2004; Ní Mhuirthile 2013).

Bhí práinn na foilsitheoireachta Gaeilge aitheanta le fada ag Gaeilgeoirí 
gníomhacha. Chuir an Conradh Coiste na bhFoilseachán ar bun sa 
bhliain 1899 agus sa bhliain 1908 bunaíodh Clódhanna Teo. Bhí smacht 
ag Coiste Gnó an Chonartha ar ar foilsíodh faoin mbranda sin, rud a 
tharraing caint: ciorcal iata a tugadh air, leabhair ó bhaill an Choiste féin 
á bhfoilsiú go rialta. Pé scéal é, is áirithe go raibh sruth na bhfoilseachán 
ó Chlódhanna maolaithe faoi 1914 nuair a thosaigh an pholaitíocht 
réabhlóideach ag druidim chun bruíne. Le teacht an tSaorstáit thosaigh 
an chaint in athuair faoina raibh ag teastáil chun bonn ceart a chur faoi 
fhoilsiú leabhair Ghaeilge. I mí Feabhra 1925 scríobh Seán Ó Ciarghusa in 
An Sguab: 
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The Irish language will never get its due until books in Irish are at least as 
cheap as books in English, and they will not be until the State comes to the 
assistance of Irish in every way and pays for publishing it in the same way it 
is paying for the teaching of it (luaite in O’Leary 2004: 505).

Faoi mar a tharla, níorbh fhada ann do rialtas nua an tSaorstáit nuair 
a thosaigh an plé laistigh den státchóras ar conas ab fhearr dul i ngleic 
le teirce ábhar léitheoireachta do Ghaeilgeoirí (Uí Laighléis 2004; Ó 
Conchubhair 2011). Arís, bhí ról tábhachtach ag an státseirbhíseach óg, 
díograiseach, León Ó Broin, sa tionscnamh:

There was also a vast scarcity of reading matter, for books in Irish, other 
than elementary school texts, were regarded as economic monstrosities. 
It was to cope with that problem that I was brought into the company of 
George Nichols and another inspector, Mícheál Breathnach. The outline 
of a scheme of publications involving the Department of Education and 
Stationary Office jointly had been given to us and we set about giving 
effect to it. In those early purist days a word like “scéim” for scheme was 
frowned upon, and it was Mícheál Breathnach, I think, who gave us the 
alternative Gúm from his north Galway vocabulary. This word was spat 
upon in the Gaelic League’s paper, but it held its own and very soon, 
beginning with a trickle, there was quite a flood of books being published 
under that imprint (Ó Broin 1986: 67).

Ní hé cúram na haiste seo measúnú a dhéanamh ar éifeacht iarrachtaí an 
Ghúim, ná breithiúnas a thabhairt ar cé chomh maith agus a d’éirigh leis 
an áisíneacht a bunchuspóirí féin a bhaint amach (chuige sin, féach Uí 
Laighléis 2017). Tá lucht cáinte agus lucht cosanta i measc na dtráchtairí 
ar an tionscnamh. Cuid de na daoine a bhí páirteach i seoladh na scéime, 
chosain siad an méid a bhí déanta ach níor cheil siad a ndíomá faoi laigí 
agus easnaimh na scéime ná faoi dheacrachtaí nár sáraíodh. Faoi dheireadh 
na dtríochaidí bhí de Blaghd féin díomách faoin dul chun cinn mall a bhí 
á dhéanamh ag soláthar ábhar oiriúnach léitheoireachta do Ghaeilgeoirí 
(O’Leary 2004: 511).

Níor tháinig oiread bunscríbhinní isteach ag an nGúm agus a bhíothas ag 
súil leis, agus b’éigean dul i muinín aistriúchán níos mó (agus níos túisce) 
ná mar a bhí inmhianaithe, mar a scríobh Ó Broin ar ball: ‘that fact [teirce 
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ábhar nua-chumtha] compelled us to turn to translations on a large scale 
sooner than we might otherwise have done’ (1986: 67). Ach faoi Shamhain 
1929 bhí nóta dearfach sa mhéid a scríobhadh san nuachtán An Réult/The 
Star (nuachtán de chuid pháirtí an rialtais, Cumann na nGaedheal): 

From the day An Gúm took up their work two years ago they have put 
out more books of every kind in Irish than came out in the same period of 
time for forty years. Before this, writers of Irish used to complain that no 
one bought books in Irish and that those who wrote them could not take 
on the cost of publishing them. No Irish-language author serious about 
the work will have that excuse from now on (luaite in O’Leary 2004: 505). 

Sa chéad cúig bhliain dó ar an bhfód, d’fhoilsigh an Gúm breis is 300 
leabhar, údar maíte ag tacadóirí na scéime, faoi mar a scríobh León Ó 
Broin sa Capuchin Annual in 1935: 

If we look first at the most obvious result of the Gúm’s activities we can 
see that it has certainly fulfilled its functions as a machine for turning out 
books: turning down books in Irish might not unfairly be described as a 
function of the commercial houses before the Gúm got going (luaite in 
O’Leary 2004: 505).

Mar fhreagra orthu siúd a cháin an Gúm as ucht bheith ag foilsiú leabhar 
gan bheann ar chaighdeán an tsaothair – díreach ar mhaithe le líon na 
leabhar a choinneáil ard – bhí an méid seo le rá ag Ó Broin: ‘I have no 
reason to suspect, however, that at any time since the beginning quality 
was needlessly sacrificed for quantity’ (luaite in O’Leary 2004: 505-6). Bhí 
tráchtairí eile ag an am, áfach, a thug breith níos géire ar a raibh ar bun ag 
an nGúm (féach O’Leary 2004: 506-11).

Agus, dar le duine de phríomhchriticeoirí na linne seo, Máirín Nic 
Eoin: ‘Choinnigh an Gúm ag scríobh iad siúd a chuir An tOireachtas ag 
scríobh agus chuir sé dream nua ag breacadh páipéir. Níor tháinig aon 
mhórghaisce ón nGúm, áfach’ (1982: 28).

Rud nach féidir a shéanadh is ea an teannas agus na hachrainn a d’éirigh 
idir An Gúm agus scríbhneoirí éagsúla – scríbhneoirí Gaeltachta ach go 
háirithe – a thosaigh cuibheasach luath i stair na háisíneachta agus a lean go 
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ceann i bhfad. Tá na príomhúdair ghearáin pléite go tuisceanach le tamall 
ag scoláirí na linne seo, go háirithe ag Gearóidín Uí Laighléis. Cuireadh 
i leith an Ghúim go raibh a chuid modhanna oibre ró-mhaorlathach 
agus malltriallach. Bhí goilliúnacht i gceist faoi chearta canúna agus faoi 
chaighdeán, faoi litriú agus faoi chló. Ceistíodh dindiúirí na foirne agus na 
bpainéal léitheoirí arbh ar a gcomhairle a socraíodh cé acu a d’fhoilseofaí 
nó nach bhfoilseofaí saothar ar bith. Cibé critéir mheasúnachta a bhí 
i réim – oiriúnacht an ábhair, éifeacht stíle, cruinneas agus araile – bhí 
scríbhneoirí ann a chreid nach rabhthas ag caitheamh leo mar ba chóir, 
agus a bhí réidh le smugairle pinn a chaitheamh orthu siúd a cheistigh, a 
cheartaigh nó a dhiúltaigh do shaothar a bhí scríofa i nGaeilge shaibhir 
na Gaeltachta, saothar a bheadh, dar leo, thar acmhainn teanga cuid 
díobh sin a bhí ag tabhairt breithiúnais air. Ba chuma gur de bhunadh na 
Gaeltachta go minic cuid de na léitheoirí (agus den fhoireann) a rinne an 
cúram mar mholtóirí don Ghúm (Uí Laighléis 2017: passim). Ar ndóigh, ba 
cheist chasta é cé dó a raibh scríbhneoirí an Ghúim ag scríobh sa chéad 
dul síos: foghlaimeoirí aibí, lucht scoile nó cainteoirí dúchais; cérbh iad na 
riachtanais ba phráinní agus cé is fearr a dhéanfadh freastal orthu.

Bhí cuid den tsáraíocht agus den saighdeadh seo binbeach ar uairibh. 
Ní haon iontas é seo. Paróiste beag ba ea pobal na scríbhneoirí Gaeilge 
agus bhí uabhar, formad agus faltanas ann dá réir. Ach is féidir go raibh 
dúshraith níos duibhe ag na bruíonta pinn agus ag an doicheall seo ar fad.

I mblianta tosaigh an tSaorstáit, ag buaiteoirí an chogaidh chathartha a 
bhí na poist, na pinsin agus na gradaim sa státchóras nua. Den chuid is mó, 
bhí na poblachtaigh a chuir in aghaidh an Chonartha Angla-Éireannaigh 
fágtha ar an trá fholamh: bhí lucht caillte na himeartha líonmhar i 
gConradh na Gaeilge sna fichidí. Chomh fada is a bhain le gluaiseacht na 
Gaeilge de, ní áibhéil ar bith é a rá go raibh bunaíocht nua Ghaeilge ag 
teacht ar an bhfód faoi choimirce an tSaorstáit. Léiriú paiteanta air seo 
ba ea Coimisiún na Gaeltachta, idir bhallraíocht agus mholtaí. I measc na 
nGaeilgeoirí mór le rá a bhí ar an gCoimisiún bhí Risteárd Ó Maolcatha, 
an Cathaoirleach; Fiachra Éilgeach (Risteard Ó Foghludha); An Seabhac 
(Pádraig Ó Siochfhradha); An Fear Mór (Séamus Ó hEocha); an Dr 
Tomás Breathnach; agus an tOllamh Michael Tierney. (Is fiú féachaint 
ar sheoltaí na mball in Tuarascáil Choimisiún na Gaeltachta (1926: iv) – 
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léiriú ar an aicme lenar bhain siad faoin mbliain sin.) Chuir an Tuarascáil 
béim láidir ar an tionchar a bheadh ag sagairt, daoine gairmiúla, lucht 
an phreasa agus lucht cumarsáide i gcoitinne, úinéirí agus bainisteoirí 
comhlachtaí gnó, ar dhearcadh agus ar iompar teanga ghnáthphobal na 
Gaeltachta: chaithfeadh an deashampla teacht ón mbarr. 

Baill eile den bhunaíocht nua Ghaeilge seo (go hoibiachtúil, pé barúil a 
bhí acu díobh féin) ná na Gaeilgeoirí aithnidiúla laistigh den státseirbhís 
a raibh an fhreagracht orthu polasaithe an stáit nua a chur i bhfeidhm, 
go háirithe i réimse an oideachais. Pé laigí agus easnaimh a bhí ar pholasaí 
an stáit i leith shlánú na Gaeilge, ba mhinic Gaeilgeoirí díograiseacha 
‘lasmuigh’ den státchóras ag cáineadh na nGaeilgeoirí oifigiúla ‘laistigh’, 
a bhí neadaithe go socair i bpoist mhaithe. B’údar feirge agus múisiam 
ag gníomhairí ar son chearta na Gaeltachta ach go háirithe bunphobal 
na teanga a bheith á dhíothú ag imirce agus faillí stáit, agus scríbhneoirí 
Gaeltachta a bheith ag streachailt leis an saol, fad is a bhí na Gaeilgeoirí 
‘oifigiúla’ súch sách i bpoist agus in oifigí an státchórais.

Bhí meascán pléascach, mar sin, taobh thiar den sciolladóireacht a 
rinne scríbhneoirí áirithe ar ‘chultúr’ an Ghúim: bhí an ghné aicmeach i 
gceist, uabhar teanga, frustrachas an ealaíontóra i ngreim ag maorlathas, 
dílseacht fhíochmhar canúna, dímheas áirithe ar ‘oifigiúlachas’, agus 
iarracht de racht feirge an chine in éadan na hainnise agus ‘an tarcaisne a 
leanann í’. An meon casta seo i measc scríbhneoirí áirithe Gaeltachta, is 
gá é a chur san áireamh agus an aeráid chultúrtha inar tháinig an Gúm 
ar an saol á meas. 

Focal beag scoir, más ea. Is minic a deirtear faoin mBlaghdach, agus faoi 
go leor airí eile a lean é agus a raibh cáil na Gaeilge orthu, go raibh siad 
fial le hairgead beag (scéimeanna nó bearta teanga nár chosain mórán), 
ach nár éirigh le duine ar bith acu an t-airgead mór a cheadú a bheadh 
riachtanach chun beart cinniúnach a dhéanamh – mar shampla, bonn 
seasmhach socheacnamaíoch a chur faoin nGaeltacht nó nualonnaíocht 
uirbeach inmharthana Ghaeilge a bhunú. Faoi mar a d’admhaigh 
Tuarascáil Choimisiún na Gaeltachta sa bhliain 1926: ‘the question of cost is 
one that cannot be evaded’ (57). Níor tógadh ceann don chomhairle seo, 
áfach, nuair a tháinig moltaí an Choimisiúin salach ar dogma coigiltis na 
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Roinne Airgeadais, agus ar shiléig rialtais i gcoitinne (Ó Ciosáin 1993: 31-33; 
Lee 1989: 134-35;  Walsh 2002: 17-22).

B’fhéidir gur fíor go raibh an méid a caitheadh ar ‘athbheochan na Gaeilge’ 
suarach go maith i bhfianaise na ndeacrachtaí agus na ndúshlán ollmhór 
a bhí le sárú. Ach, sna fichidí, is féidir nach mbeadh an beagán féin ar fáil 
murach díograis agus diongbháilteacht Earnáin de Blaghd.


