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An Gúm, an Ghruaim 
agus an Griannach

Gearóidín Uí Laighléis

Is iontach an oidhreacht a d’fhág Seosamh Mac Grianna ar litríocht na 
Gaeilge. Cuid den oidhreacht sin, áfach, ná an droch-chlú a fágadh ar an 

Ghúm ar feadh i bhfad. Mar a scríobh sé sa nuachtán The United Irishman 
sa bhliain 1932:

Bhí lucht gúmachais agus lucht mionscríbhneoireachta anuas ar Dante ina 
am féin go díreach mar atá siad ar scríbhneoirí in Éirinn inniu. … nach dona 
mar atá muintir an Ghúim nach n-aithneodh idir ciall agus díthcéille dá 
bhfeicfeadh siad i dteach na bpictiúr iad (in Mac Congáil 1977: 91).

Bhí an drochscéal amuigh ar an Ghúm de bharr na poiblíochta agus 
de bharr an tseasaimh a bhí ag údair (Mac Grianna san áireamh) ina 
choinne agus as sin ar fad leathnaigh an tuiscint gur chun aimhleasa 
na scríbhneoireachta ba ea an Gúm riamh anall agus nárbh fhiú faic an 
tionscnamh mór seo a raibh an chuid is mó de scríbhneoirí tábhachtacha 
na Gaeilge páirteach ann. Dúradh go minic gur caitheadh go dona leis 
na scríbhneoirí agus go raibh na rátaí íocaíochta go holc. Caitheadh 
amhras fosta ar chumas Gaeilge mhuintir an Ghúim. Go deimhin, is 
cliché seanbhunaithe anois é gur chaith an Gúm go dona le Seosamh Mac 
Grianna, agus b’fhiú an tuairim sin a cheistiú agus a scrúdú. Is saghas 
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madhmadh cuardach é i litríocht na Gaeilge na scéalta a insíodh mar 
gheall ar an dóigh ar dhéileáil an Gúm leis an Ghriannach, mar a fheicfidh 
muid ar ball. Cuireadh an síol agus d’fhás an barr gan aon scagadh ceart 
a dhéanamh ar an achrann a tháinig dá dheasca. Cothaíodh cuid de na 
tuairimí seo a leanas ar an mhéid a dúirt Mac Grianna é féin mar gheall 
ar mhuintir an Ghúim. Tá sé ráite ag Nollaig Mac Congáil go raibh ‘an 
obair féin, crua, maslach. Bhí an ráta díolaíochta go holc; bhí an mhuintir 
a bhí os a chionn ag cur isteach air ar an uile dhóigh’ (1994: 160), agus 
scríobh Diarmaid Ó Doibhlin go mbíodh Seosamh ‘ag plé le foilsitheoirí 
ar liúdramáin iad go minic’ (in Mac Congáil 1994: 64).

Ach ba é an Gúm príomhfhoilsitheoirí Sheosaimh agus ba chaidreamh 
rathúil ar feadh tamaill é ag an tús, ach níor mhair sé sin ach seal beag 
gairid. Chuaigh an caidreamh idir Seosamh agus an Gúm in olcas go gasta 
de réir mar a theip ar shláinte a intinne, agus shroich an caidreamh sin 
barr nimhe i Samhain 1935 nuair a d’iarr sé ar an Ghúm le teann searbhais 
An Druma Mór a chur i gcló ‘agus a chac a ithe’ (Comhad N0392). Bhí 
Seosamh iontach tinn sular thosaigh sé ag obair don Ghúm mar is léir ón 
stair a bhaineann leis an leabhar Comin’ Thro’ the Rye le Helen Mathers, an 
chéad leabhar a thiontaigh sé go Gaeilge. Cuireadh litir chuig Seosamh ar 
an 7 Feabhra 1928 ag fiafraí de ar mhaith leis an leabhar a aistriú. Bhí cóip 
den saothar ina sheilbh aige cheana féin agus chuir sé freagra chuig an 
Ghúm via teileagraf ag iarraidh orthu na coinníollacha a chur ar aghaidh 
chuige. Rinneadh amhlaidh coicís ina dhiaidh sin ach, cúpla lá ina dhiaidh 
sin arís, chuir an scoil ina raibh Mac Grianna ag obair in iúl don Ghúm go 
raibh Seosamh iontach tinn agus imithe abhaile.

Tá scéal aistriú Comin’ Thro’ the Rye suimiúil ann féin mar baineann sé lena 
dheartháir Séamus fosta agus leis an chaidreamh chorrach a bhí aige féin 
leis an Ghúm. Chuir Séamus litir chuig an Ghúm ar an 4 Aibreán 1928 á 
rá gur dona tinn a bhí Seosamh, go raibh sé i ndíshláinte ar fad agus nach 
mbeadh sé in ann an leabhar a thiontú go Gaeilge ná obair ar bith eile a 
dhéanamh go ceann i bhfad. Chuir sé in iúl don Ghúm go raibh sé féin 
breá sásta an t-aistriúchán a dhéanamh ar a shon.

Is ag gearán a bhí Séamus go gairid ina dhiaidh sin, áfach, mar gheall 
ar chuid mhaith rudaí, ar mhoille na hoibre, ar an Ghaeilge a bhí sna 
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foirmeacha, ar an chló rómhánach, agus dúirt sé i litir amháin nach 
bhfaigheadh sé cothrom na Féinne a choíche ná go deo ar an ábhar gur 
chainteoir ó dhúchas é, gur rugadh ar an taobh chontráilte den Bhóinn 
é agus gur dhuine ionraic é (Comhad A0033). Scríobh sé cuid de na 
litreacha i nGaeilge agus cuid díobh i mBéarla agus an searbhas ar bior 
ann uaireanta, ba chuma cén teanga a bhí in úsáid aige. An sliocht seo a 
leanas ó litir dar dáta 18 Meán Fómhair 1928 mar shampla amháin de seo:

Thanks for your letter and contract form. There are some things in the 
latter which I cannot understand, and I intended to write and ask you to 
have the form translated into English for me – or into Irish if you could so 
arrange matters (Comhad A0033).

Taobh istigh de chúig seachtaine, áfach, fuair an Gúm litir ó Sheosamh 
agus é ag rá go raibh toil aige tabhairt faoin aistriúchán arís: 

A Chara, 

Cluinim go bhfuil ‘Máire’ i ndiaidh diúltughadh don aistruighadh a 
dhéanamh ar an leabhair ‘Comin’ Thro’ the Rye’, siocair gan an oifig cead a 
thabhairt dó an leabhar a chur amach san tsean-chló.

Is cuimhneach leat gur sgríobh tú chugam-sa fán’ leabhair sin ar tús. Ar 
an droch-uair domh féin, bhí mé go fann san am, agus ní thiocfadh liom 
dadadh a dhéanamh léithe.

Tá mé ann mo shláinte anois. Má tá aistruigheadh maith tuigseach 
liteardha a dhith oraibh, thig liom-sa sin a dhéanamh. Agus is cuma liom 
cen’ cló a mbéidh an leabhair ann. Ní thaitnigheann an cló Rómhánach 
liom acht ní thig liom fáth mór ar bith a fhágháil ar chóir gan glachadh leis.

Sílim gur mhór an mhaith de’n Gaedhilg an leabhar sin a thaitin comh 
mór leis an tsluagh agus rinne sí, a bheith aistrighthe. Ní’l obair ar bith eile 
eadar láimhaibh agam-sa san am i láthair, agus thiocfadh liom an leabhar a 
bheith críochnuighthe agam go sásta roimhe Nodlaig.   

Mise le meas,  

Seosamh Mac Grianna, 

“Iolann Fionn” (Comhad A0033).
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Tá cuid mhór sa litir sin. Léiríonn sé an dóigh a raibh meas ag scríbhneoirí 
ar scéim an aistriúcháin ag an tús. Ba chuma le Seosamh nach ‘clasaic’ é 
an leabhar Comin’ Thro’ the Rye. Ba chuma leis faoin chló. B’shin deireadh 
le mí na meala, áfach, agus as sin amach is mó de ghearán agus d’easaontú 
a rinne Seosamh leis an Ghúm ná d’aontú agus de chuidiú. 

Léiríonn na comhaid sa Chartlann Náisiúnta gur ag obair go dian a 
bhí Seosamh agus an Gúm ar feadh cúpla bliain, más achrannach féin a 
bhí an caidreamh eatarthu ó am go chéile. Ní raibh mórán deacrachtaí 
ag baint le Ben Hur le Lewis Wallace a aistriú, ná le Eoghan Rua Ó Néill, 
bunleabhar dá chuid féin. Is léir fosta nach raibh mórán fadhbanna ann 
leis an aistriúchán ar The Nigger of the Narcissus le Joseph Conrad ach chuir 
Seosamh litreacha chuig an Ghúm mar gheall ar an leabhar chéanna. Ba 
léir gur cúrsaí airgid a bhí ag déanamh tinnis dó den chuid is mó, agus bhí 
cuid den bhagairt i gcuid acu: ‘Nach síleann tú go gcuirfeadh duine nach 
mbéadh a oiread grádha aige oraibh agus tá agam-sa, an dligheadh oraibh?’ 
(Comhad A0062).

Bhí deacrachtaí leis an aistriúchán ar Almayer’s Folly le Joseph Conrad a 
thosaigh Seosamh i 1930. Cuireadh litir chuige ag iarraidh air an leagan 
Béarla a chur isteach ar an ábhar gur síleadh nárbh ionann é agus an 
leagan a bhí acu féin. B’ionann sin is a rá gur ag fágáil píosaí ar lár a bhí 
Seosamh, mar atá soiléir ón tuairisc a scríobh Domhnall Mac Grianna: 
‘Ach sé an locht is mó atá agam ar an aistriú ná go bhfuil cuid mhór píosaí 
beaga as an bhun-leabhar fágtha ar lár ar fad’ (Comhad A0106). Moladh 
gan an t-airgead a íoc go dtí go leasófaí an lámhscríbhinn de réir nótaí an 
eagarthóra. Níor shíl Seosamh, áfach, gur breithiúnas cothrom a bhí ann: 

A chara,

Please put the following before the committee. It is not an apology, but a protest 
against the reader who scrutinized my translation of “Almayer’s Folly” (Comhad 
A0106).

Is litir an-spéisiúil ar fad í seo; tráchtann Seosamh ar leabhair Joseph 
Conrad trí chéile, ar léacht a thug sé ar an ábhar agus ar an mhéid a bhí 
léite aige ar shaol agus ar shaothar Conrad. Tharraing sé chuige fosta port 
síoraí an scríbhneora agus an scoláire Gaeilge nach bhfuil caighdeán sásúil 
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teanga ag aon duine ach amháin aige féin: ‘In conclusion, the reader’s 
knowledge of Irish seems to be shockingly inadequate’ (Comhad A0106).

Col ceathar dá chuid féin ba ea an duine a léigh an script, Domhnall Mac 
Grianna, cainteoir Gaeilge ó dhúchas agus duine a thuill fíoch phobal na 
Gaeilge as an lámh a bhí aige i gcosc an leabhair An Druma Mór roinnt 
blianta ina dhiaidh sin. 

Moladh do Sheosamh scríbhinní Conrad a fhágáil ina dhiaidh ar feadh 
tamaill. D’aontaigh sé leis an mholadh sin agus thiontaigh sé Ivanhoe le 
Walter Scott taobh istigh de thrí mhí. Ba mhinic a luaigh Seosamh go 
raibh airgead de dhíth air; mar shampla, chuir sé an litir seo chuig an 
Ghúm ar an 7 Feabhra 1931: 

A chara, 

Seo chugat an chuid dheireannach de’n astriughadh ar Ivanhoe. Tá airgead 
a dhith go cruaidh orm, agus d’fhoireadh sé dom a leath féin a thabhairt 
damh i n-aithghiarracht. 

Mise, 

Seosamh Mac Grianna (Comhad A0124).

Léiríonn cuid mhaith de na litreacha seo nach fíor é gur ag cur isteach ar 
Sheosamh a bhí muintir an Ghúim an t-am ar fad agus sa chás áirithe seo 
dúirt Domhnall Mac Grianna ar an 19 Feabhra 1931 nach bhfaca sé ‘éinní i 
gcoinne dhá dtrian an airgid d’íoc leis’ (Comhad A0124).

Is taisce mhór eolais iad na litreacha seo ar shaol agus ar mheon Sheosaimh. 
Nochtar spiorad agus daonnacht an duine féin i gcuid acu; tuigtear uathu 
an cruachás ina raibh sé maidir le cúrsaí airgid – dá mbeadh scéim ar nós 
Aos Dána ann, seans go n-óirfeadh sé sin go mór dó (arís eile, b’fhéidir 
nach mbeadh sé sásta lena leithéid). 

Bhí cuid mhór fadhbanna ann leis an aistriúchán a rinne sé ar Adventures 
of a Younger Son le Edward John Trelawny agus, cé gurbh annamh a 
d’fheictí fearg mar gheall ar Sheosamh i gcomhfhreagras an Ghúim, 
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léiríonn Domhnall Mac Grianna idir fhrustrachas agus mhífhoighne sa 
litir ghonta seo ó mhí Iúil 1931:

Due to the difficulties we have had with this author and in view of the fact 
that there may be serious omissions in the translations – I want to put it 
on record that I have received 150 pages of manuscript purporting to be a 
translation of the following book (Comhad A0232).

Déarfadh duine ar bith gur mhór ar fad a nocht an frása ‘purporting to 
be’ sa litir sin thuas. Shíl Seosamh, áfach, gur obair chúramach a bhí ar 
siúl aige:

A chara, 

Seo chugat leath – ‘Adventures of a Younger Son’. Beidh trí seachtainí eile 
a dhith orm, le na críochnughadh. Tá mé ’ghá dhéanamh go cúramach. 
Léigidh an méid seo go tapaidh (Comhad A0096).

Déarfá chomh maith céanna go bhfuil cuma aisteach ar an litir sin. Is 
annamh a déarfadh aistritheoir ar bith gur ag obair go cúramach a bhí 
sé. Chuir Domhnall Mac Grianna síos ar na lochtanna a chreid sé a bhí 
san aistriúchán agus dúirt sé go raibh Seosamh in ann obair den chéad 
scoth a dhéanamh dá mba mhian leis (Comhad A0096). Fíoras a ndéantar 
dearmad air is ea go moladh an Gúm Seosamh Mac Grianna go minic. Ní 
raibh aon amhras ann maidir lena chumas agus ba léir ón chomhfhreagras 
gur thuig sé an méid sin.

Is amhlaidh nár ghlac Seosamh leis an chomhairle ná, go deimhin, leis 
an cháineadh sin. Scríobh sé litir mhaslach chuig an Ghúm agus léiríonn 
an nóta seo a leanas ó Mheán Fómhair 1931 an dóigh nach raibh cead ag 
muintir an Ghúim iad féin a chosaint, ba chuma cad iad na líomhaintí a 
chuirfí ina leith:

Mr. MacGrianna (Domhnall)

Herewith a letter from Seósamh MacGrianna following the action recently 
taken in regard to this translation of above. I may say that the Department 
attach no importance to this letter, and that it is not proposed to reply to 
it.
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As I now understand, however, from you that you have been made aware 
outside the office that this letter was sent to the Department and have 
even been informed of the character of its contents, I think it proper to 
send it to you without further delay. You are not expected to make any 
comment on it (Comhad A0096).

Chuir Seosamh litir eile chuig an Ghúm i Samhain na bliana céanna agus 
ba léir go raibh cúrsaí airgid ag teannadh air: 

I have looked over the enclosed manuscript very carefully, and done my 
utmost to meet the demands of your editor. This is the second time that 
‘The Adventures of a Younger Son’ has been corrected. If you really do not 
want to inflict positive hardship on me, you might consider our recent 
disagreement settled.  

I am one of your oldest and best translators, if I am to believe yourselves. 
If you were to break with me now, it would not do you any good. I can 
advance myself without the help of the Gúm. At the same time, you might 
consider that translation is my means of livelihood at present.

Mise le dearg-mein  

Seosamh Mac Grianna (Comhad A0096).

Luaití cúrsaí airgid go mion minic nuair a bhíodh cáineadh á dhéanamh 
ar an Ghúm. Is beag airgead, i ndáiríre, a bhí sa tír ag an am. Léiríonn 
na comhaid gur caitheadh go maith le Seosamh Mac Grianna maidir le 
híocaíocht an chuid is mó den am. Tá ar a laghad fiche litir ó Sheosamh 
againn ar marthain ag lorg airgid agus rinneadh gach iarracht íocaíocht 
a chur chuige. Níl na litreacha a scríobh Margaret Green, a bhean chéile, 
san áireamh sa mhéid sin. ‘No man worked harder for the Gúm than I did 
and no man is poorer at the end of it all’ an rud a dúirt sé sa bhliain 1931 
(in Mac Congáil 1987: 182), ach shaothraigh Seosamh níos mó ná £1,300 ar 
fad le linn dó bheith ag obair don Ghúm agus ní miste a rá nach suarach 
an t-airgead an méid sin. 

An Druma Mór

Is úrscéal é An Druma Mór a scríobhadh ag tús na dtríochaidí ach nár 
cuireadh i gcló go dtí 1969. Seo ceann de na fáthanna ar cáineadh an 
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Gúm an oiread sin agus chomh minic sin – is iomaí alt a scríobhadh 
faoin eachtra, agus ba gheall le cause célèbre foilsitheoireachta nó 
neamhfhoilsitheoireachta é. Tá scéal an leabhair seo inste ag scoláirí 
cheana féin, ag Fionntán de Brún (2002) agus Cathal Ó Háinle (1989) go 
háirithe, ach ba mhaith liom aird a dhíriú ar chúpla pointe san alt seo.

Tugadh an lámhscríbhinn do Dhomhnall Mac Grianna ar an 26 Aibreán 
1932. Mhol sé cumas an údair go hard sa tuairisc agus dúirt gurbh fhearr 
i bhfad do Sheosamh litríocht dá chuid féin a shaothrú. Dúirt sé, áfach, 
go raibh barraíocht Béarla san úrscéal, go raibh cúpla tagairt ann don 
Eaglais arbh fhearr iad a fhágáil ar lár, go raibh caint gharbh ann, agus go 
raibh clúmhilleadh i gceist. Cuireadh an lámhscríbhinn ar aghaidh go dtí 
an chéad léitheoir eile, Fiachra Éilgeach (Risteard Ó Foghludha) ach, sula 
raibh seans aige an lámhscríbhinn iomlán a léamh, fuair an Gúm litir ó 
Sheosamh ar an 21 Bealtaine 1932 ag iarraidh an lámhscríbhinn ar ais. Tá 
an searbhas ar bior ann:

A Chara,

I wish to ask you to return immediately my M.S. “An Droma Mór”. For 
this I have very cogent reasons. First, and most important, I have been so 
harassed by the red tape of the Gúm for the past three and a half years that 
my mind is becoming a key for opening paper traps. I am convinced that 
the Gúm would soon spoil me if not alone for literature, but for everything 
else (Comhad N0392). 

B’shin tús an scéil agus ní bhfuair an Gúm iomrá ar an leabhar arís go dtí 
gur cuireadh chucu é arís i mí Feabhra 1933. Cé gur athraíodh an leabhar 
maidir leis an Bhéarla, an chaint gharbh, agus leis na tagairtí a bhí ann don 
Eaglais, ba léir nár athraíodh go leor den bhunscéal agus gur mhothaigh 
Domhnall Mac Grianna go raibh clúmhilleadh i gceist go fóill. 

Rinneadh athbhreithniú agus athbhreithniú eile ar an scéal, chóirigh 
Seosamh é más in aghaidh a thola féin a rinne sé é, agus síleadh nach 
raibh clúmhilleadh i gceist a thuilleadh. Iarradh ar Sheosamh cur síos a 
dhéanamh ar phictiúr an chlúdaigh i mí na Bealtaine 1935, rud a rinne sé 
go fonnmhar (féach an pictiúr ar an leathanach thall).
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An litir a chuir Seosamh Mac Grianna chuig an Ghúm ina míníonn sé cén clúdach ba 

mhaith leis a bheith ar An Druma Mór.
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Sílim gur cumhachtach an pictiúr é sin agus chuaigh sé go mór i bhfeidhm 
orm nuair a chonaic mé é ar dtús. Tá loinnir an dóchais le feiceáil go soiléir 
ann, clúdach an úrscéil seo a bhainfeadh an cloigeann den chine daonna.

Léigh cuid mhór daoine (Domhnall Mac Grianna, Fiachra Éilgeach, Énrí 
Ó Muirgheasa agus Seán Mac Maoláin ina measc) an lámhscríbhinn agus 
mhothaigh gach uile dhuine acu an rud céanna, go raibh clúmhilleadh 
i gceist. Cuireadh an scéal faoi bhráid an Phríomh-Aturnae i mí an 
Mheithimh 1935. Le fiche focal a chur in aon fhocal amháin, dúirt sé: ‘I 
cannot guarantee if any of the three people amentioned were to start an 
action for libel that he must certainly lose his action’ (Comhad N0392).

Chuaigh Seosamh as a chrann cumhachta ar fad nuair a chuala sé go 
raibh seans ann go mbeadh cúis dlí ann. Bhagair sé féin an dlí a chur ar 
an Ghúm. Ar ndóigh, thuigfeá dó, mar chuir sé an-chuid oibre isteach 
sa scéal maidir le ceartúcháin agus athruithe. Chuir an tAire Oideachais 
a mhéar sa scéal ansin ag tathant ar fhoireann an Ghúim rud éigin a 
dhéanamh, agus chuaigh siad tríd an scéal ar fad arís ag iarraidh teacht 
ar chomhréiteach éigin. Ar an drochuair ní raibh comhréiteach ar fáil 
agus ba léir nach raibh Seosamh in ann déileáil leis an scéal. Chuir sé litir 
chuig an Aire Oideachais i mí Dheireadh Fómhair a bhfuil an sliocht seo 
a leanas mar chuid de:

Tá ráidhteachas ins an Ghaedhilg ar cheisteannaí achrannacha den tseort 
seo, eadhon; Chac mo chat-sa thoigh Eachnais agus ’chac cat Eachnais 
agam. Cia acú a ba chórtha domh-sa a dhul a ghlanadh cac mo chait toighe 
Eachnais, nó do Eachnas a theacht a ghlanadh cac a chait-san chugam-sa.

(Is oth leis an Aireacht nach bhfuilid i n-ann ceist an chaca do réidteach.) 
(Comhad N0392).

Agus arís ar an 22 Samhain 1935, agus é ag caint ar na hathruithe a rinne 
sé don úrscéal, dúirt sé:

Measann an t-ughdar go bhfuil seo déanta aige, agus iarann sé oraibh an 
leabhar a chur i gcló, agus 

A chac a ithe. 
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Mise, 

Seosamh Mac Grianna (Comhad N0392).

Cailleadh foighid le Seosamh ag an phointe seo agus ar an 26 Samhain 
1935 cuireadh nóta chuig Seán Mac Lellan: ‘Deir an tAire gan bacaint a 
thuilleadh leis an bhfear seo’ (Comhad N0392).

Mar sin féin, rinneadh tuilleadh iarrachtaí an leabhar a chur i gcló an 
bhliain ina dhiaidh sin agus rinneadh iarrachtaí arís sna blianta 1946, 1947, 
1949, 1950 agus 1968 ach mhol an Príomh-Aturnae gach uile uair gan an 
leabhar a fhoilsiú. Eachtra thubaisteach a bhí sa scéal seo don Ghúm, don 
Ghaeilge agus go háirithe do Sheosamh Mac Grianna. Cuireadh i leith an 
Ghúim nach ndearna siad go leor leis an leabhar a chur i gcló ach ní féidir, 
agus an fhianaise atá ar fáil, a áitiú nach ndearna an tAire Oideachais agus 
an Gúm a seacht ndícheall an leabhar a chur ar an mhargadh.

Bunábhar eile

Tá comhaid ann a bhaineann leis na leabhair An Bhreatain Bheag, Séamus 
Mac Murchaidh agus Scéalta Eile, Na Lochlannaigh, Mo Bhealach Féin agus 
roinnt gearrscéalta a scríobh sé. Baineann na comhaid seo leis na blianta 
1934-36 agus léiríonn na litreacha iontu gur ag cuidiú le Seosamh a bhí 
muintir an Ghúim an chuid is mó den am, seachas bheith ag obair ina 
choinne. Go deimhin, d’fhéach siad le leabhair áirithe leis a fhoilsiú in 
ainneoin nár shíl na léitheoirí gurbh fhiú é. 

Sampla maith de sin is ea Séamus Mac Murchaidh agus Scéalta Eile. Chuir 
Seosamh an cnuasach faoi bhráid an Ghúim ar an 7 Meán Fómhair 1934. 
Ba é an tAthair Éamann Mac an Bhaird an chéad duine a léigh é agus mhol 
seisean nárbh fhiú an lámhscríbhinn a chur i gcló. Mhaígh sé gur mhill 
Mac Grianna an scéal mar gheall ar Shéamus Mac Murchaidh, ar phearsa 
mór le rá é i seanchas Chúige Uladh, agus gur bhain sé an drámaíocht ar 
fad as an scéal. Dúirt sé féin agus an dara léitheoir, Séamus Ó Searcaigh, 
nach raibh an t-údar eolach go leor ar stair na linne agus ar stair na háite le 
cuntas cruinn ceart a thabhairt ar shaol Mhic Mhurchaidh. Sa tuarascáil 
inmheánach a scríobh Domhnall Mac Grianna, faigheann muid léiriú ar 
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shleamchúis Sheosaimh uaireanta agus é i mbun pinn – chreid Domhnall 
gur scríobhadh an scéal faoi dheifir:

Sé an chuma atá air gur thoisigh sé ar uirsgéal staireamhail a chumadh 
ach nuair a bhí giota sgríobhtha aige gur bhraith sé rud éigin i n-easnamh 
air – eolas níos cruinne ar an áit nó ar stair na linne, nó bun-rud éigin 
mar sin – agus gur ghlac sé chuige an gníomh dá dtáinig bás Shéamuis 
Mhic Mhurchaidh agus gur rith sé go deireadh an sgéal comh gasta agus 
thiocfadh leis. Fágann sin an cunntas éagcomhthrom go maith (Comhad 
N0532).

Ina dhiaidh sin ar fad, sa tuarascáil oifigiúil a scríobh Domhnall Mac 
Grianna mhol seisean gan an t-iomlán a chur i gcló ach go dtiocfadh leis 
an Ghúm dhá scéal (‘Clog an Aithreachais’ agus ‘Bruidhean Druim an 
Uaignis’) a fhoilsiú dá mba rud é go gcuirfeadh Seosamh tuilleadh leo. 

Tharla sé sin sa bhliain 1934 agus más fíor do na litreacha a bhí Seosamh ag 
scríobh chuig an Ghúm bhí cúrsaí airgid ag cur isteach go mór air. Dála an 
leabhair Pádraic Ó Conaire agus Aistí Eile (1936), ní ábhar nua a bhí sa chuid 
is mó de na scéalta sa chnuasach ach dréachtaí de scéalta a bhí i gcló ar An 
tUltach cheana féin (Comhad N0441). Tá an chuma ar an scéal, mar sin, 
go raibh an tobar ag trá thart faoin am seo cheana féin. Tá seanghiúmar 
searbh Sheosaimh á nochtadh arís aige agus é ag scríobh go dtí an Gúm 
ar an 3 Nollaig 1934. Litir bhagartha atá ann agus léiriú iontach ar intinn 
Sheosaimh ag an am áirithe sin. Tá cuid den choimpléasc géarleanúna 
agus cuid den díomas ann le chéile. Is fiú an litir a thabhairt ina hiomláine:

Dear Sir,

You replied to me that the book was in the hands of the readers. I hope 
that it is not still in the hands of the readers.

I want to state once and for all my opinion of the Gúm and my attitude 
towards it. It has from the start to the finish been a disgrace, and has 
brought contempt on the Irish language. After so many years, a London 
artist speaking of the Irish Governments attitude to the arts mentions the 
grant to Abbey Theatre, but not a word about the Gúm. And it seems that 
the Office and even the Ministry are trying to destroy me, the one man 
who could have redeemed them from ignominy. Well, I warn the Office 
and the Ministry that I’ll take some killing. And I might give better than I 
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get; for at bottom each one fights a lone battle.

If any infallible dunces criticize my work adversely tell them from me that 
he does not know what he is talking about. I want a contract for that book 
at once. Please don’t send me an invitation to call. 

Mise, 

Seosamh Mac Grianna. 

(In general I prefer not to call) (Comhad N0532).

Caithfidh go raibh sé deacair do na ‘infallible dunces’ a bhí ag obair sa 
Ghúm ag an am sin cur suas leis seo ar bhonn measartha rialta. Iarradh 
ar Dhomhnall Mac Grianna i lár mhí na Nollag 1934 féachaint isteach sa 
scéal arís agus rud éigin a dhéanamh i bhfabhar an údair. Bhí drogall ar 
Dhomhnall dul i gcoinne thuairimí na léitheoirí ach, tar éis dó machnamh 
a dhéanamh ar an scéal, shíl sé gurbh fhéidir an lámhscríbhinn a chur 
isteach leis na scéalta ar fad sa leabhar Pádraic Ó Conaire agus Aistí Eile. 
Mhol sé go láidir, áfach, go n-athrófaí teideal an scéil ar ‘Séamus Mac 
Murchaidh’ go dtí ‘Brath an Bheirnigh Mhóir’ nó go dtí ‘Brath an 
Cheithearn Choilleadh’:

Má chuirtear teideal úr mar sin air ní bhéidh duine ar bith ag súil le stair nó 
le beatha Shéamuis Mhic Mhurchaidh; agus ní amharcóchadh sé chomh 
h-olc an t-údar beagán latitude a thabhairt dó féin ag léiriú na heachtra 
deireannaigh sin i saoghal Shéamuis Mhic Mhurchaidh (Comhad N0532).

Léirítear stuaim agus tuiscint atá tomhaiste agus machnamhach i 
ngníomhartha Dhomhnaill Mhic Grianna, focail nach n-úsáidtear go 
minic in aon phlé eile ar an fhear chéanna. 

B’fhiú an t-aistriúchán a rinneadh ar The Wreck of the Grosvenor le 
William Clark Russell a chur i suim anseo fosta, mar ba léir nár chuir 
scéal foilsitheoireachta An Druma Mór deireadh leis an chaidreamh idir 
Seosamh agus an Gúm. D’iarr sé ar an Aire Oideachais i mí Eanáir 1938 
féachaint chuige go bhfaigheadh sé leabhar le haistriú agus tugadh cead 
dó The Wreck of the Grosvenor a thiontú go Gaeilge. Chuir sé cúig chaibidil 
isteach ar an 9 Meitheamh chuig an Ghúm agus d’iarr sé orthu airgead a 
thabhairt dó ina thaobh sa dóigh is go dtiocfadh leis leanúint ar aghaidh 
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leis an obair. Níor nós leis an Ghúm airgead a thabhairt ar aistriúcháin 
nár críochnaíodh ach socraíodh ar an 10 Meitheamh £10 a thabhairt dó 
mar réamhdheontas. Níorbh fhéidir a chur i leith an Ghúim anseo gur ag 
déanamh faillí ar Sheosamh a bhí siad. A mhalairt den scéal a bhí ann. Is 
mar sin a bhí cúrsaí go dtí an Nollaig, Seosamh ag cur caibidlí isteach agus 
ag fáil airgid ar a son go gearr ina dhiaidh sin.

Agus ansin, mar a rinneadh leis an chéad aistriúchán, chuaigh Séamus Ó 
Grianna, a dheartháir, chun cainte le lucht an Ghúim mar gheall ar The 
Wreck of the Grosvenor agus dúirt sé go raibh sé ag smaoineamh ar ghiota 
den leabhar a dhéanamh do Sheosamh. Is léir gur chothaigh an leabhar 
seo caidreamh corrach idir Séamus agus an Gúm agus is díol spéise an 
chuid seo den litir dheireanach a scríobh sé mar gheall ar an aistriúchán:

Acht ní dóiche go bhfuil maith dom a bheith ag cainnt ar sin anois. Déarfar 
liom go bhfuil mo mhargadh agam, agus tá barraidheacht ama caithte againn 
ag adhradh déithe bréige le áird a thabhairt ar an chréatúr a déarfadh go rabh 
ionnracas ós cionn margaidh.

Mise le meas, 

Séamus Ó Grianna (Comhad A0424).

Conclúid

Go dtí seo, ní bhíodh againn ach taobh amháin den scéal san aighneas idir 
Seosamh Mac Grianna, agus go deimhin, scríbhneoirí eile leis an Ghúm. 
Bhí taobh na scríbhneoirí sin againn agus d’fhás béaloideas suas timpeall ar 
shuarachas agus ar leithleachas an Ghúim ar feadh i bhfad. Is léir nár éirigh 
le daoine an fhianaise a scagadh. ‘No rules, no censorship’ a dúirt Seosamh  
(in Mac Congáil 1987:186) é féin, ach is léir go ndearnadh cinsireacht 
ar thaobh amháin de scéal an Ghúim go dtí seo. Nuair a dhéantar an 
fhianaise sin a scagadh tugtar léargas eile ar fad dúinn ar an chaidreamh 
a bhí idir Seosamh agus an Gúm. Tuigtear ansin go ndearna muintir an 
Ghúim a ndícheall agus níos mó ná a ndícheall go minic a bheith cothrom 
le Seosamh agus tuigtear chomh maith céanna gurbh í pearsantacht an 
scríbhneora féin a bhí cancrach, dothíosach, docheansaithe agus doshásta 
cuid mhaith den am. 
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Is féidir a áitiú nach fíor é go raibh an Gúm suarach le Seosamh ar an 
mhórchóir. Níorbh fhíor é gur liúdramáin iad muintir an Ghúim arna 
gcur le chéile, mar bhí cuid de na scríbhneoirí agus na heagarthóirí 
Gaeilge is tábhachtaí ag obair dóibh. Ní féidir go bhfuil sé fíor nach raibh 
Gaeilge ar bith ag muintir an Ghúim – go deimhin, is acu a bhí scoth na 
Gaeilge, idir eagarthóirí agus léitheoirí. Cad a déarfaí le Niall Ó Dónaill, le 
Torna (Tadhg Ó Donnchadha), leis an Seabhac (Pádraig Ó Siochfhradha), 
le Domhnall Mac Grianna, nó le Seán Mac Maoláin maidir le caighdeán a 
gcuid Gaeilge? Ní fíor, ach an oiread, go raibh an ráta díolaíochta go holc. 

Léiríonn an fhianaise chomh maith céanna nach fíor é go raibh an 
mhuintir a bhí os a chionn ag cur isteach ar Sheosamh ar an uile dhóigh. 
In ainneoin gur mhaith le daoine a cheapadh gur mísc agus drochrún faoi 
deara gan An Druma Mór a chur amach nuair ba cheart, níl amhras ar bith 
ann ach go raibh clúmhilleadh i gceist leis. Mura ndéanfaí é sin, b’fhéidir 
go gcuirfí an dlí i bhfeidhm go trom orthu. B’shin an chomhairle a thug 
an Príomh-Aturnae don Ghúm. Ina ainneoin sin rinne siad a ndícheall é 
a fhoilsiú. 

An bharúil láidir, thomhaiste atá agam féin, bunaithe ar an fhianaise atá 
ar fáil, ná nár chaith an Gúm go dona le Seosamh ach gur chaith Seosamh 
go dona leis féin. Agus b’fhiú machnamh a dhéanamh ar an cheist seo a 
leanas: cuir i gcás gur thug an Griannach lántacaíocht don Ghúm mar a 
thug an chuid is mó de scoláirí Gaeilge na tíre ag tús a ré, nár shláintiúla 
agus nár láidre litríocht na Gaeilge i bhfichidí, i dtríochaidí agus i ndaichidí 
na haoise agus ina dhiaidh sin, seachas mar a bhí?

Nóta: Tá an aiste seo bunaithe ar thaighde a rinne an t-údar ar an Ghúm agus 
cuntas níos iomláine air sa leabhar Gallán an Ghúim (Coiscéim 2017).


