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Réamhrá

Ba é eagarthóir an chnuasaigh aistí seo, Máirtín Coilféir, a chéadmhol 
comhdháil lae in 2016 chun comóradh a dhéanamh ar 90 bliain ó 

bunaíodh an Gúm in 1926. Ghlacamar go fonnmhar leis an moladh sin 
agus reáchtáladh an chomhdháil sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath 
ar an 21 Deireadh Fómhair 2016. Na haistí atá bailithe le chéile anseo 
tugadh leaganacha díobh i bhfoirm cainteanna lá na comhdhála agus is 
mór an sásamh dúinn leagan iomlánaithe díobh a bheith ar fáil i gcló 
anois.

Bítear ag caint na laethanta seo ar bhlianta an chomórtha agus mar a 
dhéantar imeachtaí tionscnaimh an stáit ó dheas a thabhairt chun 
cuimhne. Bíodh nach minic a chloistear caint ar thábhacht ná ar ról 
na Gaeilge sna blianta tosaigh sin mar chuid de dhioscúrsa reatha an 
chomórtha, níl aon dabht ach go raibh ceist na Gaeilge, agus mar a chuirfí 
i réim arís í, i gceartlár na smaointeoireachta a bhain leis an stát nua. 
Ainneoin oidhreacht nimhneach an Chogaidh Chathartha bhí daoine ar 
an dá thaobh den aighneas sin a bhí tiomanta d’athréimniú na teanga, mar 
theanga bheo bhisiúil, idir labhairt agus scríobh. Cuid lárnach de chlár 
oibre na laethanta tosaigh sin i dtaca leis an teanga de, agus laethanta 
na hAthbheochana trí chéile, ba ea an litearthacht agus an litríocht, nó 
chonacthas do cheannairí na gluaiseachta náisiúnta go séidfeadh litríocht 
agus pobal bríomhar léitheoireachta anáil úr i scamhóga na teanga. Ba 
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é an tuiscint sin a bhí laistiar de bhunú an Ghúim in 1926 chun tránna 
na litríochta agus na léitheoireachta a fhreastal ar scoil agus sa phobal 
i gcoitinne. Faoi scáth na Roinne Oideachais a bunaíodh é agus is ag 
feidhmiú laistigh de struchtúr na roinne sin a bhí an Gúm go dtí gur 
aistríodh isteach mar chuid d’Fhoras na Gaeilge é in 1999, tráth bunaithe 
na bhforas trasteorann a lean síniú Chomhaontú Aoine an Chéasta. Tá 
bunús an fhocail ‘gúm’ tar éis aird roinnt scoláirí a phriocadh ó am go 
chéile ach is leor a rá anseo gur brí comhionann le ‘scéim’ a bhí i gceist ag 
lucht a úsáidte ag an am agus, go deimhin, is mar ghnáthfhocal ‘athbheoite’ 
– dála ‘crinlín’ agus ‘cigire’ (sic) –  a bhí sé in úsáid i gcomhfhreagras na 
státseirbhíse nuair a tugadh isteach an Ghaeilge mar theanga oibre inti. 
Níorbh fhada, áfach, gur tosaíodh ar an téarma a úsáid le cur síos ar an 
aonad foilsitheoireachta féin. 

Tá comhthéacs bunaithe an Ghúim curtha i láthair go cuimsitheach 
ag Gearóid Ó Tuathaigh ina aiste thionscnaimh sa chnuasach seo agus 
cíoradh déanta aige, ní hamháin ar an gcúlra polaitiúil, sóisialta agus 
eacnamaíochta ach ar ghné an aicmeachais a bhain le ceist na teanga 
chomh maith agus í mar chuid de ghréasán casta coibhneas a bhí ag imirt 
ar a chéile sna 1920idí. Tá réimse agus scóip an ghréasáin sin tugtha chun 
solais agus scagtha go cumasach grinn ag an Tuathach. 

Saghas micreacosma a bhí i scéal an Ghúim de scéal an stáit féin tráth 
a bhunaithe – stát a bhí ag iarraidh é féin a dhearbhú agus a dhlisteanú, 
ní hamháin do phobal na tíre ach don saol mór idirnáisiúnta chomh 
maith céanna. Tá ról agus tionchar na hEaglaise Caitlicí sa stát nua pléite 
go maith ag staraithe agus tráchtairí le blianta. Níl an oiread céanna 
airde tugtha ar cheist na litríochta sa tsochaí ag an am (nó má tá, is ar 
cheisteanna cinsireachta i gcomhthéacs litríocht an Bhéarla a bhíonn sí 
dírithe). Ceist mhór ag lucht riartha an Ghúim sna blianta tosaigh agus 
iad ag tabhairt faoi raidhse mhór ábhar léitheoireachta a sholáthar do 
phobal na tíre ná cad é go díreach an saghas litríochta a chuirfidís ar fáil nó 
a d’fhéachfaidís le spreagadh san aos scríbhneoireachta dúchais. Ainneoin 
cuid mhaith dá bhfuil imithe isteach sa seanchas anuas, díol suime is ea an 
dearcadh cuibheasach leathan a bhí i réim maidir leis na saothair, d’idir óg 
agus aosta, a chuirfí ar an gclár foilsitheoireachta sa chéad tríocha bliain 
i ndiaidh a bhunaithe. Bhí tionscadal mór aistriúchán ar cheann de na 
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beartais a cuireadh i bhfeidhm i dtosach aimsire. Na hailt ag Michael 
Cronin agus ag Antain Mag Shamhráin anseo, cíorann siad gnéithe éagsúla 
den aistriúchán agus den ionannas teanga i gcomhthéacs na linne – idir 
ilghnéitheacht an aistriúcháin mar phróiseas, mar chuid de dhearcadh 
an phobail air féin agus ról an aistriúcháin i gcothú na nualitríochta. 
Tionscnamh Eorpach a bhí sa Ghúm dar leis an gCróiníneach, tionscnamh 
a bhí ag brath ar an idirspleáchas daonna. Míníonn Mag Shamhráin go 
raibh sé sin suite laistigh ‘d’ilchóras faoi theannas’ i gcoibhneas le canóin 
éagsúla tuisceana agus urlabhra agus iad ag dul i ngleic leis na dúshláin 
chumarsáide uile a leagann sochaí atá i mbéal a forbartha os comhair lucht 
úsáidte teanga mhionlaigh. Tábhacht nach beag a bhaineann leis an dá alt 
seo go mbaintear an fócas ón mBéarla mar mheáchanlár an phlé agus go 
leathnaítear ár dtuiscintí dá réir ar dhinimic na litríochta i gcomhthéacs 
an chultúir agus na féiniúlachta.

Agus na paraiméadair chultúrtha agus anailíse sin ar fad rianaithe, ba 
thráthúil súil a chaitheamh ar thorthaí na hoibre a bhí idir lámha agus tá 
sin déanta ina shainstíl uileghabhálach féin ag Alan Titley ina aiste siúd 
ar sheoda an Ghúim, idir bhunsaothair agus aistriúcháin. Pléann sé go 
heolgaiseach le raon agus éagsúlacht an ábhair ó aistriúchán Phádraig de 
Brún ar History of Greece J.J. Bury go bunsaothar uathúil Arland Ussher ar 
chaint Thomáis Uí Mhuirthe sa leabhar Cainnt an tSean-Shaoghail agus gach 
uile shaghas eile idir eatarthu. In aiste Mháirtín Choilféir féin faighimid 
léargas nach bhfacthas cheana ar an gcóras measúnaithe agus breithe a 
bhí laistiar de roghnú, agus de dhiúltú, na scríbhinní a bhí le foilsiú – 
‘stair fholaithe’ an Ghúim, mar a thugann sé air. Feictear chomh mion is 
chomh géar a bhíodh an plé a dhéantaí ar an ‘rabharta lámhscríbhinní’ 
a tháinig faoi bhráid an Ghúim sna blianta tosaigh sin agus faightear 
léargas iontach beo ar chuid de na carachtair ba láidre a bhíodh i mbun 
na hoibre sin agus ar chuid den chomhfhreagras is géire agus is suimiúla 
a gineadh sna caismirtí breithmheasa. ‘Múnla agus caighdeán liteartha’ a 
leagan síos a bhí ar a chúl seo ar fad, fiú más gan fhios follasach dóibh siúd 
a bhí páirteach ann a bhí sé sin ag titim amach.

Is dócha gurbh é Seosamh Mac Grianna an scríbhneoir is mó a tháinig 
chun cinn faoi réim an Ghúim. Scéal tragóideach a scéal siúd, dar ndóigh, 
agus é ar eolas ag cách. Leagan simplithe den scéal, áfach, a bhíodh i mbéal 



iv

Ó MURCHÚ

an phobail go dtí le déanaí, chomh fada is a bhaineann leis an gcaidreamh 
a bhí idir an Gúm agus Mac Grianna. Féachann Gearóidín Uí Laighléis 
ar mhionsonraí an chaidrimh sin agus léiríonn chomh casta aimpléiseach 
a bhí sé. Trí scagadh a dhéanamh ar dhul chun cinn na saothar a bhí idir 
lámha ag an nGriannach agus ar na hiarrachtaí a rinneadh cabhrú leis in 
am an ghátair, baineann sí an bonn de chuid de na miotais a nglactaí leo 
coitianta faoin tslí ar chaith muintir an Ghúim le Seosamh.

B’éigean seánraí nua a chothú agus a fhorbairt mar chuid den obair 
cheannródaíoch a bhí ar bun. Bhí talamh úr le briseadh i gcás ábhar 
léitheoireachta don aos óg. I gcás foilsiú na filíochta, ba mhó d’athshaothrú 
ar thalamh a bhí gan chur le tamall a bhí i gceist. Faightear léargas 
léirsteanach sna haistí le Róisín Adams agus le hAifric Mac Aodha ar mar 
a tugadh faoi shaothair sna réimsí sin a thiomsú. I gcás na leabhar do 
leanaí, tugann Adams léargas ar fhorbairt a tháinig ar leabhair do dhaoine 
óga, idir ábhar, ealaín agus dearadh, ó na hiarrachtaí bacacha tosaigh, trí 
bhuaicbhlianta scéalta Chathail Uí Shándair sna 1940idí agus 1950idí, 
anuas go dtí na mórathruithe sa chóras oideachais i ndeireadh na 1960idí. 
Cruthaítear san aiste seo gur chuid thábhachtach d’obair an Ghúim ón 
tús ba ea na foilseacháin don aos óg.

Cuibheasach déanach sa phlean a beartaíodh ar an bhfilíocht a ‘thabhairt 
chun úire,’ mar a thaispeánann Mac Aodha ina haltsa agus í ag rianú 
chúlra agus modhanna tiomsaithe na ndíolaimí nuálacha ‘uaillmhianacha’ 
Nua-Fhilí I, II, III. Déantar scagadh beacht ann ar na luachanna agus 
ar na híogaireachtaí a bhíodh ag déanamh scime don éigse agus do 
thiomsaitheoir diongbháilte na ndíolaimí sin, Séamus Ó Céileachair. 
Léirítear nach réidh an achair a bhí os a chomhair amach agus é i mbun 
oibre. 

Ceann de na tréithe is suaithinsí a bhaineann le foilseacháin an Ghúim 
san fhiche bliain tosaigh dá ré ná feabhas agus nuálaíocht ealaíne na 
gclúdach a cuireadh ar na leabhair. Léirítear raon, nua-aimsearthacht agus 
ardchaighdeán na gclúdach sa taispeántas a chuir Muiris Ó Raghallaigh le 
chéile don chomhdháil, atá le fáil anseo i gceartlár an leabhair. Léiríonn 
an Raghallach leis ina aiste-sean ar an ábhar céanna an tslí ar earcaíodh 
cuid d’ealaíontóirí móra na linne – leithéid Austin Molloy agus Seán 
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O’Sullivan – le bheith páirteach sa tionscadal. Díol suime is ea mar a 
thuig lucht an Ghúim ag an am an tarraingt a bhain le clúdach leabhair, 
mar a mheallfadh sé aird an phobail, gur gléas margaíochta den scoth ba 
ea é. Feictear mar a thángthas timpeall go minic ar rialacha dochta na 
státseirbhíse i dtaobh rátaí íocaíochta ar mhaithe le healaíontóir mór a 
mhealladh. Feictear go gcaití an oiread céanna cúraim agus dua ag roghnú 
ealaíne do na clúdaigh is a chaití leis na scríbhinní féin.

Tá snáithe shuimiúil le haimsiú sna haistí uile sa chnuasach seo, dar 
liom. Is é sin gur scáthú cuibheasach beacht iad stair agus conspóidí an 
Ghúim sna luathbhlianta (ós iad sin is mó atá faoi chaibidil) ar allagar 
agus ar chonspóidí na tíre féin ag an am. Dá achrannaí chráite a bhíodar 
sin ag an am, ní mór a aithint gur údar mór maíte leis is ea an méid a 
baineadh amach. D’éirigh leis an nGúm litríocht, scríbhneoireacht agus 
léitheoireacht na Gaeilge a chur ar a boinn an athuair; réitíodh an branar 
a lig d’earnáil na foilsitheoireachta teacht faoi bhláth i gceart mar earnáil 
bheo anamúil mar atá sí anois le leathchéad bliain anuas. Níor mhiste é 
sin ar fad a bheith breactha ar pár mar atá déanta go slachtmhar gairmiúil 
ag an mbuíon scríbhneoirí anseo thíos.
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