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Is le filí na tréimhse c. 1700–1900 a bhaineann an tsraith seo. 
Is é is príomhaidhm don sraith saothar na bhfilí nach bhfuil 
teacht go saoráideach anois air a chur ar fáil i bhfoirm shoiléir 
sholéite. Díreoidh an tsraith go háirithe ar an mac léinn tríú 
leibhéil agus ar an léitheoir cothrom. Mioneagráin (rogha 
ionadaíoch) a bheidh i gceist, ach amháin i gcás an fhile ar 
bheagán saothair. Leanfar, tríd is tríd, de leagan amach Nua-
dhuanaire agus de na prionsabail eagarthóireachta seo:

• na heagráin a bhunú ar na LSS is intaofa agus is údarásaí;

• gan léamha ná malairtí a thabhairt ach amháin sa chás gur 
gá sin agus fadhb théacsúil á plé;

• litriú na Gaeilge, mar a réalaítear sin in FGB 2, a chur i 
bhfeidhm tríd síos ach litriú stairiúil (Gaoidheal, saoghal) 
nó litriú canúnach (caethach, tréighid) a úsáid de ghrá na 
meadarachta, más gá sin; 

• sínte fada neamhstairiúla a chur i bhfeidhm, de ghrá na 
meadarachta, (i) ar ainmneacha pearsanta (Títan, Céarnaid) 
agus (ii) ar fhocail eile (cóthrom, sómpla) nuair is forás 
neamhrialta sin (murab ionann is ard, binn, etc);

• gan a chur sa bhfoclóir ach (i) focail, nó foirmeacha focal, 
nach bhfuil in FGB 2, (ii) focail ársa neamhchoitianta agus 
(iii) focail a bhfuil brí neamhchoitianta acu;

• teidil na ndánta a bhunú ar na ceannscríbhinní má 
sholáthraíonn siad teidil oiriúnacha; mura ndeineann, 
teidil a cheapadh.
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Tá céim mháistreachta i léann na hÉireann agus céim 
dhochtúireachta sa stair ag Vincent Morley. I measc na leabhar 
leis, tá An Crann os Coill: Aodh Buí Mac Cruitín, c. 1680–1755 (1995), 
Irish Opinion and the American Revolution, 1760–1783 (2002) agus 
Ó Chéitinn go Raiftearaí: Mar a Cumadh Stair na hÉireann (2011). 
Tá cnuasach aistí ar stair na hÉireann san 18ú céad á ullmhú 
aige.

Bhí AODH BUÍ MAC CRUITÍN (c. 1680–1755) ar dhuine de 
na filí ba bhisiúla ó Chontae an Chláir a scríobh i rith an 18ú 
céad, cé gur chaith sé tréimhsí i mBaile Átha Cliath agus ar 
mhór-roinn na hEorpa. Tá sé de cháil air gurbh é an t-aon fhile 
Gaeilge é a chonaic dán dá dhéantús féin i gcló ó thús deireadh 
an 18ú céad, ach is é seo an chéad chnuasach dá chuid filíochta 
a foilsíodh riamh. Chum Aodh Buí idir dhánta siollacha do 
phátrúin, amhráin pholaitiúla do phobal níos leithne, agus 
dornán aistí ar théamaí pearsanta; gheofar rogha ionadaíoch 
dá shaothar ilghnéitheach anseo. Tá nótaí agus gluaiseanna 
curtha leis na dánta a mhíneoidh tagairtí stairiúla agus 
leaganacha doiléire do léitheoirí an lae inniu.
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Réamhrá

Is é seo an chéad chnuasach d’fhilíocht Aodha Bhuí Mhic Cruitín a foilsíodh riamh. Mura 
bhfuil an fhíneáltacht a shamhlaítear le hAogán Ó Rathaille, an paisean a shamhlaítear 
le Séan Clárach, ná an tsaoráid a shamhlaítear le hEoghan Rua le brath ar dhánta an 
Chruitínigh, tá buanna eile ag baint leo. Tá a bhformhór snoite snasta; tá téagar iontu 
agus tá guth sainiúil ag an bhfile a chum. Thar aon ní eile, tá éagsúlacht mhór le brath 
ar shaothar Aodha Bhuí—idir éagsúlacht stíle agus éagsúlacht ábhair. Ar an leathchéad 
dán leis atá fós ar fáil tá dánta molta i meadarachtaí siollacha (8, 15); tá amhráin (3, 4, 11, 
16, 18) agus caointe (2, 10) ina bpléitear ceisteanna cultúir agus polaitíochta a linne; agus 
tá dornán aistí—na cinn is mó a gcuirfidh léitheoirí an lae inniu suim iontu b’fhéidir—a 
mbaineann téamaí níos pearsanta leo (5, 9, 12, 14, 19, 20) agus a thugann léargas dúinn 
ar phearsantacht agus ar bheatha an fhile. Más deacair dréacht níos tíriúla a shamhlú 
ná an barántas (13) a chuir sé i ndiaidh rannaire a ghoill air, is beag aiste ón 18ú céad 
a bhfuil blas níos liteartha uirthi ná an dán toirbhearta (17) a chuir sé le foclóir Béarla-
Gaeilge a foilsíodh i bPáras sa bhliain 1732. Scríobhaí oilte a chaith dua le peannaireacht 
a chuid lámhscríbhinní, bhí suim aige sa chlódóireacht freisin agus d’éirigh leis dhá 
leabhar a chur i gcló.

Is fusa dúinn ildánacht an Chruitínigh a thuiscint má thuigimid cé chomh 
hilghnéitheach is a bhí imeachtaí a shaoil. Chonaic sé ‘caithréim an dara Séamais’ agus 
an ‘longbhriseadh’ a lean é i rith a óige. Tháinig sé in inmhe ag am nuair a bhí aicme 
cheannais úr ag iarraidh a smacht a bhuanú in Éirinn ach nuair a bhí dóchas forleathan 
i measc na nGael go gcuirfeadh roth na staire casadh amháin eile de. Ball den aicme 
dhúchais léinn, fuair Aodh Buí oiliúint dá réir ina óige ach shealbhaigh sé togha an 
Bhéarla chomh maith. Cláiríneach ó dhúchas, chaith sé beagnach deich mbliana dá shaol 
i mBaile Átha Cliath agus deich mbliana eile in Ísiltír na hOstaire (an Bheilg mar atá) agus 
sa bhFrainc, ag am nuair a bhí cultúr Barócach an 17ú céad ag dul i léig agus cultúr úr na 
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hEagnaíochta ag teacht ar an saol. Bhí cúinsí a bheatha chomh míshocair le polaitíocht 
agus le meabhraíocht a linne: chaith sé seal i mbraighdeanas i mBaile Átha Cliath agus 
seal eile ina shaighdiúir in arm na Fraince; shaothraigh sé a chuid mar scríobhaí agus mar 
sheanchaí, mar shaineolaí ginealais agus mar mhúinteoir scoile. 

Bhí sé d’aidhm agam ilghnéitheacht fhilíocht Mhic Cruitín a léiriú agus an díolaim 
seo á roghnú agam. Sa chuid eile den réamhrá, tabharfaidh mé cuntas gearr ar an saol 
corrach a chaith an t-údar neamhghnách seo.1

-

Bhí Aodh Buí Mac Cruitín ina bhall de chine léannta a raibh stádas ard acu sa 
seanreacht. Léiríonn fianaise na n-annála agus cuntas in Foras Feasa ar Éirinn go gcuireadh 
clann Chruitín ollúna le seanchas ar fáil do Bhrianaigh Thuamhan ón 14ú céad i leith; 
chomh déanach leis an mbliain 1600 bhí fear darbh ainm ‘Hugh Mc Curtin’ fostaithe 
mar scríobhaí ag Donncha Ó Briain, iarla Thuamhan.2 Níorbh fhada ina dhiaidh sin 
gur chaill an t-aos dána tacaíocht na n-uaisle de bharr na n-athruithe sóisialta agus 
polaitiúla a lean cath Chionn tSáile ach mhair gnéithe den chóras Gaelach níos faide 
sa Chlár ná i gcontaetha eile, a bhuíochas sin do dhílseacht na mBrianach don Choróin 
le linn Chogadh an Dá Aodh (1594–1603). Próiseas mall athraithe seachas claochlú 
tobann a tharla sa chontae agus léiríonn na foinsí gur mhair iarsmaí de sheanstádas na 
gCruitíneach anuas go dtí lár an 17ú haois: tugadh ‘gentleman’ ar ‘Hugh McCruttyn’ ón 
gClochán Doimhin, baile fearainn i bparóiste Chill Mhic Creiche, nuair a ghlac sé páirt 
i gcoiste oifigiúil sa bhliain 1619, agus is cosúil go raibh an fear céanna ina mholtóir in 
aighneas talún sa bhliain 1627.3 Tá dán ann a cheap duine de mhuintir Chruitín timpeall 
an ama chéanna: is do Thadhg mac Thoirealaigh Mac Mathúna, bairnéad a bhí fós ina 
bheatha sa bhliain 1646, a cumadh an dán molta dar tús ‘Ríghin mo thriall go triath 
Baiscne’. Dhá chóip den dán atá ar fáil anois: ceann a dhein Aodh Buí agus ceann a dhein 
Aindrias Mac Cruitín, file agus fear gaoil leis (MN M107, RIA E iv 3). Leag an bheirt acu 
an dán ar Chonchúr áirithe Mac Cruitín ach níor mhíníodar cén gaol go díreach a bhí acu 
leis. Is dóichí ná a mhalairt go raibh gaol gairid idir Aodh Buí agus na Cruitínigh a luadh 
thuas. Seo mionghinealach a bhreac sé i gcolafan lámhscríbhinne:

Ar na sgríobhadh le haodha mac conchubhair óig mic conchubhair mic aodha na 
tuinne mic Cruitín ... (RIA 23 L 25: 156)

Tá seans maith gurbh é ‘Aodh na Toinne’ a bhí ar an gcoiste sa bhliain 1619 agus gurbh é 
a mhacsan, seanathair Aodha Bhuí, a chum ‘Ríghin mo thriall go triath Baiscne’. Ach ba 

1 Gheofar cuntas níos iomláine ar shaol Mhic Cruitín in COC. Is ón leabhar sin a tógadh a bhfuil d’eolas 
beathaisnéise anseo.

2 ARÉ faoi na blianta 1376, 1404, 1434 agus 1436; FFÉ iii: 14; O’Grady (1926: 156–57).
3 Ainsworth (1911: uimhreacha 1011 agus 1367).
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bhuille trom do shaol traidisiúnta an Chláir é concas Cromwell agus bhí na Cruitínigh 
orthu siúd a chaill a ngabháltais de bharr an tsocrú nua talún a lean é. 

Is sa bhliain 1680 nó i dtús na bliana 1681 a rugadh Aodh Buí Mac Cruitín 
(SHD 1Yc 257: 114). Más féidir brath ar chuntais na scríobhaithe ba é paróiste Cill Mhic 
Creiche, dúiche sceirdiúil ina bhfuil aillte an Mhothair agus sráidbhaile Lios Ceannúir 
suite, ceantar dúchais an fhile (RIA 23 H 30: 143; MN R69: i). Is í an lámhscríbhinn is 
luaithe (RIA 23 L 25) atá againn ina láimh cóip de Eochairsciath an Aifrinn le Séathrún 
Céitinn a scríobh sé sa bhliain 1701 le haghaidh shagart paróiste Chill Aidhleach, 
paróiste atá suite lastuaidh de Chill Mhic Creiche, agus is cosúil gurb é an dán cráifeach 
(1) a chuir sé le deireadh an leabhair an aiste is luaithe leis atá ar fáil. Cé go raibh Dónall 
Ó Briain, 4ú bíocunta an Chláir, agus deartháir leis ar deoraíocht leis na ‘géanna fiáine’ 
in arm na Fraince, d’fhan mná muinteartha leo in Éirinn agus chaoin Mac Cruitín beirt 
acu a d’éag i dtús an 18ú céad.4 Caithfidh gur cumadh an marbhna ar Dhónall Ó Briain, 
4ú tiarna an Chláir, tamall maith tar éis a bháis mar d’éag sé chomh luath leis an mbliain 
1693.5 Dar leis an bhfile, ba é an Brianach an laoch a shaorfadh Éire dá mairfeadh sé:

Aon chrann díona chríche Laoghaire,
ath-Bhrian ár bhfadchiach do shaoradh,
triath an Chláir ba ábhal géilleadh,
fear mar Chonn, mar Gholl, mar Éibhear,
oidhre tofa na bhforghas ngléigeal,
triath Bhun Raite dá bhfanadh re haostacht,
ríocht Bhanba is dearbh go ngéabhadh
ach a thapacht do gearradh a laethe. (LN G296: 15)

D’éag Séarlas Ó Briain, 5ú bíocunta an Chláir, de bharr gortaithe a bhain dó ag cath 
Ramillies (1706) agus is cosúil nár lig Aodh Buí mórán ama thairis sular chrom sé ar 
mharbhna eile (2) a scríobh. Saothair pholaitiúla is ea an dá mharbhna seo agus léiríonn 
siad bá an fhile le cúis na Stíobhartach. Tá an dearcadh céanna le feiscint i ndánta eile 
a chum sé i dtaca an ama chéanna. Nuair a cháin an tAthair Uilliam Ó Dálaigh, sagart 
paróiste Chill Fhionnúrach, na Caitlicigh a raibh an Stíobhartach séanta faoi mhionn 
acu, thacaigh Mac Cruitín leis i ndán dá chuid féin (3). Cheap sé dán polaitiúil eile i 
gcomhpháirt le Tomás Ó Conduibh.6 Dán is ea é ina n-úsáidtear consaeit a bhí coitianta 
i litríocht an 17ú céad:

Ina nead sheascair shámh fuair sleachtaibh Táil Éire uair,

4 ‘Do thit ríthúr na féile’ agus ‘Amháin aonbhrón ní bhí ann’, uimhreacha 11 agus 12, FAB.
5 ‘Scéal do chuala do bhuadhair Éire’, uimhir 9, FAB.
6 ‘Gráin mharbh ort a Bhanba na mbuí-ndlaoi ndual’, uimhir 3, FAB.
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an bhean is measa cáil fo leathanchlár gréine anuas,
is flaith fearann Fáil do cheangail páirt léi gan ghruaim,
gur chuir a gangaid ghnáth ar seachrán é, monuar. (RIA 23 L 31: 85)

In aiste eile (4) a cumadh uair éigin roimh 1716 chásaigh sé an t-ísliú céime a bhí tagtha 
ar an aos dána agus d’aor sé na tuathánaigh aineolacha a bhí ag cur gothaí orthu féin 
toisc smeadar Béarla a bheith acu.

Ní gá go dtabharfadh dán eolas cruinn ar bheatha an té a chum, ach tá sé le tuiscint 
ó dhán amháin le Mac Cruitín (5) gur chaith sé seal lasmuigh dá chontae dúchais—i 
gCiarraí más fíor do scríobhaí áirithe (MN SF2: 164–65). Cé nach féidir dáta cruinn a lua 
leis an dréacht, bhí gruaig dhubh ar an bhfile ag am a scríofa (‘mo dhlaoi mar sméar’ 
(5: 5), agus is eol dúinn go raibh sé liath chomh luath leis an mbliain 1729 (SHD 1Yc 257: 
114). Is é is dóichí gur saothar luath dá chuid é an dán seo agus tacaíonn ábhar na haiste 
leis an tuairim sin mar bhí an file ag iarraidh líon a dhuáilcí a chur ar a súile do bhean 
a thug gean dó. B’éigean dó an bhean a fhágáil toisc ‘go bhfuil triar de mhnáibh in iath 
an Chláir nach fiadaim fáil scartha leo’ (5: 15) agus is eol dúinn go raibh beirt iníonacha 
ar a laghad aige—is dócha gurbh í a bhean chéile an tríú duine. Tá sé le tuiscint ón aiste 
seo nach raibh pósadh sona ag an bhfile agus tá saothar eile dá chuid a thacaíonn leis an 
tuairim sin: dán searbhasach (12) is ea é nach féidir dáta a lua leis ina gcuireann sé easpa 
dílseachta i leith na mban. Ní raibh deireadh tagtha go fóill leis an bpátrúnacht liteartha 
i gCo. an Chláir, mar is léir ó dhánta molta a chum Aodh Buí do Dhonncha Ó Lochlainn 
agus dá bhean chéile.7 Ba thaoisigh ar cheantar Bhoirne iad muintir Lochlainn anuas go 
dtí deireadh an 16ú céad agus bhí gnó loingseoireachta acu ag Baile Uí Bheacháin i dtús 
an 18ú céad—mhol an file feabhas agus gaiscí seoltóireachta long Uí Lochlainn i gceann 
de na dánta is fearr leis (6). Nuair a d’éag bean chéile Uí Lochlainn sa bhliain 1712, 
chum Aodh Buí marbhna i meadaracht shiollach uirthi.8 Sa bhliain chéanna, scríobh sé 
duanaire (MN M107) do Sir Donat (Donncha) O’Brien ina bhfuil breis agus dhá chéad 
leathanach. Bhí sé de cháil ar Sir Donat gurbh é an fear ba shaibhre in Éirinn é nach raibh 
teideal uaisleachta aige—cé go raibh sé ina bhairnéad, ina fheisire agus ina bhall de 
ríchomhairle na hÉireann. Ar na dánta sa lámhscríbhinn tá ‘Ríghin mo thriall go triath 
Baiscne’ a chum Conchúr Mac Cruitín do Thadhg Mac Mathúna, deartháir mháthair Sir 
Donat, agus dhá dhán a chum Aodh Buí dá phátrún.9 Tá línte i gceann de na dánta seo a 
thugann léargas dúinn ar dhálaí beatha an fhile ag am a chumtha:

ós duine mé atá ag imeacht le fán faoi mhaithibh se chlár Féilim
a Dhonncha Uí Bhriain, ar lorg na dtriath, tabhair foscadh dom bliain éigin. (7: 11–12)

7 ‘A fhir mhórchroígh den róchraobh dá ngéilleadh cliar’ agus ‘A shearc suadh is saoithe den bhleachtbhuaile 
ríoga’, uimhreacha 19 agus 20, FAB.

8 ‘Ní cás cumha go bás ban’, uimhir 21, FAB.
9 ‘A fhir léifeas foirm an duille go saoirchiallach’ agus ‘Is é Donncha daoineach torrachtach tíorthach’, uimhreacha 

6 agus 7, FAB.



5Réamhrá

Ní móide go bhfuair an file an fhostaíocht lena raibh sé ag súil mar bhí cónaí air i 
mBaile Átha Cliath an bhliain dár gcionn: is ann a chríochnaigh sé cóip de dhuanaire 
Mhig Uidhir (RIA C iv 1) i mí an Mhárta 1713, duanaire lenar chuir sé dán toirbhearta dá 
dhéantús féin (8).

Ní raibh Mac Cruitín ina chadhan aonair i mBaile Átha Cliath maidir le saothrú na 
Gaeilge mar bhí dlúthchaidreamh aige le Seán agus Tadhg Ó Neachtain, filí, agus le 
baicle scoláirí a bhí cairdiúil leo i rith na mblianta a chaith sé san ardchathair. I mí Mheán 
Fómhair 1714 scríobh sé lámhscríbhinn (MN M86) ina bhfuil réimse leathan ábhair a 
bhailigh sé chun a úsáide féin de réir dealraimh. Tá cóip de ‘Tuireamh na hÉireann’ 
(O’Rahilly 1952: 50–82), dán fada stairiúil a cumadh i lár an 17ú haois, ar na dréachtaí 
is faide sa díolaim agus tá seans maith gur chum Mac Cruitín dán fada faoi stair na 
hÉireann dar tús ‘A Bhanba is feasach dom do scéala’ (10) timpeall an ama chéanna mar 
tá línte iomlána ann a tógadh as ‘Tuireamh na hÉireann’. Ach tá mír nua ag deireadh 
an dáin ina dtagann Banba i láthair i riocht seanmhná go gcásaíonn sí mídhílseacht a 
clainne. Mar a bheifí ag súil leis, chríochnaigh an aiste le teachtaireacht dóchais nuair a 
d’fhreagair an file an ‘tseanbhean thréithlag’:

A Bhanba ná meastar leat ár laochra Fáil
cé easpa dhuit a gcailleamhain gur éag an táin,
mairid cuid den aicme sin ar téacht tar sáil
do chaithfeas fuil do shneachta-choirp ’na n-éiric d’fháil. (10: 149–152)

Saorfaí Éire, dar leis an bhfile, nuair a d’fhillfeadh na ‘géanna fiáine’ ón mór-roinn. 
Tacaíonn an tairngreacht seo leis an tuairim gur timpeall na bliana 1714 a cumadh an 
dán mar bhí dóchas forleathan ann an ag an am go ndéanfadh an Stíobhartach ionradh 
go luath agus bhí fir á n-earcú ina sluaite i gcomhair na reisimintí Éireannacha. 

Is sa bhliain 1717 a cuireadh an chéad leabhar le hAodh Buí i gcló. Is é atá sa Brief 
Discourse in Vindication of the Antiquity of Ireland cuntas ar bhréagstair agus ar luathstair na 
hÉireann a chloíonn go dlúth leis an insint i stair an Chéitinnigh. Má fhágtar an Foras 
Feasa as an áireamh, is é an saothar is mó a cheadaigh Mac Cruitín leabhar le Peter Walsh 
dar teideal A Prospect of the State of Ireland a foilsíodh i Londain sa bhliain 1682, agus tá 
leathanaigh iomlána den Brief Discourse a tógadh, focal ar fhocal nach mór, as leabhar 
an Bhreatnaigh. Fearacht stair Chéitinn, thosnaigh leabhar Mhic Cruitín le réamhrá 
inar cháin sé údair iasachta a raibh drochmheas caite acu ar shibhialtacht na nGael. 
Mar a bhí déanta ag Céitinn roimhe, d’áitigh Aodh Buí nach bhféadfadh eachtrannaigh 
stair na hÉireann a scríobh nuair nach rabhadar in ann na foinsí príomha a léamh ná a 
thuiscint (Mac Curtin 1717: xiv). Ach níorbh é an míchumas gairmiúil an t-aon mhíniú ar 
na cuntais bhréagacha a bhí curtha i gcló ag údair ón iasacht, mar bhí mioscais i gceist 
chomh maith:
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if they found any Thing favourable to the Antient Inhabitants, in those Books or 
Fabulous Fragments, which they us’d on this Purpose, they wou’d omit it, and 
endeavour to perswade the World that the Irish had no other Account of their Antiquity, 
but what they thought fit to deliver of them. (Mac Curtin 1717: xiv)

Más iad saothair Giraldus Cambrensis an t-ábhar gearáin ba mhó a bhí ag Céitinn, bhí 
ceap aithise Mhic Cruitín fós ina bheatha—.i. Sir Richard Cox (1650–1733), fear a bhí 
ina phríomh-bhreitheamh i gcúirt an Queen’s Bench in Éirinn ón mbliain 1711 go dtí gur 
tháinig Seoirse I i gcoróin trí bliana dár gcionn. Sa bhliain 1689, agus é ar deoraíocht 
i Londain, scríobh Cox leabhar ar stair na hÉireann dar teideal Hibernia Anglicana agus 
ní deacair a thuiscint cén fáth nár réitigh leabhar an bhreithimh leis an bhfile. Shéan 
Aodh Buí gur ‘Mixture of People’ iad na Gaeil mar a mhaígh Cox, ná gur ‘Mixture of other 
Languages’ í an Ghaeilge, ná gur mhair na Gaeil ‘in their Barbarity, Poverty, and Ignorance, 
until the English Conquest’, ná gur thír bhocht í Éire roimh choncas na Sasanach (‘the Riches 
of the Irish Nation before the Conquest, certainly were very inconsiderable’ i bhfocail Cox), ná gur 
thaoisigh gan choróin gan oirniú iad ríthe dúchasacha na hÉireann (‘the Kings of Ireland 
were neither Anointed, nor Crowned, nor Inaugurated by any Ceremony’ mar a scríobh Cox).10 
Theastaigh uaidh íomhá eile ar fad d’Éirinn a chur i láthair: 

I shall here prove out of both Domestick and Foreign Authors, that the Antient Irish 
before the coming of the English were no Way inferior to any People or Nation in the 
known World, for Religion, Literature, Civility, Riches, Hospitality, Liberality, Warlike 
Spirit, &c. (Mac Curtin 1717: 287)

Cé gur chloígh Aodh Buí go dlúth leis an insint ar stair na tíre a bhí ag Céitinn ó thús 
deireadh, bhí eisceacht shuntasach amháin ann a thugann léargas dúinn ar dhearcadh 
polaitiúil an fhile. Luaigh sé gur éag Donncha, mac Bhriain Bhóramha, agus é ar 
oilithreacht sa Róimh—eachtra a bhí ag Céitinn freisin—ach chuir sé an t-aguisín úrnua 
seo a leanas leis an gcuntas:

By this Means the Crown of Irland fell into the Pope’s Hands; but of any Power given 
him to bestow it to others, I cou’d never find the least Authority for it, but the Writings 
of such as wou’d feign Reasons to strengthen the Donation of Adrian the Fourth to 
Henry the Second of England. (Mac Curtin 1717: 261)

Tá dearcadh Mhic Cruitín ar an gceist chigilteach seo éagsúil ar fad leis an insint in 
Foras Feasa ar Éirinn, mar ghlac Céitinn leis go raibh sé de cheart ag an bPápa an tír a 
bhronnadh ar rí Shasana. 

10 Mac Curtin (1717: xii, xiii, 287, 295, 301).
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Ag scríobh dó sa bhliain 1749 mhaígh Charles Lucas, polaiteoir radacach a bhí 
gníomhach i bpolaitíocht chathartha Bhaile Átha Cliath, gur chaith Aodh Buí breis is 
bliain i bpríosún toisc gur chuir an Brief Discourse olc ar Sir Richard Cox (The Censor: 24 
Meitheamh 1749). Ach tá deacracht nach beag leis an insint seo mar briseadh Cox as a 
phost mar bhreitheamh i mí Dheireadh Fómhair 1714, trí bliana sular foilsíodh leabhar 
an Chruitínigh. Níl ach caolseans ann go raibh téacs Mhic Cruitín réidh don chló faoin 
am ar briseadh an breitheamh, ach bhí air na céadta síntiús a bhailiú ó dhaoine i gcúig 
cúigí na hÉireann chun costais an leabhair a ghlanadh—obair a bhainfeadh cúpla bliain 
de—agus níor chúis iontais é dá mbeadh bileoga fógraíochta curtha i gcló aige chomh 
luath le 1713. D’fhéadfadh sé tarlú, mar sin, gur cuireadh an file i bpríosún chun foilsiú 
an leabhair a chosc. Os a choinne sin, bhí Seacaibítigh mór le rá luaite ar liosta na 
síntiúsóirí (COC: 49–50) agus b’fhéidir gurbh é a theagmháil leosan a tharraing amhras 
na n-údarás ar an bhfile. Ní raibh habeas corpus i bhfeidhm in Éirinn, mar a bhí i Sasana, 
ach bhí cara sa chúirt ag Aodh Buí agus tá an achainí i bhfoirm dáin (9) a chuir sé chuig 
Sir Donat O’Brien le fáil i lámhscríbhinn de chuid Thaidhg Uí Neachtain (RIA 24 P 41: 
306). Ba dheacair don bhreitheamh gan géilleadh d’iarratas ón mBrianach go saorfaí 
an file.

Is cosúil gur fhill Aodh Buí ar a chontae dúchais go luath tar éis fhoilsiú a leabhair. 
Tá véarsa leis a cumadh uair éigin tar éis a théarma príosúnachta a thugann le fios go 
rabhthas sa tóir air mar gheall ar fhiacha, rud a mhíneodh an t-aistriú siar:

Is tú tréd chomhachta d’fhóir ón gcarcair mé a Dhé,
ná diúlta an tóir seo im dheoidh do fhreastal go réidh;
a Dhúilimh mhóir do Iób tug aiseag a spré
ní lúide fós do stór mé a chabhair mar É. (RIA 23 K 10: 80)

Imeartas focal is ea ‘É’—bhí sé de nós ag an bhfile a ainm a shíniú mar sin. Tá fianaise 
eile ann go raibh fadhbanna airgid ag luí air mar tá an iontráil seo a leanas le léamh i 
gcuntais airgid Sir Edward O’Brien, garmhac agus oidhre Sir Donat O’Brien, faoin dáta 
4 Iúil 1721: 

Cash pd per Sir Edwards orders to Hugh Curtin as Charity 2 ·· ·· (LN 14, 369: 14)

An charthanacht ba chúis leis an mbronntanas seo, más fíor, ach is cinnte go raibh 
Mac Cruitín ag súil le híocaíocht nuair a chum sé caoineadh ar athair Sir Edward, fear 
a fuair bás sa bhliain 1717.11 Caithfidh go raibh teagmháil éigin aige le haos litríochta 
na cathrach i gcónaí mar tá caoineadh12 a dhein sé ar Éamonn Ó Broin, ardeaspag 
Caitliceach Átha Cliath a d’éag i mí Fheabhra 1724, ar fáil i gceann de lámhscríbhinní 

11 ‘Iomdha easpaidh ar Éirinn’, uimhir 8, FAB.
12 ‘A sháirfhir chneasta is a charaid na héigse’, uimhir 34, FAB.
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Thaidhg Uí Neachtain, i dteannta dhá chaoineadh eile ar an mBranach a chum Tadhg 
agus a athair, Seán. Thug Tadhg le fios i nóta gur iarr sé na caointe ar a athair agus 
ar Aodh Buí—‘dias aga bhfuil inntleacht & foghluim re mo aisge do coimhlíona’ mar 
a scríobh sé (BL Eg. 194: 11). Tá dhá dhán a chum Aodh Buí in onóir Thoirealaigh Uí 
Lochlainn, mac agus oidhre Dhonncha Uí Lochlainn, agus péire eile a chum sé do bhean 
Thoirealaigh, Máire Ní Ghráda, ar fáil i nduanaire a thiomsaigh Aindrias Mac Cruitín 
sa bhliain 1727 (RIA E iv 3).13 Aon rann is daichead i meadaracht shiollach atá i gceann 
de na dánta ar Thoirealach. Dán molta den seandéanamh is ea é inar sheachain an file 
cúrsaí a linne féin chun tréithe pearsanta agus sinsearacht a phátrúin a mhóradh. Ach tá 
an dara dréacht ar an bhfear céanna níos nua-aimseartha ó thaobh foirme agus ábhair 
de. Amhrán is ea é ina bhfuil teachtaireacht shoiléir pholaitiúil. Más do Thoirealach Ó 
Lochlainn a cumadh é i gcéaduair, bhí tairngreacht ann a dtabharfadh mórán daoine 
cluas di le fonn:

Cáin Ealga is a bailtibh poirt dob aoibhne snua
i láimh eachtrannach ’s ár bhflaithibhne fo dhaoirse is trua,
a bhláth dhealbhghloin de chrannaibh suilt na saoithe aduaidh
is gearr mhaireas cith, sin atharrach síne cruaidh. (RIA E iv 3: 19)

Ba Chaitliceach agus, mar is léir ón dán thuas, ba Sheacaibíteach é Toirealach Ó 
Lochlainn, ach bhí seasamh níos éiginnte ar mhórcheisteanna na linne ag duine eile 
de phátrúin an fhile. B’iníon le Críostóir Ó Briain, ceann fine Bhrianaigh Dhumhach Uí 
Chonchúir, í Isibéal Ní Bhriain agus d’iompaigh sí ina Protastúnach tar éis di Séarlas 
Mac Dónaill ó Chill Chaoi a phósadh sa bhliain 1718. Bhí sciar d’eastát coigistithe 
thiarna an Chláir i seilbh an Dónallaigh—rud a tharraingeodh drochmheas Aodha Bhuí 
air, cheapfá—ach ba phátrún tábhachtach d’fhilí an Chláir í a bhean. D’fhoilsigh Brian 
Ó Luanaigh cnuasach de dhánta (O’Looney 1863) a cumadh don lánúin nó dá muirín 
ina raibh saothair leis na filí seo a leanas: Aodh Buí agus Aindrias Mac Cruitín, Seán Ó 
hAirchinnigh (†c. 1755), Seán de Hóra (†c. 1780), Seán Lloyd (†c. 1786) agus Tomás Ó 
Míocháin (†1806). Mhol Aodh Buí áilleacht, féile agus sinsearacht Isibéal Ní Bhriain 
agus uaisleacht a fir chéile ina dhán.14 Tá achainí i véarsa amháin a thugann le fios go 
raibh sé ar an ngannchuid ag am a chumtha:

Mar bharra ar gach léanlot do mhearadh mo chéadfa,
is d’fhág dealbh gan chéill mé im mheathach mar táim,
gur chailleas-sa laochra ba chabhair dom éigean,
fearachoin éachtacha an Chaisil ’s an Chláir. (MN C15: 133)

13 ‘Crann os gach coill craobh Eamhna’, ‘A óig do fuineadh as cuisle na mearlaoch gcruaidh’, ‘Ní ghráimse ach 
mná maithe d’ardchraoibh fhéil’ agus ‘A bhé mhonglag mhúirneach gan mhasla gan bhéad’, uimhreacha 24, 
25, 26 agus 27, FAB.

14 ‘A ghéis ghartha ghléigeal, a bhé mhaiseach bhéasach’, uimhir 13, FAB.
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Scríobh Mac Cruitín dánta eile inar mhór sé Isibéal Ní Bhriain níos déanaí ina shaol, 
rud a chuireann leis an tuairim nár thug sí an chluas bhodhar don achainí thuas. Is 
díol suime é freisin gur chum bean darbh ainm Úna Nic Cruitín—iníon le hAodh Buí 
b’fhéidir—dán inar iarr sí cabhair ar Isibéal.15

Tá an t-ádh linn gur tháinig dán (13) slán a thugann léargas annamh dúinn ar shaol 
an fhile i gContae an Chláir. ‘Barántas’ is ea é inar ordaigh sé do thrí dhuine is fiche 
teorainneacha an chontae a chosaint ar rannaire darbh ainm Dónall Ó hEachiarainn. 
Feileann foirm an bharántais go maith don ghreann agus don fhrimhagadh ach tá cuma 
na dáiríreachta ar iarracht an Chruitínigh. Thuigfeá dó: ba bheag deis ar phátrúnacht a 
bhí fágtha sa Chlár agus bhí fear gan léann, coimhthíoch ón taobh eile den tSionainn, 
ag iarraidh an beagán sin a bhaint de. Tá beirt dá phátrúin, Toirealach Ó Lochlainn ó 
Bhaile Uí Bheacháin agus Séarlas Mac Dónaill ó Chill Chaoi, ar na maithe a luaitear sa 
bharántas agus is dóichí ná a mhalairt go raibh aithne aige ar na daoine uaisle eile a 
luaitear ann. Más fíor gur féidir filíocht Mhic Cruitín a roinnt in dhá aicme—na dánta 
foirmiúla liteartha a cumadh do phátrúin agus na dréachtaí simplí sothuigthe a cumadh 
do lucht éisteachta níos leithne—is ar an gcéad aicme a bhí a aird sa chuid seo dá shaol: 
mar aon leis na dánta do Thoirealach Ó Lochlainn, dá bhean agus d’Isibéal Ní Bhriain, 
tá dán molta eile inar mhór sé Tadhg Mac Conmara, iaroifigeach airm a throid i gcath 
na Bóinne (15). Ach is eisceacht é an t-amhrán dar teideal ‘Ar Chlann Tomáis’ (11) inar 
aor sé gothaí galánta na dtuathánach gan mhúineadh a bhí ag dul chun cinn sa saol. 
Bhí caoineadh ar Uilliam Ó Dálaigh, easpag Caitliceach Chill Fhionnúrach, ar cheann 
de na dánta deireanacha a chum Aodh Buí sular thug sé aghaidh ar an mór-roinn.16 
Bhí seanaithne aige ar an easpag: chonacthas thuas gur fhreagair sé véarsa a chum Ó 
Dálaigh ar an mionn séanta (3), agus tá ainm an easpaig luaite ar liosta na ndaoine a 
cheannaigh cóip den Brief Discourse. Ní fios go cruinn cathain a d’éag sé ach ceapadh 
comharba air i mí Iúil 1726, tráth a raibh folúntais eaglasta á líonadh gan mórán moille. 
Is cosúil, mar sin, gur fhág an file Éire uair éigin idir tús na bliana 1726 agus 1728, mar is 
sa bhliain sin a foilsíodh an dara leabhar leis i Lováin. Bhí sé ag druidim le caoga bliain 
d’aois nuair a thaistil sé chun na mór-roinne; is ar éigean a chuirfeadh sé costas, cruatan 
agus priacal an aistir air féin mura mbeadh socruithe déanta aige roimh ré le dream 
éigin thall. Ba le Proinsiasaigh na hÉireann Coláiste San Antaine i Lováin agus is dóichí 
ná a mhalairt gurb iad na Proinsiasaigh i gcontae an Chláir a chuir an file i dteagmháil 
le lucht an choláiste thall. Is amhlaidh go raibh nasc pearsanta idir an dá dhream ag an 
am: bráthair a raibh ‘Johannes McNamara’ air, bhí sé ina léachtóir le diagacht i Lováin 
faoi Lúnasa 1727 agus ina ghairdian ar an mainistir in Inis faoi Shamhain 1729 (Faulkner 
1978: 18, 21). 

Is scolártha an saothar é The Elements of the Irish Language Grammatically Explained in 
English ach caithfear a admháil nach bhfuil ann i ndáiríre ach achoimre ar ghraiméar 

15 ‘A bhuinne den bhród mhórga ba rathamhail réim’, MN C15: 132.
16 ‘Is mór an t-ár tharla don Bhanba anois’, uimhir 37, FAB.
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lámhscríofa leis an Athair Proinsias Bhailis (de Brún 1972: 63), sagart Proinsiasach a 
bhí ina ghairdian ar mhainistir an oird i mBaile Átha Cliath le linn d’Aodh Buí a bheith 
sa chathair (Mac Aogáin 1968: xv). Is é an réamhrá an t-aon mhír sa leabhar ar féidir a 
rá gurb é an file a scríobh í. Cháin sé an neamart a bhí déanta ag uaisle na hÉireann i 
dteanga na tíre:

It is certain, most of our Nobility and Gentry have abandon’d it, and disdain’d to 
Learn or speake the same these 200 years past. And I could heartily wish, such persons 
would look back and reflect on this matter; that they might see through the Glass of 
their own reason, how strange it seems to the world, that any people should scorn the 
Language, wherin the whole treasure of their own Antiquity and profound sciences lie 
in obscurity ... (Mac Curtin 1728: xi)

D’fhág Mac Cruitín Lováin go gairid tar éis fhoilsiú an ghraiméir agus liostáil sé i 
reisimint an Chláir i bhFlóndras na Fraince i mí Dheireadh Fómhair na bliana 1728 
(SHD 1Yc 257: 114). Bhí ceathrú na reisiminte i bhFlóndras áisiúil don té a bheadh ag 
taisteal ó Lováin go Páras agus is dócha gur oir sé don fhile an chéad gheimhreadh i 
dtír choigríoch a chaitheamh i gcomhluadar slua óna chontae féin. Tá dán a chum sé 
i rith a théarma saighdiúireachta fós ar fáil (16). Tar éis dó oifigigh agus saighdiúirí na 
reisiminte a mholadh, thuar sé go ndéanfaidís ionradh thar sáile chun athsheilbh a fháil 
ar thailte na nGael agus Seoirse II a chur chun báis:

Is dóigh má ghabhaimse an cóta dearg so leo go rachad tar sáile,
a scóda leathan, a seolta scartha is an sról ’na mbratachaibh arda;
cóir ná ceannach ní gheobhaid ó Ghallaibh go dtógaid sealbh a n-áitreabh,
is Seoirse a thachtadh le córda casta is is ceolmhar screadfas an chláirseach. (16: 9–12)

Ba dheacair sliocht níos teanntásaí a aimsiú i saothar uile an Chruitínigh. Ba bheag dán 
polaitiúil a bhí scríofa aige le deich mbliana roimhe sin agus déarfainn gurbh é meon 
buacach a gcomrádaithe—esprit de corp na reisiminte—faoi deara é. Ní don chéad uair, 
nocht an file dearcadh a réiteodh lena lucht éisteachta. 

Bhí lámh ag Mac Cruitín in ullmhú The English Irish Dictionary: An Focloir Bearla Gaoidheilge, 
saothar a thiomsaigh an tAthair Conchúr Ó Beaglaoich agus a foilsíodh i bPáras sa 
bhliain 1732. Seo í an tagairt don fhile ar leathanach teidil an fhoclóra: ‘ar na chur a 
neagar le Conchobhar O Beaglaoich mar aon le congnamh Aodh bhuidhe mac Cuirtin’. 
Obair chléireachais is mó a bhí ar siúl aige, de réir dealraimh. Cé gur cuireadh leagan 
leasaithe de ghraiméar Lováin leis an bhfoclóir mar aguisín, níor luadh Mac Cruitín leis; 
is é an dán tosaigh (17) an t-aon mhír amháin sa bhfoclóir a bhfuil a ainm curtha léi. 
Tharraing sé ábhar anuas sa dán a bhí pléite aige i réamhrá an ghraiméir—neamart na 
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n-uaisle ina dteanga dhúchais—agus dhírigh sé aird ar leith ar an easpa pátrúnachta a 
bhí ann don litríocht, gad a bhí gearr dá scornach féin:

Miste mé ’s is miste leam 
ciste ealadhna Éireann 

do bheith i gciach is i gceas, 
liach gan urra ag éigeas. (17: 69–72)

D’fhógair Ó Beaglaoich i réamhrá an fhoclóra go raibh sé beartaithe aige foclóir Gaeilge-
Béarla a fhoilsiú agus go raibh an obair ag dul ar aghaidh ‘with as much Expedition as so 
great a Work will permit’ (Ó Beaglaoich 1732: v). Tá seans go raibh Mac Cruitín páirteach 
san obair sin freisin ach níor foilsíodh an dara foclóir riamh. Úsáideadh an cló Gaelach 
a dhear Ó Beaglaoich don fhoclóir uair amháin eile, nuair a cuireadh teagasc Críostaí 
leis an Athair Andrew Donlevy amach i bPáras sa bhliain 1742. Ní miste tagairt amháin 
ann don Chruitíneach a lua: mhol Donlevy dá léitheoirí breathnú ar ‘the laborious M. Hugh 
Mac-Curtin’s Irish Grammar’ má bhí eolas breise i dtaobh na Gaeilge uathu (Donlevy: 1742: 
516). Bhí meas ag an sagart ar threallús an fhile agus baineann tábhacht ar leith lena 
bhreith mar bhí sé ina mhaor ar Choláiste na nÉireannach i bPáras ón mbliain 1729 
amach; tá gach uile sheans, mar sin, go raibh aithne phearsanta aige air. Níl ach dán 
amháin eile (18) le hAodh Buí ar féidir a rá le cinnteacht gur cumadh é i gcaitheamh 
na mblianta a chaith sé ar an mór-roinn; labhraíonn sé go díreach ann leis an ‘dáil do 
thriall’ (18: 5) agus déarfainn gurb é cuallacht an choláiste i bPáras an dream a bhí i 
gceist aige. Dréacht is ea é a bhaineann le Cogadh Chomharbas na Polainne (1733–35) 
agus thacaigh an file go hiomlán le seasamh na Fraince, ní nach ionadh. 

Bhain tábhacht mhór le cúrsaí ginealais sa bhFrainc i ré an ancien régime, tráth a raibh 
sinsearacht uasal riachtanach chun ardchéim a bhaint amach sa saol. Bhí taithí ag Mac 
Cruitín ar an ngnó sin agus ní cúis iontais é mar sin gur fhéach sé le hobair ghinealais 
a dhéanamh d’Éireannaigh a bhí ar deoraíocht sa bhFrainc. Clóbhuaileadh ginealach a 
réitigh sé do John Butler, Éireannach a bhí ina préfet ar bhaile poirt La Rochelle, sa bhliain 
1739 agus níor leasc leis an bhfile ‘one of the chiefest Antiquaries of IRELAND’ a thabhairt 
air féin sa cheannteideal a ghabhann leis an gcáipéis (LN 22,488). Caithfidh gur fhill 
Mac Cruitín ar Éirinn go gairid tar éis dó ginealach an Bhuitléaraigh a scríobh mar 
dhréachtaigh sé ginealach Dhónaill Uí Fhionmhacáin i gcathair Luimnigh i mí Lúnasa 
na bliana céanna (OG 560).

Fuair Aindrias Mac Cruitín bás sa bhliain 1738, tamall gairid sular fhill Aodh Buí ar 
Éirinn, agus déarfainn nár lig sé mórán ama thairis sular chum sé caoineadh ar a fhear 
gaoil (19). Mar an gcéanna, chum sé dán chun breith a mic a thréaslú lena sheanphátrún, 
Isibéal Ní Bhriain; rugadh an leanbh sa bhliain 1736 agus tá sé le tuiscint ó chéad líne 
an dáin chomórtha gur chrom an file ar an dréacht go luath tar éis dó a chontae dúchais 
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a bhaint amach.17 Ní fhéadfadh sé tráth ní ba mheasa a roghnú chun filleadh ar Éirinn: 
milleadh an fómhar i 1739 de bharr doininne agus bhí an samhradh dár gcionn chomh 
tirim sin gur scriosadh na barraí don dara bliain as a chéile. Mar bharr ar an donas, scaip 
an flosc fola i dtreo dheireadh na bliana. Bheadh cuimhne ar 1741 mar ‘bhliain an áir’ 
ar feadh i bhfad: ba é gorta na bliana sin an ceann ba mheasa riamh go dtí aimsir an 
drochshaoil agus áirítear go bhfuair idir 200,000 agus 400,000 duine bás de bharr ocrais 
nó aicíde. Mhíneodh an ghéarchéim eacnamaíoch an drochbhail a bhí ar an bhfile nuair 
a d’impigh sé cabhair ar Isibéal Ní Bhriain i ndán a cumadh timpeall an ama chéanna 
(20). Thagair sé do na leabhair a bhí foilsithe aige faoi stair na hÉireann agus faoin 
nGaeilge. Ba chóir go dtuillfeadh na saothair sin aitheantas agus buíochas dó ach, ina 
ionad sin, bhí sé fágtha ar an bhfaraoir géar:

A ríoghain tofa de bhorbfhuil uaisle Táil,
tá an aois dom tholladh ’s is fogas dom guais an bháis,
tá caoiche im roscaibh ’s is follas mo ghruaig gur bán,
is níl brí im chosa ó chlocha an chrua-chasáin. (20: 13–16)

Má tá bunús ar bith leis na véarsaí seo—agus braithim go bhfuil cuma na fírinne 
orthu—tig linn a rá gur ag sracadh leis an saol a bhí an file ar feadh tamaill tar éis dó 
filleadh ar Éirinn. 

Níl sé cinnte go bhfuair Mac Cruitín an chabhair a bhí uaidh ó Isibéal Ní Bhriain ach 
tháinig sé tríd an ngátar agus is cosúil gur chaith sé an chuid dheireanach dá shaol ag 
múineadh scoile ina cheantar dúchais. Seo sliocht as an tuairisc a d’fhág Séamas Mac 
Cuirtín, file agus scríobhaí:

In his latter days he conducted a small college in his native district the walls of which 
are yet [c. 1847] standing on the ploughland of cnoicín an-aoird, as are also the ruins of 
his house in a place called cora an fhile i.e. the poet’s retreat—both in the parish of cill-
mhac-crith, or Kilmacreehy where our bard was buried in the year 1755. (MN SF2: 167)

Níl sé cinnte go mbaineann aon dán dá chuid le blianta deireanacha a shaoil. Tá 
amhrán Seacaibíteach ann a cumadh sa bhliain 1743 agus atá luaite leis i roinnt de na 
lámhscríbhinní, ach leag scríobhaithe eile an dréacht ar Uilliam Buinneán.18 Bhí Mícheál 
Ó Raghallaigh (MN R69: i) ar aon fhocal le Séamas Mac Cuirtín gur sa bhliain 1755 a 
d’éag Aodh Buí agus gur i reilig Chill Mhic Creiche a adhlacadh é, ach tá a mhalairt 
d’insint ann. De réir tuairisce a d’fhoilsigh Samuel Lewis (Lewis 1837: II, 195) is i 
reilig Chill Bhaodáin, cúpla míle soir ó Chora Finne, atá an file curtha. Sílim go bhfuil 
craiceann na fírinne ar chuntas Lewis mar is eol dúinn go raibh iníonacha an fhile ag cur 
fúthu i gCora Finne sa bhliain 1761 (LN 45,353/4–5).

17 ‘Fáilte uaim go luath gan locadh’, uimhir 15, FAB.
18 ‘A Úirmhic na cruinne ós tú a chruthaigh sinne’, uimhir 4, FAB.
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-

Ba mhór an chabhair dom é, agus an obair seo idir lámha agam, an t-eagrán d’fhilíocht 
Aodh Bhuí Mhic Cruitín a chuir Seán Ó Mainnín in eagar dá thráchtas máistreachta i 
gColáiste na hOllscoile, Gaillimh, sa bhliain 1961: is iomaí dris a bhí bainte den chosán 
aige sular ghabhas an tslí. Bainfidh tábhacht lena thráchtas i gcónaí mar tá breis is 
tríocha dán curtha in eagar ann nach bhfuil sa díolaim seo.

Táim buíoch d’fhoirne na leabharlann go léir inar dheineas taighde ar Aodh Buí i rith na 
mblianta, ach tá buíochas ar leith ag dul do Shiobhán Fitzpatrick san Acadamh Ríoga, do 
Phádraig Ó Macháin san Institiúid Ardléinn, agus do Celia Kehoe i Leabharlann Russell, 
Maigh Nuad. Ba mhór an cuidiú dom é an léamh cairéiseach a dhein Éamonn Ó hÓgáin 
ar dhréacht den díolaim. Thar aon duine eile, tá mo bhuíochas ag dul do bhunaitheoir 
na sraithe seo, Breandán Ó Buachalla, a thug cuireadh dom rogha ionadaíoch de dhánta 
Aodha Bhuí a chur in eagar, a réitigh mórán deacrachtaí téacsúla dom, agus a chaith go 
foighneach le staraí a bhí ‘gan fios uama an rainn dírigh’. Ní raibh fágtha le déanamh 
agam ach an t-innéacsú nuair a fuair sé bás gan choinne; ba mhillteanach an buille é do 
shaol na Gaeilge, do léann na hÉireann agus dá chairde uile. Tá duine amháin eile ba 
mhaith liom a lua: Alan Harrison, nach maireann, a mhol Aodh Buí Mac Cruitín mar 
ábhar do mo thráchtas máistreachta sa bhliain 1990, rud a sheol ar an gconair seo mé.
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Sampla de pheannaireacht an fhile ón mbliain 1713. Tá tús uimhir 8, ‘Fada do Léan 
a Leabhráin’, ag bun an leathanaigh (RIA C iv 1: 124). Le caoinchead Acadamh 
Ríoga na hÉireann © RIA.
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1  

A Cholainn Chorra

A cholainn chorra dhona chrosta smaoin i dtráth—
dochar follas dortadh fola Chríost ’s a chrá,
loma-tholladh a chorcair-chosa, a thaoibh ’s a lámh,

4 is na coirthe troma noch do fochtfar díot sa mbás.

A shochar-thobair dhoirteas srotha is taoide grás
ina dtonnaibh boga i bhfochair dronga ghuíos a bhfáil,
ós follas cogadh is crosa colna síorga im dháil,

8 coisc an dola, cosain orra díol do chneá.
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2  

Marbhna Thiarna an Chláir

A dháimh le ndéantar dréachta líofa
agus marbhna na n-aicmí ríoga,
a lucht aithrise maitheasa is maíte

4 réim na dtriath is gliadh na laochra,
créad an socht do stop bhur bhfuílle?
créad an smúit do mhúch bhur n-intleacht?
 créad do bhalbhaigh teanga na ndraoithe?

8 nó an dearmad ins na haiscíbh daora—
na tabhartais ’s na tearmainn aoibhne,
ins na seodaibh do deonadh díbhse
ó uaislibh Fáil, is fáth don scíth seo?

12 ná géascann gach léannach líofa
cás éagnaigh Éireann d’aonghuth:
bás ár dtriath is ciach ár ndaoine,
bás ár bhflaith is creach ár dtíre,

16 bás ár gcléire is créacht ár saoithe,
bás ár n-óg is leon ár n-aoise,
tásc ár nEoghain mhórga Mhuimhnigh,
tásc ár nOilealla do chosain na críocha,

20 tásc ár mBriain do stiall gach bíobha,
tásc ár nÉibhir éachtaigh íogair?
Buabhall óg ba cróga críonna,
buachaill fartha na Banba claoine,

24 tuairgne catha chun machaire a líonadh,
an órchiste d’fhóirfheadh an daoirse,
treoir na bhfann is ceann ár maoine,
stór ár mbocht is crodh ár ndílleacht,

28 ciste ár ndámh is scáth ár ndraoithe,
com ár dtuath is tuar ár saoithe,
crann gan chruas fá chnuas ba daoire,
aonchnú thofa den mhogall dob aírde,

32 aonúll óir de phór na ríora,
béim ábhal den Tálfhuil aosta,
triath an Chláir ba hábhal gníomhra,
oidhre fhóid na Fódla fíre—

36 gur chuir an chinneamhain sinne fá dhaoirse,
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iarsma Ádhaimh ’s a mhná do chríochnaigh
ár gceann, ár gcom ’s ár gcodhnach fíre.
Fios an scéil ní léir do dhraoithibh

40 i gcás go bhféachfadh réim gach aoise,
fuair ón gCóimhdhe ar dtós mar mhaífead
scéimh is cló tar nós na ndaoine,
méid ba mó le mórgacht ríoga,

44 ceann céille is éifeacht cuimhne,
gné ba soirbh gan doircheacht tríthe,
éadan án gan ard gan ísle,
béal comhdheas ’s glórtha mílse,

48 dearc shoilseach ba taibhseach righne,
fos flaithiúil ’na ghealghnúis ríoga
is géaga i gcothrom le colainn ba suíte,
crobh táscúil ba ábhal síneadh,

52 com cnámha ba láidir líonadh,
 croí calma ba heagal do naímhde,
an chraobh ghéisiúil ba spéiriúil díonach.
Is é do Mhars ba dalta cíche,

56 do chuaigh ’na leanbh tar sleasaibh na taoide
d’fhoghlaim gaisce is bearta gaoise,
is táinig ar ais i dteas na bruíne
le Séamas ag caomhnadh na críche,

60 a bhráthair saor gach taobh ór shíolraigh,
is cé gurbh óg ba mór a ghníomhra
ina choirnéal ag toirnghléas bíobha:
fiadhain Sligeach ’s a foireann do cloíodh leis;

64 ag sruth na Bóinne tug sómpla laochais,
an ginearál is armáil mar aon ris
do leag ar lár san áth in aoineacht;
dob ard a réim ag caomhnadh Luímnigh,

68 ag sparr San Seon tug gleo dá naímhde,
in ordú ’s i gcóiriú líofa
do rug céim dá réabadh tríothu;
is féach in Eachroim iar leagadh na dtaoiseach,

72 in earr an airm gur sheasaigh an míle
ag teascadh ball i rann a bhíobha
is ag déanamh bealaigh dá charaid go hoíche.
Is tar éis na gcealg ler cailleadh an chríoch so

76 is ler cuireadh na Gaeil fá ghéill mar chí-se,
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do chuaigh don Fhrainc go campa Laoisigh
is do gheall dó go gclódh gach bíobha,
neart a láimhe báine a shníomh do

80 is conradh Lughaidh fán gcúis sin d’íoc ris.
Do nocht a lann i dteann an choimheascair
is do chuir a thréine i gcéill dá naímhde,
gach laoch dá ráinig a lámh ’s a chraoiseach

84  tug sé an bás gan spás mar dhíol do,
do chruthaigh gan táir gur d’ardfhuil Mhíle,
gurbh Easpáinneach farránta fíor é,
gurbh Éireannach éachtghoineach íogair,

88 is gur den Tálfhuil ard do shíolraigh
de thriathaibh ársa ó Chlár na ngeimhleach,
is gur fear a chonartha a thuilleamh go deimhneach,
é is a shlua le bua gach bruíne.

92 Sa Savoy theas ba feas an ní seo,
sa bPortaingéil tá éacht le maíomh air
is i bhFlóndras tá a chrógacht suíte,
sa bhFrainc ba feasach a ghairm tar mílte,

96 tá a réim go dearbh dá haithris go cuimhneach,
do chuaigh a cháil fán Spáinn gan dímheas,
do tuigeadh le cách ar thásc a ghníomhra
go raibh gach áitheas lán dá choimhdeacht.

100 Do líon fala tré eagla tríothu
go ndéanfadh Sacsana is Alba do ríoghadh,
nó an Eoraip do chur fá chomhachta Laoisigh
mur dtigeadh leo a sheol do chlaonadh; 

104 do rinneadar comhairle, is cóir a cuimhne,
a ngliatha catha ’s a gcealg do shuíomh air—
rian a n-arm is ceangal a dtaoiseach,
is iamh an mhachaire a tharraing ’na thimpeall.

108 Mo lá leoin, mo bhrón, mo bhíogadh,
och monuar! cé trua le hinsint,
an ghéag bharrgheal as párthas aoibhinn
do gearradh sa chás so snáithe a shaoghail!

112 Do bhí mé lá sa bpárthas aoibhinn
ar gcreim dom mháthair fás na craoibhe
trér thit na tlachta dam is daoibhse;
do bhí mé ar marthain gur fearadh an díle,

116 do chuaigh mé tráth san áirc dom dhídean;
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do bhíos im shaor ag déanamh aoltoir
ag Nimrod theas do mheas go gcloífeadh
comhachta an fháidh do bháigh na tíortha,

120 go dtáinig ann na teangtha díorgha—
a dó dhéag de réir mo chuimhne
ar thrí fichid mar inisid scríbhne;
do bhí mé uair ar shluaite Mhaoise

124 an tan do báthadh Fáro fíochmhar;
do bhíos i gcathaibh ag Alastram ríoga,
ag fáil ceannais is gairm gach críche,
do fuair bás ar bhfáil na dí dho

128 is críocha na cruinne go huile fá chíos do;
do bhíos go borb i gcogadh na Traíthe,
do chuaigh mé isteach san each san oíche
tré a dtáinig ár is bás na ndaoine,

132 an fhoighreadh lasrach an chathair gur íonraigh;
dob eolach beacht mé ag macaibh Míle
ag teacht ag déanamh déine díoltais
ar an aicme ler marbhadh Íthe

136 nó gur ghabhadar ceannas na críche;
do rug mé tamall as Banba chlaoin seo
Mac Maoil na mBó ler deonadh daoirse,
cé tháinig as an bheart do mhill me—

140 go ndearnadh meirdreach d’Éirinn choíche.
Ní bhfuil éacht ná scéal dá dhaoire
dá dtáinig ón tráth sin timpeall
na Fódla, mar sheolas an taoide,

144 gus an uair do luaim an ní seo,
ná féadfainn aithris de mheabhair go cinnte
dá léigfeadh eagla peannaide an dlí dom—
ní chuala mé ’s ní léir dom chuimhne

148 go dtáinig d’easpa ná d’argain tíre,
d’ármhach slua ná d’uabhar buíne
de dhroim fala ná peaca na sinsear,
iodha is ár gan tlás gan fuílleach,

152 mar dhíth na hÉireann d’éis na saoithe.
Anois ní mheasaim go maireann den ríora,
de shlua Eamhna seanda aírde,
de dhea-shliocht Néill ná d’fhéinn na críche,

156 d’fhuil Eoghain ler móradh Muimhnigh,


