
Achoimre 

Tugadh cuireadh dom teacht i  bhur láthair inniu chun labhairt faoi  spreagadh 
foilsitheoireacht agus léitheoireacht na Gaeilge agus ghlacas leis an gcuireadh san ar bhonn 
pearsanta. Thar mo cheann féin amháin atáim ag labhairt anseo, mo thuairimí pearsanta 
féin atá á nochtadh agam agus mo thaithí féin mar scríbhneoir atá á chur os bhúr gcomhair 
agam.   

Nuair a iarradh orm teacht anseo os bhur gcomhair, caithfidh mé a rá go raibh an-
leisce orm ar dtús glacadh leis an gcuireadh.  Ní fear mór coistí nó cruinnithe mé. B’fhacthas 
dom, áfach, nár mhacánta ar fad an leisce sin agam.  

Tá sibhse, mar choiste,  ag tabhairt aghaidhe ar an gcontúirt atá ag bagairt ar chultúir 
éagsúla ar fud an domhain.   Mar scríbhneoir agus mar shaoránach, ní fhéadfainnse diúltú 
de choinsias glan don chuireadh seo uaibhse .  Tá súil agam go gcabhróidh an méid atá le 
rá agamsa libh teacht ar thuiscint éigin ar shaol an scríbhneora atá ag scríobh as Gaolainn 
sa lá atá inniu ann. 

Léirmheastóireacht; 

Caithim dua le  mo cheird.  Tá cur síos gairid déanta agam ar an dua sin san aighneas 
a chuireas chugaibh.  Nuair  a fhoilsítear an leabhar, áfach, is minic nach gcloisim faic eile 
ina thaobh.  Cinnte, deireann cairde agus daoine muinteartha liom go bhfuil éacht déanta 
agam ach seans go bhfuil claonadh éigin fábharach i gceist ansan. Foilsíodh cúig úrscéal 
liom ó 2017.  Níor deineadh léirmheas ach ar aon cheann amháin díobh go bhfios dom.  
Murach breithiúna an Oireachtais agus an léirmheas a scríobhann siadsan faoi gach aon 
leabhar a chuirtear chucu, bheinn taobh le carthanacht san na gcarad amháin chun aon 
bhreith a thabhairt ar mo chuid iarrachtaí.  Ba gheall le hór dom léirmheasanna a fheiscint 
ar na leabhair sin.  Chífinn an leabhar tré shúile dhuine éigin eile, duine nach bhfuil aithne 
agam orthu; duine neodrach.  De ghnáth, moltar codanna áirithe den leabhar in aon 
léirmheas agus tá san ana-dheas, gan amhras, ach pléitear laigí an leabhair agus na 
scríbhneoireachta chomh maith agus tá san go hiontach ar fad. Chabhródh a leithéid sin 
liom rudaí a fheiscint agus a fhoghlaim. Chabhródh sé liom feabhas a chur ar mo cheird.   

San aighneacht a sheolas chugaibh, tá cúpla moladh déanta agam ina thaobh seo 
ach níl iontu siúd ach moltaí duine aonair.  Táim cinnte go mbeadh daoine atá gafa san 
bhfoilsitheoireacht agus ag obair sna hirisí éagsúla in ann teacht suas le moltaí i bhfad 
Éireann níba praiticiúla agus níba shamhaltaí na iadsan. Tá’s agam go mbeadh cúpla pingin 
i gceist gan amhras ach ní sinne, na scríbhneoirí, amháin a bhainfeadh leas as seo, creidim. 
Spreagann léirmheas suimiúil léitheoirí chun leabhar a cheannach, is cinnte go spreagann 
a leithéid mise chun leabhar a lorg ar aon nós.  Ina theannta san, má thuigtear go bhfuil 
cúpla pingin ar fail as léirmheasanna a scríobh, chuirfí le líon na ndaoine atá ag léamh.  
D’fhéadadh léirmheastóireacht den chineál seo nós na léitheoireachta a chothú arís i measc 
na nGael óg – daoine faoi bhun an dá fhichead atá i gceist agam! 

Chuirfinn fainic amháin leis an moladh áfach; níor mhór caighdeán ard go maith a éileamh 
ar na léirmheasanna san; caighdeán go bhféadfadh scríbhneoirí agus foilsitheoirí araon 
muinín a bheith acu as. Tá’s agam go mbeadh costas i gceist anseo ach deinim amach nach 
mbeadh sé aimléiseach ar fad ar chiste an Stáit. 

Feiceálacht 

Rud a ghoileann orm mar scríbhneoir na easpa feiceálachta. Foilsítear leabhar agus 
seoltar é ach is fíor annamh a chítear riamh ina dhiaidh sin é.  Ní  bhíonn sé le feiscint san 
siopaí, ní bhíonn sé ar an teilifís, ní pléitear ar an raidió é ach amháin ar Raidió na 
Gaeltachta; bíonn sé ann agus as ag an am céanna.  Ba dhóigh le duine go raibh eagla ar 
na meáin agus buannaíocht an chultúir agus na n-ealaín abhus a admháil go bhfuil daoine 
ag scríobh fós as Gaolainn.  Féachtar ar scríbhneoireacht na Gaolainn, braithim, mar ghnás 
modartha éigin a cheadaítear an fhad is go gcleachtar í go ciúin, discréideach; cleachtas 
príobháideach “among consenting adults” mar a déarfá. Ar éigean gurb eol don phobal i 
gcoitinne go bhfuil leabhair, nach leabhair scoile iad, á scríobh agus á bhfoilsiú sa Ghaolainn 



i gcónaí.  Ní fiú bheith ag caint faoi léitheoireacht na Gaolainne a fhorbairt mura bhfuil a 
fhios ag an bpobal i gcoitinne go bhfuil an Ghaolainn a scríobh, mura gcíonn daoine leabhair 
Ghaolainne timpeall orthu. 

Roinnt Moltaí; 

San aighneacht a chuireas faoi bhúr mbráid dheineas roinnt moltaí; 

Aontaí leabhar agus fáiltí leabhar agus scríbhneoireachta a reáchtáil ar fud an tíre ar 
bhonn rialta. 

Leas a bhaint as oifig an Mhéara nó an Ard Mheara ar fud na tíre d’fhonn aitheantas 
áitiúil a bhronnadh ar scríbhneoirí a bhaineann duaiseanna amach san Oireachtas. 

Áisínteacht a bhunú d’fhonn saothar foilsithe na scríbhneoirí ar fad a chur os comhair 
an phobail go rialta. 

Níl iontu seo ach samplaí den chineál rud beag gur féidir a dhéanamh ach machnamh 
a dhéanamh.  Táim cinnte go bhféadfaí teacht suas le neart rudaí beag den chineál seo a 
chabhródh go mór le haitheantas poiblíocht agus feiceálacht a thabhairt do scríbhneoireacht 
na Gaolainne ach na daoine cearta a chur i mbun oibre.   

Pé rud a deintear, áfach, pé rud a moltar, tá rud amháin riachtanach, sé sin go 
mbeadh an foilsitheoirí i lár na pleanála agus i lar na hoibre.  Is iadsan is fearr a thuigeann 
riachtanais na léitheoirí, castachtaí an ghnó féin agus, ar ndóigh, mallaitheacht chiotrúnta 
na scríbhneoirí chomh maith. Ach táid faoi bhrú. Tá an iomarca foilsitheoirí caillte cheana 
féin againn, má chaillimid oiread is ceann eile díobh, cailliúint ollmhór a bheadh ann.  
Tuigeann na foilsitheoirí dhá thaobh na hoibre seo, an scríbhneoireacht agus an gnó. Is acu 
siúd atá an saineolas agus má bheireann an choiste seo aon rud amháin as a bhfuil le rá 
agam tá suil agam gurb é an tábhacht a shamhlaím leis na foilsitheoirí agus sibh ag tabhairt 
faoin scéal a fheabhsú. Más féidir libhse agus leosan teacht ar aon éill maidir le plean 
praiticiúil, samhailteach agus maoinithe chun an léitheoireacht agus an fhoilsitheoireacht a 
fhorbairt, déanfaidh sibh ar leas uile. 

Mar fhocal scoir, ní mor dom rud éigin a rá faoin gceist is lú go bhfuil fonn orm a lua 
nó a phlé ach ní bheinn macánta mura luafainn é – airgead.  Ní scríobhann duine ar bith 
leabhar Gaolainn chun a shaibhreas a dhéanamh ach ní cóir go mbeadh éinne thíos leis 
ach chomh beag céanna. Nuair a foilsíodh an cheád leabhar uaimse thair i 1990, fuaireas 
thart ar £700 punt as.  Faighim idir €750 agus €900 anois ar leabhar, tríocha bliana níos 
deanaí.  Lig dom é sin a chur i gcomhthéacs. Ar mo chonlán féin atáim anseo inniu. B’éigean 
dom tacsaí a fháil chomh fada le staisiún na traenach agus beidh orm ceann eile a fháil 
abhaile tráthnona. Sin €25. Costas na traenach, sin thart ar €60 agus dá bhfaighimis greim 
le n-ithe beadh €3o eile air sin, abraimis.  Dá mbeadh orm fanacht thar oíche bheadh ar a 
laghad €200 air sin.  Sin, go garbh, €315 euro. Is ionann san agus leath na díolaíochta a 
fhaighim as trí bliana oibre ag scríobh leabhair amháin, mura mbuafadh an leabhar san 
duais oireachtais. 

Tá an tsaoráid agamsa an cineál sin ama atá riachtanach a chaitheamh  leis an 
scríbhneoireacht agus, toisc go bhfuilim ar phinsean agus toisc go raibh an t-ádh liom dhá 
dhuais Oireachtais a bhuachtaint, is leor an méid sin chun mo chuid costais a ghlanadh ach 
níl ann ach an méid sin. Conas is féidir linn áiteamh ar dhaoine óga, daoine go bhfuil 
postanna acu, muirear orthu b'fhéidir agus morgáiste nó cíos le díol acu, an cineál sin dua 
agus ama a chaitheamh leis an scríbhneoireacht mura bhfuil ach airgead chomh suarach 
san acu as?   

Ní comhrac leithleasach atá á throid againne abhus.  Tá an troid céanna ar siúl ar fud 
an domhain i dteangacha gan aíreamh. Más as lámha a chéile atáimid ag obair agus má 
roghnaíonn an Stáit seasamh go láidir ar son na féiniúlachta cultúrtha a bhaineann leis an 
nGaolainn seachas léithe idirnáisiúnta isteach, creidim go mbeidh sé ar ár gcumas againn 
cur le tradisiún na litearthachta Gaolainne seachas slán a fhágaint léi. Go raibh maith 
agaibh. 

Is mise Mícheál Ó Laoghaire, scríbhneoir. 



 

Cúlra; 

Chaitheas sé bliana is tríocha i mo mhúinteoir bunscoile agus táim ar scor ó 2015 i 
leith.  Tá ocht leabhar de mo chuid foilsithe ag Coiscéim, trí leabhar gearrscéalta agus 
ceithre úrscéal bleachtaireachta nó ‘thrillers’ mar a thugtar orthu sa Bhéarla.i  Tá trí dhuais 
Oireachtais buaite agam, ceann amháin le haghaidh gearrscéil thiar sna nóchaidí agus dhá 
cheann le haghaidh úrscéalta; 2017 agus 2020.   

Tugadh cuireadh dom teacht i  bhur láthair inniu chun labhairt faoi  spreagadh 
foilsitheoireacht agus léitheoireacht na Gaeilge agus ghlacas leis an gcuireadh san ar bhonn 
pearsanta. Thar mo cheann féin amháin atáim ag labhairt anseo, mo thuairimí pearsanta 
féin atá á nochtadh agam agus mo thaithí féin mar scríbhneoir atá á chur os bhúr gcomhair 
agam.  Ní hionann taithí scríbhneora amháin agus scríbhneora eile agus d’fhéadfadh nach 
mbeadh aon rud a bheadh le rá agamsa bheith ag teacht le taithí daoine eile ar an gceird.  
Nuair a iarradh orm teacht anseo os bhur gcomhair, caithfidh mé a rá go raibh an-leisce orm 
ar dtús glacadh leis an gcuireadh.  Ní fear mór coistí nó cruinnithe mé. B’fhacthas dom, 
áfach, nár mhacánta ar fad an leisce sin agam.  

Tá gach aon teanga ar fud an domhain ag iarraidh dul i dtaithí ar thionchar na mean 
digiteacha  ar an bhfoilsitheoireacht agus ar an léitheoireacht. Sna mórtheangacha, tá 
airgead mór cultúrtha agus tráchtala laistiar des na hiarrachtaí san.  I gcás na 
mionteangacha – agus is é atá i gceist agam le mionteangacha sa chomhthéacs seo na 
teanga ar bith nach Béarla, Spáinnis, Rúisis Sínis, Araibis nó Fraincis í –  ní mor don tsochaí 
cinneadh a dhéanamh; tradisiún na scríbhneoireachta agus  na litríochta a chosaint, a 
chaomhnú agus a fhorbairt nó cúl a thabairt ar an dtradisiún  san agus glacadh le léamh 
thradisiúin eile ar shaol an lae inniu 

Tá sibhse, mar choiste,  ag tabhairt aghaidhe ar an gcinneadh sin agus ar an gcontúirt 
atá ag bagairt ar fhéiniúlacht chultúr na tíre seo.  Conas a d’fhéadfainnse diúltú de choinsias 
glan don chuireadh seo uaibhse .  Tá súil agam go gcabhróidh an méid atá le rá agamsa 
libh teacht ar thuiscint éigin ar shaol an scríbhneora atá ag scríobh as Gaolainn sa lá atá 
inniu ann. 

 

Buíochas 

Is nós linn i gcónaí agus scríbhneoireacht na Gaolainne á plé againn díriú isteach ar 
dheacrachtaí, laigí agus constaicí, agus tá cúiseanna maithe ann go ndeinimid amhlaidh, 
ach sara ndírím isteach orthu siúd, teastaíonn uaim rud éigin a rá faoi na buntáistí atá againn 
mar tá a leithéid sin ann chomh maith.  Níor mhiste a rá lom amach nach mbeadh rud ar 
bith ar fáil sa Ghaolainn gan cúnamh an stáit agus mura bhfuil gach aon rud faoi mar ba 
mhian linn ón dtaobh san fós, is maith ann an cúnamh san. 

Tá éachtaí móra a ndéanamh ag foilsitheoirí na Gaolainne, lear mór leabhar á 
bhfoilsiú acu bliain i ndiadh bliana.  Ní mór dúinn a admháil nach mbeadh na heachtaí seo 
ag tarlúint in aon chor gan chúnamh san an Stáit. 

Caithfear aitheantas faoi leith a thabhairt do thacaíocht an stáit don obair 
fhóclóireachta agus téarmaíochta agus dos na háiseanna atá ar fáil ar-líne dúinn. Fágann 
an obair seo ar fad ar ár gcumas againn an teanga a mhúnlú go húdarásach don saol atá 
thuas faoi láthair ar bhealach a fhágann ar ár gcumas scéal an lae inniu a insint ar bhealach 
nach mbeadh ar ár gcumas againn murach an saothar foclóireachta seo bheith faoinar 
lámha againn go saoráideach.  Ba mhaith liom féin an deis seo a thapú chun buíochas faoi 
leith a ghabháíl don Choiste Téarmaíochta as ucht a gcuid oibre siúd. Seans nach minic an 
coiste áirithe seo á mholadh i measc Gaeilgeoirí ar chúiseanna éagsúla ach braithim gur 
mó go mbaineann an easpa moladh sin le dúchas mhuintir na teangan féin seachas aon 
laige nó locht ar obair an Choiste féin. B'fhéidir nach i gcónaí a bhíonn daoine sásta lena 
gcuid ceapadóireachta ach comhartha nirt agus muiníne an t-imreas teangan sa chas seo.  
Dream iontach mionchúiseach is ea muintir na Gaolainne agus is minic iad a bheith teann 



agus údarásach as a leaganacha féin teangan. I ndáiríribh, má bhíonn muintir na Gaolainne 
riamh ar aon aigne i dtaobh conas an teanga a ionramháil chun labhairt faoin saol, is ansin 
a bheidh a fhios againn go bhfuil an teanga i mbaol i gceart!  

An dara cúis nach mbionn daoine sásta leis an gcoiste ná míthuiscint a bheith ar 
dhaoine i dtaobh príomhchúram an Choiste.  Coite téarmaíochta is ea iad agus ní hionann 
téarmaíocht agus an teanga laethúil nó an teanga liteartha.  Ní mór teanga an dlí agus an 
riaracháin a bheith beacht cruinn agus cúng. Ní haon locht ar obair an choiste an méid sin, 
sin an dualgas atá leagtha orthusan.  A mhalairt a bhíonn ag teastáil ón scríbhneoir; bíonn 
imirt agus dath agus blas na bhfocal ag rith isteach ina chéile agus faoi bhun a cheile i 
gcónaí agus ithir mhéith shaibhir is ea an mhíthuiscint agus an doiléire go minic. Ceird eile 
ar fad a bhíonn i gceist.   

Is rí-mhinic a bhainim féin leas as obair an Choiste. Tá an saol ag athrú agus tá an 
teanga ag athrú chomh maith dá bharr. Tugann daoine éagsúla faoi na an hathraithe seo ar 
bhealaí éagsúla. Táid ann a mhaíonn go mba nadúrtha an ní é téarma Béarla, nó 
idirnáisiúnta a thabhairt díreach isteach sa Ghaolainn seachas aistriúchán a dhéanamh air, 
gur sin a bhíonn ar siúl ar fud an domhain leis na cianta cairbreacha.  Tuigim sin, ach tá an 
oiread san téarmaíochta nua ag puísceadh isteach sa saol faoi láthair go mbraithim go bhfuil 
baol ann go ndéanfaí an teanga a chaolú agus thanú má dheinimid amhlaidh i gcónaí.  Tá 
sé ar chumas an scríbhneora an teanga  a mhúnlú go machnamhach agus braithim gur 
dualgas ar scríbhneoirí é sin a dhéanamh.  

 Nuair a bhíonn riachtanas agamsa le téarma, nó le focal nach bhfuil coitianta sa 
tradisiún, féachaim ar shuíomh idirlíon an choiste.  Ní minic a bhím sásta lena bhfuil ann, 
bíonn sé lom, bíonn sé balbh, bíonn easpa datha air go minic ach ní ar an gcoiste an locht 
san; cruinneas sothuigthe an dualgas atá orthusan, faoi mar atá ráite agam.  Faoin 
scríbhneoir é na focail a ramhrú, a bheathú agus dath is brí a chur leo.  Nuair a bhíonn 
tearma uaim, nath nó frasa nach raibh riamh sa tradisiún cheana, i minic a fhéachaim ar 
shuíomh seo an Choiste. Scrúdaím an tslí ina dheineann siadsan deileáil leis an bhfadhb 
agus tugann a gcuid oibre siúd cúnamh agus treoir domsa agus mé ag lorg mo réitigh féin.  
Táim an-bhuíoch as an dtreoir agus as an gcúnamh san agus taim buíoch don chóras stáit 
a chuireann an cúnamh sin ar fáil dom. 

Maidir le Raidió na Gaeltachta agus TG4 ar ndóigh, bheimis ar fad caillte ar fad ina 
n-éagmais siúd.  Iadsan is mó a thugann an saol agus a bhfuil ar siúl ar fud na cruinne chun 
tairsigh chugainn. Iadsan is túisce a mhúnlaíonn an teanga chun labhairt faoi fheiniméin úr 
an lae agus deineann siad le hacmhainn iontach nádúrtha. Cuimhnigh ar an gCovid agus 
rudaí cosúil le ‘clutharú’ ‘aonrú’ ‘dáileog’ agus mar sin de. Ba dhóigh le duine go raibh an 
galar coróineach chomh dúchasach leis an gcrampán athar nó an triúch agus go raibh 
muintir na Gaolainne ag deileáil leis leis na cianta.  Arís, ní bheadh ceachtar acu againn 
murach cúnamh an stáit, agus caithimid an comaoin sin a admháil chomh maith. 

Don scríbhneoir, ar ndoigh, is e an tOireachtas an institiúid stáit mhaoinithe is 
tábhachtai ar fad.  Tugann an tOireachtas, stádas, seasamh agus údarás dár gcuid n-
iarrachtaí agus don chultúr i gcoitinne. Ni féidir liom moladh mo dhóthain a thabhairt don 
Oireachtas agus an spreagadh agus an tacaíocht ar fad atá tugtha acu domsa go pearsanta. 
Bead ag deanamh tagartha don chúnamh sin arís ar ball. 

 

 

 

 

 

 

Obair an choiste seo 



Tá obair an choiste seo dírithe ar an bhfoilsitheoireacht agus ar an léitheoireacht 
seachas ar an scríbhneoireacht agus is ceart an cur chuige sin. Mura mbíonn leabhair á 
bhfoilsiú agus á léamh, ní bheidh aon scríbhneoirí ann.  Dream ciotrúnta is ea sinne 
scríbhneoirí ar aon nós agus is cuma cad a dheineann sibh anseo, ní bheimidne sásta. Arís, 
is maith sin; níor scríobh “duine sásta” aon ní fiúntach riamh.   

Glacaim leis, dá bhri sin, gur tugadh cuireadh domsa bheith anseo inniu d’fhonn 
éachtaint éigin a thabhairt daoibh ar shaol an scríbhneora agus ar mo thaithí pearsanta mar 
scríbhneoir ar an bhfoilsitheoireacht agus ar an léitheoireacht.  

 

Cad chuige go scríobhaim as Gaolainn?  

Tá dhá cheist ansin i ndáiríbh: cad chuige go scríobhaim agus cad chuige gur i 
nGaolainn a scríobhaim?  Tá sé an-fhuirist an chéad cheist a fhreagairt. Scríobhaim toisc 
nach bhfuil aon rogha agam ach scríobh.  Táid ann nach beo dóibh gan rith, nó gan cheol, 
nó gan spórt. Ní beo ar fad mise gan scríobh.  Idir 2000 agus 2015 bhuail triomach an 
scríbhneora mé. Ní fhéadfainn aon dá abairt le dealramh a scríobh agus ba iad na blianta 
san na blianta ba aimride, ba dhéine agus ba scanraithí dár chaitheas riamh, ba gheall le 
fear dall mé ag iarraidh dul i ngleic leis an saol is gan an fearas agam chuige.  Buíochas le 
Dia, tháinig deireadh leis an triomach san, baineadh an ceap den tobar agus thosnaigh na 
focail agus na carachtair ag labhairt arís liom. 

Tá sé pas beag níos deacaire an dara ceist a fhreagairt.  Tá Béarla agam.  Níl aon 
deacracht agam cur  síos a dhéanamh ar an saol i mBéarla. Níl aon deacracht agam ach 
an oiread cur síos a dhéanamh ar an duine i mBéarla. Ach, ar chuma éigin, téim díom cur 
síos a dhéanamh ar an duine sa saol sa Bhéarla céanna.  D’fhéadfainn a mhaíomh, is 
dócha,  gur dúchas, nó dílseacht, nó grá don teanga atá i gceist anseo, agus níl aon amhras 
ach go bhfuil cuid des an rudaí sin ann, ach ní leor iad chun an stálaíocht seo a mhíniú. 
Nílim féin cinnte ar fad cad is cúis léi ach is dóigh liom go mbaineann sí leis an dteanga féin.  
Nuair a thugaim faoin mBéarla a scríobh, faighim na focail imeartha, coillte agus tanaí 
amhail is go raibh an bhrí suaite astu. Ní féidir liom iad a chur ag rince, ní féidir liom súgradh 
leo, ní féidir liom brí  a chur iontu.  Ar deireadh thiar thall, b’fhéidir nach bhfuil ann ach go 
bhféachaim ar an saol tré shúile na Gaolainne agus nach féidir liom cur sios a dhéanamh 
ar an saol san a chím ach amháin tré mheán na Gaolainne céanna.  N’fheadar.  Sin é mo 
thaithí pearsanta ar aon nós ach bheadh taithí eile ar fad ag scríbhneoirí eile ar ndóigh. 

 

Próiseas na Scríbhneoireachta;  

Cad tá i gceist agus leabhar a scríobh agam?  Bhuel, seo mo chur chuige féin faoi 
láthair.  Arís, seo rud pearsanta agus b’fhéidir go bhfaigheadh sibh cur síos éagsúil ar fad ó 
dhuine éigin eile.  Caithfear cuimhneamh chomh maith go bhfuil dhá bhuntáiste ollmhóra 
agamsa agus mé ag tabhairt faoi leabhar.  Múinteoir ar scor mé. Fágann san go bhfuil an t-
am agam le caitheamh leis an gceird agus nílim taobh le mo pheann chun na pinginí a 
thuilleamh.   

Tógann sé idir trí agus ceithre bliana ormsa leabhar  a thabhairt ón gcéad léargas go 
dtí go seolaim chuig an foilsitheoir é. Caithim idir ocht agus deich uair an chloig in aghaidh 
an lae ag scríobh; ceithre nó cúig uair an chloig ar maidin ar an ríomhaire agus an oiread 
céanna ama arís i ndiaidh an tae ag ullmhú don mhaidin dar gcionn. Deinim é sin cúig lá sa 
tseachtain de ghnáth. Ar an dá lá eile, ní bhíonn ach trí nó ceithre uair an chloig i gceist.  
Braitheann an cineál oibre a bhíonn idir lámha ar an leabhar féin agus cén cruth a bhíonn 
ar an leabhar san ag an am.  Bíonn taighde, obair theangan, pleanáil, ceartú, (an-chuid 
ceartú!!!!!!) i gceist chomh maith leis an scríbhneoireacht féin agus an athscríobh ( Bíonn 
an-chuid de sin i gceist chomh maith!!!!!!!.)  Bíonn idir sé agus dosaen dréacht éagsúla i 
gceist le gach aon leabhar agus ina dhiaidh sin ar fad, ní bhíonn leabhar agam i gcónaí: 
uaireanta faigheann leabhar bás feadh an bhealaigh. 

Mo chuidse leabhar; 



‘Thrillers’ a thabharfá orthu is dócha; leabhair aicsin.  Deinim iarracht leabhair 
taitneamhacha a chur ar fáil dos na daoine go bhfuil an Ghaolainn ar a dtoil acu; leabhair 
atá suite go daingean i saol an lae inniu, don chuid is mó, agus ina bhfuil cur síos ar shaol 
an lae inniu iontu.  Tá deacracht ag baint leis sin ag scríbhneoir atá ag scríobh i mionteanga 
ar bith ach ní deacracht dosháraithe in aon chor í; tá sé á dhéanamh go binn sna teangacha 
Lochlannacha le fada.   

Ní haon James Joyce nó Máirtín Ó Cadhain mise, níl fúmsa ach scéalta a insint.  Ní 
shamhlaím aon tábhacht faoi leith ag baint le haon leabhar faoi leith acu ach creidim go 
bhfuil tábhacht le leabhair den chineál sin a bheith á scríobh, a bheith ar fáil agus a léamh.  
Tagann litríocht fiúntach as tradisiún scéalaíochta agus scríbhneoireachta.  Má tá na ‘gnáth 
leabhair’ ar fáil agus á léamh, tiocfadh na scríbhneoirí móra arís ar ball.  Seans nach bhfuil 
ach aoileach san leabhair agamsa ach ní fhaca bláth riamh nach raibh leasú éigin aoiligh 
faoi. 

 

An tacaíocht a an bhíonn ag teastaíl don scríobhneoir:  

Léirmheastóireacht; 

Scríobhaim leabhar. Caithim dua leis.  Ar deireadh, tá an leabhar sin léite agus ath-
léite agam, fiche nó b'fhéidir tríocha huaire.  Gach aon uair a léim é, chím rudaí gur féidir 
iad a fheabhsú, slacht níos fearr gur féidir liom a chur orthu ach, de réir má a théim ar 
aghaidh, téann na rudaí sin i laghad de réir a chéile; bím ag coraíocht le camóga, le haidiacht 
anseo is ansiúd, le habairtí tuathalacha.  Tar éis an deichiú léamh, nó mar sin, is iad an 
mion phointí is mó a chím, ní léir dom a thuilleadh na rudaí móra, ní léir fiúntas nó laigí an 
leabhair féin.  Bíonn leabhar agam um an dtaca san, nó bíonn an leabhar san básaithe.   

Foilsítear an leabhar. Seoltar é. Ceannaíonn daoine é, nó ní cheannaíonn.  De 
ghnáth, áfach, ní chloisim faic eile ina thaobh.  Deireann cairde liom go bhfuil an leabhar ar 
fheabhas – bail ó Dhia orthu. Deireann an foilsitheoir go bhfuil sé ar fheabhas – bail ó Dhia 
air siúd chomh maith.  Ach ní bhíonn a fhios agamsa.  Má bhíonn an t-ádh liom, bíonn 
léirmheas ar an leabhar in áit éiginn.  Má bhíonn, is geall le hór agam é.  Feicim an leabhar 
tré shúile dhuine éigin eile, duine nach bhfuil aithne agam air; léitheoir.  Bíonn rudaí le rá 
aige nó aici siúd a thugann éachtaint neodrach dom ar mo chuid oibre.  De ghnáth, moltar 
codanna áirithe den leabhar agus tá san deas, gan amhras, ach pléitear laigí an leabhair 
agus na scríbhneoireachta chomh maith agus tá san go hiontach ar fad. Cabhraíonn sé sin 
liom rudaí a fheiscint agus a fhoghlaim. Cabhraíonn sé liom feabhas a chur ar mo cheird.   

Foilsíodh cúig úrscéal liom ó 2017.  Níor deineadh léirmheas ach ar aon cheann 
amháin díobh go bhfios dom.  Murach breithiúna an Oireachtais agus an léirmheas a 
scríobhann siadsan faoi gach aon leabhar a chuirtear chucu, bheinn taobh le carthanacht 
na gcarad amháin chun aon bhreith a thabhairt ar mo chuid iarrachtaí.  Laige an-mhór is ea 
é seo sa chóras atá thuas faoi láthair.  Thiar na nóchaidí, deineadh léirmheas ar gach aon 
cheann des an leabhair ghearrscéalta dár scríobhas; i bhFeasta, i gComhar, ar RTÉ nó ar 
Raidió na Gaeltachta.  Cúnamh ab ea gach aon léirmheas acu. Níl an cúnamh sin ar fáil 
anois ar bhonn rialta.  Nuair a chaitheann duine dua le leabhar, nuair a mheasann foilsitheoir 
gurbh fhiú dó nó di an leabhar sin a fhoilsiú, ní dóigh liom gur mí-réasúnta an ní é go 
ndéanfaí plé éigin, in áit éigin ar an leabhar sin; bíodh sé maith, measartha nó olc.   

Ní cóir go mbeadh sé chomh deacair sin ar fad a leithéid a eagrú. Tá’s agam go 
mbeadh cúpla pingin i gceist gan amhras ach ní shamhlaím go mbeadh sé chomh costasach 
san cúpla pingin breise a thabhairt dos na foilsitheoirí chun cóipeanna saor in aisce a 
thabhairt dos an hirisí éagsúla, nó chuig blagairí éagsúla agus airgead a chur ar fáil chun 
go mbeadh sé ar a gcumas acu siúd íoc as léirmheastóirí d’fhonn go ndéanfaí léirmheas ar 
na leabhair seo.  D’fheadfaí fiú, suíomh idirlíon a bhunú chuige seo, suíomh ar a ndéanfaí 
léirmheasanna neodracha ar gach aon leabhar a fhoilsítear sa Ghaolainn.  Ar ndóigh, níorbh 
fhiú brobh é a leithéid a bheith ann mura mbeadh daoine ar an eolas ina thaobh agus níor 
mhór poiblíocht a thabhairt don suíomh san ar bhonn leathan agus ar bhonn rialta. 



Creidim go gcabhródh córas léirmheastóireachta den chineál sin le díolachán leabhar 
chomh maith. Spreagann léirmheas suimiúil léitheoirí chun leabhar a cheannach, is cinnte 
go spreagann a leithéid mise chun leabhar a lorg ar aon nós.  Má tá leabhar á phlé, go 
háirithe leabhar le hudar nach bhfuil aon chur amach agam ar a shaothar nó a saothar, 
músclaítear mo shuim ann agus is minic a cheannaím leabhar dá bharr nach mbeadh 
ceannaithe agam murach an léirmheas san.   

Samhlaím buntáiste eile le corás den chineál san chomh maith.  Foilsítear lear mor 
leabhar Gaolainne gach aon bhliana.  Dá mbeadh córas ann go ndéanfaí léirmheasanna ar 
gach aon cheann acu, bheadh léirmheastóirí uait chun iad a scríobh.  Tá neart mac léinn 
tríú leibhéal, mic léinn máistreachta agus eile a bheadh buíoch as cúpla euro as ucht na 
léirmheasanna sin a scríobh, ach na euro san a bheith réasúnta fial ar ndóigh.  D’fhéadfaí 
nós na léitheoireacht a chothu sna daoine óga seo ar an gcaoi san, táim ag ceapadh agus 
d’fheadfaí glúin úr scríbhneoirí a spreagadh chomh maith. Chuirfinn fainic amháin leis an 
moladh áfach; níor mhór caighdeán ard go maith a éileamh ar an léirmheasanna san, 
caighdeán go bhféadfadh scríbhneoirí agus foilsitheoirí araon muinín a bheith acu as. Tá’s 
agam go mbeadh costas i gceist anseo ach deinim amach nach mbeadh sé aimléiseach ar 
fad ar chiste an Stáit. 

 

Feiceálacht  

Rud a ghoileann orm mar scríbhneoir na easpa feiceálachta. Scríobhaim leabhar.  
Foilsítear é agus seoltar é agus is fíor annamh a chím riamh ina dhiaidh sin é.  Tá an t-ádh 
liomsa sa mhéid is go ndeineann Coiscéim fógraíocht ar irisí ar nós Feasta agus History 
Ireland agus chím an leabhar ansan ach sin uile.  Déanta na fírinne, is annamh a chím 
leabhar Gaolainne ar bith mura dtéim á lorg ar an idirlíon.  Ní bhíonn siad san sna siopaí, ní 
luaitear iad ar chláracha leabhar nó cultúir ar an teilifís, ní chuirtear agallamh ar scríbhneoirí 
Gaolainne ach go hannamh ach amháin ar Raidió na Gaeltachta.  Ba dhóigh le duine go 
raibh eagla ar na meáin agus buannaíocht an chultúir agus na n-ealaín abhus a admháil go 
bhfuil daoine ag scríobh fós as Gaolainn.   

Féachtar ar scríbhneoireacht na Gaolainn, braithim, mar ghnás modartha éigin a 
cheadaítear an fhad is go gcleachtar í go ciúin, discréideach; cleachtas príobháideach 
“among consenting adults” mar a déarfá. Tugtar poiblíocht dos an leabhair sin go bhfuiltear 
ag súil le diol mór orthu ar aon nós; go bunúsach, tugtar poiblíocht dos an leabhair sin nach 
bhfuil aon ghá puinn acu puinn le tacaíocht bhreise fógraíochta. Agus, ar ndóigh, is leabhair 
Bhéarla iadsan ar fad geall leis.  Ar éigean gurb eol don phobal i gcoitinne go bhfuil leabhair, 
nach leabhair scoile iad, á scríobh agus á bhfoilsiú sa Ghaolainn i gcónaí.  Go pointe áirithe, 
is fuar bheith ag caint faoi léitheoireacht na Gaolainne a fhorbairt mura bhfuil a fhios ag an 
bpobal i gcoitinne go bhfuil an Ghaolainn a scríobh, mura gcíonn daoine leabhair 
Ghaolainne timpeall orthu. 

Dob’ fhuirist an milleán as an easpa feiceálachta seo a leagadh ar an siopaí leabhair 
nach ndíolann leabhair as Gaolainn agus nach gcuireann leabhair as Gaolainn ar a gcuid 
seilfeanna ach ní dóigh liomsa go mbeadh a leithéid sin féireáilte ar fad.  Gnóthaí is ea 
iadsan. Díolann siadsan rudaí go bhfuil ráchairt orthu.  Sin an gnó atá acu agus, go pointe 
airithe, táid ceapaithe i bhfainne fí.  Ní chuireann siad puinn leabhaire as Gaolainne ar a 
gcuid seilfeanna toisc nach bhfuil aon cheannach puinn orthu agus níl aon cheannach puinn 
orthu toisc nach fiú do lucht léitheoireachta na Gaolainne dul ag lorg leabhar iontu nuair 
nach bhfuil puinn díobh ar fáil ann.   

Tá’s agam gur fusa teacht ar leabhair as Gaolainn anois ná riamh trén idirlíon ach ní 
hionann san agus an cineál brabhsála a dheineann duine os comhair seilfe leabhar.  
Lorgaím leabhair faoi leith ar an idirlíon ach níl dheinim an cineál sin brabhsála a 
shamhlaímid le siopaí leabhar. Rud fisiciúil is ea é sin; féachann tú ar leabhair, meánn tú 
leabhair, léann tú píosa beag díobh; mealladh a bhíonn i gceist nach mór. 

Roinnt Moltaí; 



An féidir aon ní a dhéanamh ina thaobh seo?  Bhuel, b’fhéidir é ach teacht timpeall 
air ar bhealach samhailteach, úr.  Níl sa mhéid seo a leanas ach tuairmíocht mo mheabhrach 
féin. Táim cinnte go bhféadfaí teacht suas le moltaí i bhfad níos fearr agus níos praiticiúla 
na iad. 

Dá mbeadh aontaí leabhar Gaolainne ar siúl ar fud na tíre ar bhonn sách rialta agus 
dá mbeadh cúpla veain ar fáil ag áisínteacht faoi leith agus dá dtéidís timpeall chuig na 
haontaí leabhar seo, abair, faoi dhó sa bhliain sna bailte móra agus ceithre huaire san 
cathracha móra, abair.  Dá gcuirfí an scéal amach go mbeadh Veain na Leabhar Gaolainne 
le bheith sa dúthaigh ar a leithéid áirithe de lá, táim cinnte go bhféadfaí féile beag áitiúil a 
dheanamh de, go háirithe dá bhféadfaí na comhairlí áitiúla a mhealladh chun tacú leis.  
Bíonn a leithéíd de fhéiltí áitiúla ar siúl fud fad na tíre cheana féín agus tacaíocht den chineál 
sin acu. Pobal mór is ea pobal na Gaolainn ach táimíd scaipithe ar fud na tíre ar fad agus 
gan anáil mhór againn go háitiúil in aon áit ach dá mbeadh ócáid mar seo ar siúl, cuairt 
Veain na Leabhar Gaolainne, seans go mbeadh sé níos fusa an cineál sin tacaíochta a 
mhealladh. 

Sna mórtheangacha, is iad an foilsitheoirí a ghlacann de chúram orthu féin an cineál 
sin feiceálachta, an cineál sin poiblíochta,  dá gcuid leabhar a eagrú.  Ní bhraithimse go 
bhfuil sé réalaíoch go mbeimisne ag súil go bhféadfadh foilsitheoirí na leabhar Gaolainne a 
leithéid a dhéanamh abhus. Comhlachtaí beag iad ar fad, iad ar fad ar beagán airgid, ar 
beagán foirne agus iad ar fad ag déanamh obair na gcapall cheana féin chun leabhair a 
mhealladh agus a fhoilsiú.  

Deinim mach go bhfuil áisínteacht naisiúnta uainn, áisínteacht nach ndéanfadh 
dáileadh an leabhar amháin a ghlacadh chucu ach poiblíocht agus feiceálacht na leabhar 
chomh maith.  Ní féidir bheith ag súil go bhféadfadh Coiscéim nó Clóchomhar nó comhlacht 
ar bith eile acu brú a chur ar RTÉ leabhair as Gaolainn a phlé ar an Late Late, nó brú a chur 
ar Easaons níos mó leabhair as Gaolainn a chur ar a gcuid seilfeanna ach seans beag ann 
go mbeadh an cineál sin anála ag áisínteacht náisiúnta.  Ar ndóigh, beadh sé riachtanach 
go mbeadh an áisínteacht seo neamhspleách ach bheadh sé riachtanach chomh maith go 
mbeadh sí ag obair as lámha na bhfoilsitheoirí éagsúla agus go mbunófaí a leithéid le 
tacaíocht na bhfoilsitheoirí agus le comhoibriú na bhfoilsitheoirí céanna. 

Bealach eile b’fhéidir chun cur le feiceálacht na leabhar Gaolainne, b'fhéidir, na leas 
níos mó a bhaint as an Oireachtas.  Féile is ea an tOireachtas gur deacair dóthain moladh 
a thabhairt di ach le blianta anuas, tá sí cúngtha isteach i leataobh ó shaol cultúrtha na tíre.  
Ní chreidim gur le haon droch aigne a tharla sé seo ach de dheascaibh easpa eolais agus 
easpa machnaimh.  Glacann na meáin leis gur rud ‘dos na Gaeilgeoirí’ í agus nach 
mbaineann sí leis an saol go coitianta.   

Ní mor an tuairm seo a bhréagnú. Agus braithim gur féidir leis an gcóras polaitiúil 
ceannaireacht a dheánamh anseo.  Beatha cultúir is ea an fheiceálacht.  Tá Méara, nó Ard 
Mheara againn i ngach aon chontae sa tír seo.  Tá córas poiblíochta faoina lámha acu siúd.  
Úsáideann siad an córas sin chun ómós a léiriú do dhaoine áitiúla go bhfuil gaisce déanta 
acu, go bhfuil ainm an chontae curtha faoi mheas acu.  Nach rud le maíomh as ag contae 
ar bith gur bhuaigh daoine duaiseanna amach ag an bhféile cultúrtha is mó measa sa 
Ghaolainn?  

Ní haon rud mór atá i gceist anseo agam, cuireadh a thabhairt dos na scríbhneoirí ar 
fad ón gcontae, nó ón gcathair, go bhfuil duais Oireachtais buaite acu leath uair an chloig a 
chaitheamh i dteannta an Mhéara nó an Ard Mhéara an tseachtain i ndiaidh an Oireachtais.  
Má tá an Méara i láthair ag ócáid den chineál san, beidh fear an cheamara ann agus beidh 
pictiúir ar na nuachtáin áitiúla an lá dar gcionn.  Chífí don phobal áitiúil gur rud nadúrtha í 
scríobh na Gaolainne, go mbaineann sé leis an ngnáthshaol agus go mbaineann sí le saol 
an cheantair sin. Tacaíocht mhór don scríbhneoir í sin, go háirithe don scríbhneoir nach 
bhfuil cónaí air nó uirthi sa Ghealtacht. Léireodh a leithéid do scríbhneoirí go bhfuil meas ag 
daoine áitiúla ar a bhfuil a dheánamh acu, go n-aithníonn daoine ina cheantar nó ina ceantar 
féin go bhfuil fiúntas ag baint lena bhfuil ar siúil acu.   



Níl anseo agam ach sampla den chineál rud beag gur féidir a dhéanamh ach 
machnamh a dheanamh.  Rud beag atá ann ach tógtar struchtúir mhóra le himeachta ama 
de charn mionchloch.  Tá an-chumhacht cultúrtha ag insititiúidí stáit. Is féidir leo mórán a 
dheanamh ach tá aon rud amháin nach féidir leo a dheánamh maidir le caomhnú cultúir – 
ní féidir leo fanacht neodrach. Tá tionchar teangan agus cultúir ag gach aon bheart a 
dheineann na hinstitiúidí seo. Cuireann gach aon bheart dá gcuid an teanga agus an cultúr 
a bhaineann léi a chur chun cinn í nó cuireann sé ar gcúl í.  Agus táim cinnte, ach daoine le 
taithí acu ar cheird na poiblíochta a chur ag obair air seo, go bhféadfaí teacht suas le neart 
rudaí beag den chineál seo a chabhródh go mór le haitheantas poiblíocht agus feiceálacht 
a thabhairt do scríbhneoireacht na Gaolainne.   

Chabhródh an t-aitheantas seo le léitheoreachta na Gaolainne a chur os comhair an 
phobail mar ghnáth rud, ,mar rud inmhianta seachas mar rud leithleasach nó aduain.   Ní 
chosnódh an cineál sin aitheantais puinn airgid in aon chor. 

 

Airgead 

Beireann an tagairt dheireanach sin ar ais chuig an cheist is lú go bhfuil fonn orm a 
lua nó a phlé ach ní bheinn macánta mura luafainn é – airgead.  Ní scríobhann duine ar bith 
leabhar as Gaolainn chun a shaibhreas a dhéanamh ach ní cóir go mbeadh éinne thíos leis 
ach chomh beag céanna. Nuair a foilsíodh an cheád leabhar uaimse thair i 1990, fuaireas 
thart ar £700 punt as.  Faighim idir €750 agus €900 anois ar leabhar, tríocha bliana níos 
deanaí.  Lig dom é sin a chur i gcomhthéacs. Ar mo chonlán féin atáim anseo inniu. B’éigean 
dom tacsaí a fháil chomh fada le staisiún na traenach agus beidh orm ceann eile a fháil 
abhaile tráthnona. Sin €25. Costas na traenach, sin thart ar €60 agus má fhaigihim greim le 
n-ithe beadh €30 eile air sin, abraimis.  Dá mbeadh orainn fanacht thar oíche bheadh ar a 
laghad €200 air sin.  Sin, go garbh, €315 euro. Is ionann san nach mór agus leath na 
díolaíochta a fhaighim as trí bliana oibre ag scríobh leabhair amháin, mura mbuafadh an 
leabhar san duais Oireachtais. 

Mar a dúras ag an dtosach, tá an tsaoráid agamsa an cineál sin ama atá riachtanach 
a chaitheamh  leis an scríbhneoireacht agus, toisc go bhfuilim ar phinsean agus toisc go 
raibh an t-ádh liom dhá dhuais Oireachtais a bhuachtaint, is leor an méid sin chun mo chuid 
costais a ghlanadh ach níl ann ach an méid sin. Ach níl an tsaoráid chéanna ag mórchuid 
de scríbhneoirí na Gaolainne.   

Dheineas cur síos níos luaithe ar an gcineál ama atá i gceist chun leabhar a ullmhú 
chun a fhoilsithe, conas is féidir linn áiteamh ar dhaoine óga, daoine go bhfuil postanna acu, 
muirear orthu b'fhéidir agus morgáiste nó cíos le diol acu, an cineál sin dua agus ama a 
chaitheamh leis an scríbhneoireacht mura bhfuil ach airgead chomh suarach san acu as?   

 

Na foilsitheoirí 

Faraor, ní dóigh liom gur féidir linn brath ar an foilsitheoirí aon fheabhas a chur ar an 
scéal seo an airgid.  Má íocann siadsan tuilleadh as a bhfuil á fháil acu féin, is lú leabhar a 
bheidh ar a gcumas a fhoilsiú.  Más mian linn mar shochaí go leanfaidh tradisiúin na 
scríbhneoireachta abhus, caithfimid, mar shochaí agus mar stáit, cúnamh níos fearr a 
thabhairt dos na foilsitheoirí agus na scríbhneoirí. 

Tá tagairtí déanta agam cheana féin ar eachtaí na bhfoilsitheoirí agus an obair mhór 
atá ar siúl acu. Ba mhéith liom cur leis sin.  Níl aon taithí, eolas nó cleachtadh agamsa ar 
chúrsaí gnó, cúrsaí bolscaireachta nó cúrsaí airgid agus déarfainn nach mór iad na 
scríbhneoirí go bhfuil an taithí sin acu.  Tá na scileanna sin agaibhse ar an gCoiste seo.  
Deinim amach, agus ní le haon mhóráil a deirm é, nach mór ar fad an taithí atá ag baill an 
choiste seo ar cheird na scríbhneoireachta.  Tá grúpa amháin, áfach, go bhfuil an dá scil 
acu agus sin iad na foilsitheoirí. Pé plean atá le ceapadh ag an gCoiste seo chun 
léitheoireacht agus foilsitheoireacht na Gaolainn a chur chun cinn, tá sé riachtanach ar fad 



na foilsitheoirí a bheith gafa ina lár.  Is iadsan is fearr a thuigeann riachtanais na léitheoirí, 
castachtaí an ghnó féin agus ar ndóigh mallaitheacht chiotrúnta na scríbhneoirí chomh 
maith. 

Más féidir libhse agus leosan teacht ar aon éill maidir le plean praiticiúil, samhailteach 
agus maoinithe chun an léitheoireacht agus an fhoilsitheoireacht a fhorbairt, déanfaidh sibh 
ar leas uile. 
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