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Michael Davitt san Astráil, 1895

Dé Máirt 17 Iúil 2012 láinseáil an tOllamh Trevor Burnard, fear groí líofa,  Ireland Down Under: Melbourne Irish
Studies Seminars 2001-2010, ag seimineár i gColáiste Newman, Ollscoil Melbourne. Elizabeth Malcolm, Philip Bull
agus Frances Devlin-Glass, triúr scoláirí nótáilte. Is toradh é an leabhar seo ar deich mbliana  de chainteanna ar
ábhair éagsúla a bhaineann le léann Éireannach san Astráil agus in Éirinn. Mar a dúirt duine a raibh lámh aige
san obair, is éacht é. (Tá an leabhar le fáil ag www.custombookcentre.com.au .)

An Dr Carla King a bhí ag caint ag an seimineár áirithe seo. Múineann sí an stair i gColáiste Phádraig i nDroim
Conrach  i mBaile Átha Cliath agus is údar í ar Michael Davitt (1846-1906) – leasaitheoir talún, ceannaire lucht
oibre, náisiúnaí, Feisire Rialtas Dúchais, údar agus iriseoir. Tá an Dr King ag scríobh a bheathaisnéise agus bhí sí
ag déanamh taighde in Melbourne mar chomhalta Uí Dhomhnaill sa Léann Éireannach sa bhliain 2012. 
  
I gContae Mhaigh Eo a rugadh Davitt agus Gaeilge aige dá bharr. I Sasana, áfach, a tógadh é, agus chaill sé
leathlámh de bharr dtionóisce i monarcha ann. Chuaigh sé sna Fíníní, gabhadh é agus chaith seacht mbliana i
bpríosún. Bhí baint aige ina dhiaidh sin le Conradh na Talún agus chuaigh sé le polaitíocht. Bhí sé pósta le bean
mhisniúil a thacaíodh go tréan leis ina chuid oibre. É ag scríobh leis i gcónaí mar iriseoir agus mar údar (scríobh
sé sé leabhar) agus é ag dul i gcion ar an bpobal dá réir. É ar a dhícheall riamh ag déanamh leas an lucht oibre. 

Bhí cúiseanna difriúla leis an gcuairt a thug sé ar an Astráil. B’éigean freisin an scoilt a lean scannal Parnell
a leigheas i measc na nÉireannach thar lear.. Bhí suim ag Davitt riamh san Astráil agus sna hÉireannaigh a
bhí ina gcónaí ann. Agus bhí gá aige le hairgead. 
 
Dóbair do Davitt teacht amach ina chime, mar a rinne cara leis, Fínín eile. Sa bhliain 1883 bhíodh sé ag scríobh
don Advocate, nuachtán Caitliceach in Melbourne, ag cur síos ar ghnóthaí na hÉireann;  bhí sé ag smaoineamh
uair  ar  theacht  mar  imirceach.  Mar  chuairteoir  a  tháinig  sé  sa  bhliain  1895,  agus  is  dócha  gur  mhór  an
suaimhneas dó éirí as an síorobair i rith an turais, cé go bhfuair sé drochscéal agus é ag taisteal – bás na hiníne ba
shine aige. 

Saol  suaite  a  bhí  ag  an Astráil  sna  1890í  –  bainc  ag  cliseadh,  praghas  an  talaimh  ag  titim  go tubaisteach,
stailceanna ar na duganna agus ag lomadóirí caorach (dream a raibh tábhacht leo i ngeilleagar na tíre). Tháinig
Davitt  go tráthúil  mar  iriseoir,  ach bhí  an-éagsúlacht  ag baint  leis  an dream a bhí  ag súil  leis  –  sóisialaigh
mheánaicmeacha (na  Fabians), ceardchumannaigh, lucht na hAon Chánach (Single Tax, agus bá ag Davitt leo),
cosantaithe, saorthrádálaithe, gréasán láidir agus Oráistigh féin. Bhí páirtithe an lucht oibre ag teacht chun cinn
sna coilíneachtaí difriúla ach ba mhinic ag dul i gcomhar leis na Liobrálaigh iad. Bhí doicheall ar na heaspaig
roimhe ar dtús, ach tháinig siad ina leith. 

Chaith Davitt cúig mhí san Astráil – é siar is aniar ag bailiú ábhair dá leabhar Life and Progress in Australia. Chuir
sé £1,000 punt chun na hÉireann ar son na ‘cúise’ agus é ag iarraidh an bhris a thabhairt isteach arís, á shaothrú
ar an turas. (Ní fios cén tuairim a bhí ag an bhean cheile ar an scéal sin.) Thugadh sé léachtaí ar thréithe Feisirí
Westminster, ar ghluaiseacht an lucht oibre, ar an Rialtas Dúchais, ar ‘Ballybrack to Jericho’ (turas go dtí an
Meánoirthear) agus ar Shean-Éirinn (cé nárbh eolaí mór ar an ábhar sin é). Níorbh óráidí gáifeach é ach cainteoir
éifeachtach stuama agus fáilte roimhe in ngach áit.

Bhí suim mhór aige i gcás na mBundúchasach agus na ‘Kanakas’ – dream a tugadh isteach mar oibrithe ar na
plandálacha cána. Cháin sé an drochíde a bhí á tabhairt do na Bundúchasaigh, dearcadh nach mbeadh ag teacht
le tuairim mórán Astrálach ag an am.  
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Toghadh é mar Fheisire Mhaigh Eo Theas agus é thar lear. Dealraíonn sé gur chuir an turas ardú meanman air -
b'fhéidir go ndeachaidh an Astráil i  hfeidhm ar a dhearcadh i leith Pháirtí an Lucht Oibre. B’fhiú cuimhne a
chuairte a bhuanú. 

��������

Bloomsday in Melbourne

Beidh cúrsa léitheoireachta (Ardchúrsa Léitheoireachta an tSeoighigh) faoi Uiliséas ar siúl sa Chlub Ceilteach in
Melbourne Dé Domhnaigh, 29 Iúil:  Meliodiosities in Pure Effusion:  Joyce’s modernism, experimentalism, and radical
thinking.  Díreofar aird ar na caibidlí is mó is neamhnádúraíoch in Uiliséas agus déanfar taighde ar an iliomad
bealaí ar chuir an Seoigheach traidisiún liteartha a linne bunoscionn. Míneofar cén fáth ar tháinig éileamh chomh
mall sin ar a shaothar, fiú sna hollscoileanna, agus cén fáth a ndearnadh tomhas nuaíochta a linne de, rud a
ghríosaigh teoiricithe liteartha agus cultúrtha chun oibre ó shin i leith.   

Is féidir áit  achur in áirithe mar a leanas: 

http://www.bloomsdayinmelbourne.org.au/courses-advanced.htm
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An Ghaeilge sa daonáireamh 

Tá torthaí Dhaonáireamh Astrálach na bliana 2011 le fáil anois, agus deis againn a fháil amach cá mhéad cainteoir
Gaeilge a labhraíonn an teanga sa bhaile. (Is fiú a rá arís gur teanga theaghlaigh amháin atá i gceist anseo: ní
áirítear daoine a bhfuil Gaeilge acu ach nach n-úsáideann sa bhaile í.) 

1,895 duine a úsáideann an Ghaeilge mar theanga theaghlaigh san Astráil. Tá na torthaí ar fáil ar shuíomh SBS ag
http://www.sbs.com.au/news/census/ –  féach  ‘All  other  languages’ agus  roghnaigh  ‘Irish’. Is  féidir  áiteanna
cónaithe na gcainteoirí úd a chuardach ar an léarscáil atá ag gabháil leis an suíomh. 

Bhí uimhir measartha ard le fáil timpeall Sydney: 28 duine in Randwick, 14 duine in Pyrmont, seachtar in Surry
Hills, agus triúr nó mar sin in áiteanna eile. In Melbourne bhí an líon is mó in St Kilda – 18 duine. Gheofá triúr nó
ceathrar nó beagán níos mó ina lán fobhailte eile – seachtar in Coburg, triúr in Brunswick, naonúr in Richmond,
triúr in Dandenong agus mar sin de. Ní raibh faic in Ballarat ach bhí seachtar le fáil in Woodend, amuigh faoin
tuath.      

Bhí líon ard i bPeirt san Astráil Thiar – 28 - agus cuid sna háiteanna máguaird - ochtar  in Dianella,  ochtar in
Armadale agus roinnt níos lú in áiteanna eile. In Queensland agus san Astráil Theas gheofá triúr ansiúd is anseo,
agus ba é an scéal céanna sa Chríoch Thuaisceartach é. Bhí scata an-bheag sa Tasmáin. 

In Éirinn a rugadh 80% de na cainteoirí Gaeilge, rud a fhágann, áfach, go bhfuil méadú ag teacht ar an líon a
rugadh san Astráil. Níor rugadh ach 0.3% den daonra iomlán in Éirinn, ach tá méadú suntasach tagtha ar an líon
daoine a úsáideann Gaeilge sa bhaile le hais a raibh ann sa bhliain 2006. Bíodh súil againn go bhfuil líon na
nGaeilgeoirí i gcoitinne ag méadú freisin. 

��������

Cláir faisnéise

Féach an físeán seo: http://blog.languagehunters.org/ Clár Gaeilge naoi seachtaine i Meánscoil Corbett in Corbett,
Oregon – an Ghaeilge á múineadh le spraoi mar theanga bheo. 

Éist le clár raidió a rinne RTÉ sa bhliain 2007:  http://www.rte.ie/radio1/doconone/radio-documentary-irish-
language-seachtain-na-gaeilge.html.

��������
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Drochfhocail

Tarraingíodh ár n-aird ar an méid a leanas mar shamplaí suntasacha den mhí-aistriúchán (Google Translate ba
ciontach leis, b’fhéidir):

Fógra i mBusáras i mBleá Cliath: Baby Changing - Athrú Naíonáin 

Fógra i gCathair Phort Láirge: Set Down Area Only - Ceantar Socraigh an Dúin Amháin
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Ní thuigimid thú

D’fhógair PayPal i Mí na Feabhra go mbeadh míle post nua ann in Éirinn. Bheadh teangacha iasachta ag teastáil
agus lucht a labhartha. Ní nach ionadh, ní raibh ach leath na ndaoine sin le fáil in Éirinn. Ní mó ná sásta a bhí an
comhlacht nuair a bhí air 500 duine dátheangach a thabhairt isteach ó naoi dtír déag eile ar chostas mór. 
 
Dúirt urlabhra go raibh ‘a  deficiency in languages in Ireland,’ agus dúirt gurbh éigean an córas oideachais a
fheabhsú ó bhonn chun a chinntiú go mbeadh fáil ag lucht gnó ar dhaoine a bhí oilte ar theangacha agus ar
eolaíocht. Tá an-ghá le daoine a bhfuil Gearmáinis, Ollainnis agus teangacha Lochlannacha acu.  

Dúirt an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta agus an IDA (foras a mheallann infheisteoirí) go dtugadh siad an-
aird ar a leithéid de scéal, rud nach ionann is a rá go dtiocfaidh feabhas ar mhúineadh na dteangacha. Ar nós
náisiún eile a labhraíonn Béarla,  ní thuigeann na hÉireannaigh mar phobal cén tábhacht atá le teangacha na
gcomharsan;  níl  na  scoileanna  in  ann  ag  an  obair  agus  níl  na  múinteoirí  ann.  Tá  an  Ghaeilge  sábháilte
(leathshábháilte?) ag na gaelscoileanna; tá na scoileanna lán-Bhéarla (ar nós a leithéidí san Astráil) sásta dhá leath
a dhéanamh dá dhícheall sna gnóthaí seo. 

Tá an bealach ceart ann agus eolas air: cúpla ábhar a mhúineadh trí Fhraincis, abair, do dhaltaí óga, cleachtadh
mór cainte a dhéanamh agus leanúint den obair ar an meánscoil. Ach tá na hÉireanaigh gan Fraincis agus tá na
hAstrálaigh gan Indinéisis – an teanga Áiseach is fusa a fhoghlaim.   

��������

Bille Gaeltachta 

An gnáthghearán i gcónaí ag Seán Ó Cuirreáin, Coimisinéir Teanga na hÉireann. Ní bheidh feidhm le Bille nua
na Gaeltachta mura gcuirfear iallach ar eagraíochtaí stáit gnó a dhéanamh trí Ghaeilge sa Ghaeltacht. Ní maith
leis go bhfágann an Bille Gaeltachta cuid mhaith den phleanáil teanga faoi phobal na Gaeltachta féin. Deir sé go
bhfuil ag teip ar an Stát féin seirbhísí  trí  Ghaeilge a sholáthar agus go mbeidh sé thar acmhainn na bpobal
Gaeltachta an Ghaeilge a shlánú mura gcuideoidh institiúidí an Stáit leis an obair. Ní mór a chinntiú go mbeadh
máistreacht ar an nGaeilge ag gardaí agus ag feidhmeannaigh eile de gach saghas – lucht bailithe cánach, lucht
leasa shóisialaigh agus sláinte, cigirí agus baill de na húdaráis áitiúla.

Tá guth eile le coisteáil. Athacadóir is ea Donncha Ó hÉallaithe; tá sé ag déanamh taighde ar úsáid na teanga le
deich mbliana anuas agus is minic a dhéanann sé trácht ar an ábhar sin ar TG4 agus ar Raidió na Gaeltachta. Ag
seo toradh a mhachnaimh ar an mBille faoi theorainneacha nua na Gaeltachta, Bille atá á chíoradh faoi láthair sa
Dáil.  

Tá os cionn leath phobal na ‘Gaeltachta’ ina gcónaí i gceantair ar beag Gaeilge atá le cloisteáil iontu.  Shocraigh
Staidéar  Cuimsitheach  Teangeolaíoch  ar  Úsáid  na  Gaeilge  sa  Ghaeltacht (2007)  critéir  le  haghaidh  trí  shaghas
Gaeltachta:  Earnáil  A do cheantair  mar  a  raibh Gaeilge  á  húsáid  mar  phríomhtheanga  an  phobail  agus na
dteaghlach; Earnáil B do cheantair a bhí ag iompar ar an mBéarla;  Earnáil C do cheantair nach n-úsáideadh
Gaeilge mar an bpríomhtheanga ach mar a raibh sí á husáid ag cuid gréasán sóisialta, ag roinnt bheag teaghlach
agus sa chóras oideachais. Nuair a dhéantar scagadh ar eolas ó Dhaonáireamh na bliana 2006 taispeántar go
raibh 95,000 duine ina gcónaí i gceantair Ghaeltachta, gur bhain 17,000 le hEarnáil A, 10,000 le hEarnáil B agus
17,000 le hEarnáil C. D’fhág sin 50,000 duine nach raibh ag cur leis na critéir. 
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Deir Bille nua na Gaeltachta go gcoinneoidh gach ceantar atá laistigh sa Ghaeltacht mar a tá sí anois, agus go
gcoinneoidh sí a stádas Gaeltachta, cuma má tá an teanga á húsáid ann nó nach bhfuil. Tá níos mó ná 15,000
duine ina gcónaí in eastáit tithíochta na Gaillimhe taobh istigh de theorainneacha oifigiúla na Gaeltachta. Is beag
Gaeilge a bheadh acu, agus tá sráidbhailte in áiteanna eile sa Ghaeltacht ar lú fós an méid Gaeilge atá á labhairt
iontu.

De réir an Bhille nua, coinneoidh ceantair Bhéarla a stádas Gaeltachta má éiríonn leo plean teanga a ullmhú. Is é
an toradh a bheidh air sin go bhfanfaidh na ceantair sin sa Ghaeltacht ach na foirmeacha cearta a líonadh. Fuair
an Rialtas réidh le toghcháin dhíreacha d’Údarás na Gaeltachta de bharr costais, ach ní bheidís chomh costasach
sin  dá  mbeadh na  teoraineacha cruinn.  Lena  chois  sin,  bíonn  an Rialtas  ag  íoc  liúntas  €3,000  sa  bhliain  le
múinteoirí  a  tharla a bheith ag obair  i  gceantair  ‘Ghaeltachta’ nár labhair  Gaeilge le fada an lá.  Dá mbeadh
teorainneacha cruinne ann bheadh an Rialtas in ann airgead a chaitheamh go fónta sna háiteanna a bhfuil an
Ghaeilge ina teanga phobail fós agus gréasáin Ghaeilge a chur chun cinn i gceantair chathrach.  

Sin tuairim Dhonncha Uí Éallaithe. Seans maith, áfach, go gcloífidh an Rialtas leis an socrú a bhí ann riamh –
ceantair Bhéarla ag ligean orthu féin gur cuid den Ghaeltacht iad agus gan seirbhísí cuí ar fáil ag an mbeagán
teaghlach a labhraíonn Gaeilge fós. Más ea, caillfear pé deis a bhí ann chun an dé a choinneáil sa teanga i dtithe
scáinte na fíor-Ghaeltachta. Beidh an Ghaeilge beo fós sna bailte móra agus sna cathracha – glúine nua ag teacht
in áit na nglún a thréig an teanga. Beidh a rian sin ar an bhféiniúlacht náisiúnta (rud – ábhar tráchtas, ábhar
leabhar.     

��������

Gaeltacht Thuaisceart an Oileáin Úir

Níl teanga an Lúibín ag dul i laige i Meiriceá Thuaidh – mhalairt ar fad, i bhfianaise na Tumsheachtaine Gaeilge
atá le bheith ann ar  12 - 18 Lúnasa 2012 i nGaeltacht Thuaisceart an Oileáin Úir, in aice le Kingston, Ontario. 

Tá liosta fada imeachtaí ann - ranganna Gaeilge, ceardlanna cultúir (amhránaíocht, scéalaíocht, damhsa, ceol,
ealaín,  cócaráil,  fiabheatha,  stair,  spóirt,  réalteolaíocht),  múinteoirí  ó  Mhaigh  Eo,  turas  go  dtí  críoch  na
Móhacanna, cluiche peile, conairí dúlra, spóirt uisce, tinte cnámha, ceolchoirm (Steafan Hannigan and Saskia
Tomkins), cuairt mhalairte (An Uaimh go dtí An Uaimh), seisiúin cheoil, féasta, céilí mór. Agus an Ghaeilge fite
fuaite sna gnóthaí go léir.   

Ceannóidh do chuid airgid leaba nó áit champála, teagasc agus bia. Is féidir clárú ar líne ag:

http://www.srayner.ca/comhaltas/M_Immersion%20Week%20Payments.htm

Teagmháil: kenny-h@rmc.ca.

Mura mian leat An Lúibín a fháil, cuir teachtaireacht dá réir chun rianach@optusnet.com.au.

If you do not wish to receive this newsletter, please send an email accordingly to rianach@optusnet.com.au. 
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Leaganacha simplithe

Michael Davitt san Astráil, 1895

Dé Máirt  17 Iúil  2012 láinseáil  an tOllamh Trevor Burnard,  fear  groí  líofa,  Ireland Down  Under:
Melbourne Irish Studies Seminars 2001-2010, ag seimineár i gColáiste Newman, Ollscoil Melbourne. 

Bhí an Dr Carla King, Éireannach, ag caint ag an seimineár. Is eolaí í ar Michael Davitt (1846-1906) –
leasaitheoir talún, ceannaire lucht oibre, náisiúnaí, Feisire Rialtas Dúchais, údar agus iriseoir. 
  
I gContae Mhaigh Eo a rugadh Davitt agus Gaeilge aige dá bharr. I Sasana, áfach, a tógadh é, agus
chaill sé leathlámh de bharr dtionóisce i monarcha. Chuaigh sé sna Fíníní, gabhadh é agus chaith
seacht mbliana i bpríosún. Bhí baint aige ina dhiaidh sin le Conradh na Talún. Ba pholaiteoir freisin
é. Bhíodh sé ar a dhícheall ag déanamh leas an lucht oibre.1 

Bhí cúiseanna difriúla leis an gcuairt a thug sé ar an Astráil. Bhí suim ag Davitt riamh san Astráil
agus sna hÉireannaigh a bhí ina gcónaí ann. Bhí gá aige le hairgead. B’éigean freisin an scoilt a lean
scannal Parnell a leigheas i measc na nÉireannach thar lear.  
 
Bhí an-éagsúlacht ag baint leis an dream a bhí ag súil leis - sóisialaigh, ceardchumannaigh, lucht na
hAon Chánach (Single Tax), cosantaithe, saorthrádálaithe, Caitlicigh agus Oráistigh. Bhí doicheall ar
na heaspaig roimhe ar dtús, ach tháinig siad ina leith.2 

Chaith  Davitt  cúig  mhí  san  Astráil.  Thugadh  sé  léachtaí  ar  thréithe  Feisirí  Westminster,  ar
ghluaiseacht an lucht oibre, ar an Rialtas Dúchais, ar a thuras go dtí an Meánoirthear agus ar Shean-
Éirinn. Ba chainteoir éifeachtach stuama é.

Bhí suim mhór aige i gcás3 na mBundúchasach agus na ‘Kanakas’ – dream a tugadh isteach mar
oibrithe ar na plandálacha cána. Cháin sé an drochíde4 a bhí á tabhairt do na Bundúchasaigh.  

Toghadh é mar Fheisire Mhaigh Eo Theas agus é thar lear. Dealraíonn sé gur chuir an turas ardú
meanman5 air.  

Bille Gaeltachta 

Deir  Seán  Ó  Cuirreáin,  Coimisinéir  Teanga  na  hÉireann,  nach  mbeidh  feidhm  le  Bille  nua  na
Gaeltachta mura gcuirfear iallach6 ar eagraíochtaí stáit gnó a dhéanamh trí Ghaeilge sa Ghaeltacht.
Deir sé go bhfuil ag teip ar an Stát seirbhísí a sholáthar trí Ghaeilge agus nach ceart aon chuid den
dualgas sin a chur ar phobal Gaeltachta an Ghaeilge.

Deir an taighdeoir Donncha Ó hÉallaithe go bhfuil os cionn leath phobal na ‘Gaeltachta’ ina gcónaí i
gceantair atá ar bheagán Gaeilge.7 Deir sé go dtaispeánann an anailís a rinne sé ar dhaonáireamh na
bliana 2006 go raibh 95,000 duine ina gcónaí i  gceantair Ghaeltachta ach gur 17,000 amháin a
bheadh ag labhairt mórán Gaeilge. 

Deir Bille nua na Gaeltachta nach gcaillfidh aon cheantar sa Ghaeltacht (mar a tá sí anois) a stádas
Gaeltachta má ullmhaíonn sé plean teanga. Is é an toradh a bheidh air sin go bhfanfaidh na ceantair
sin  sa  Ghaeltacht  ach8 na  foirmeacha  cearta  a  líonadh.  Dá  mbeadh teorainneacha  cruinne  ann
bheadh an Rialtas  in  ann airgead  a  chaitheamh sna  háiteanna  a  bhfuil  an Ghaeilge ina  teanga
phobail fós, agus bheadh sé in ann gréasáin Ghaeilge a chur chun cinn i gceantair chathrach.  

Seans maith go gcloífidh an Rialtas leis an socrú atá ann anois  - an Ghaeltacht a bheith lán de
cheantair  Bhéarla. Beidh an Ghaeilge beo fós sna bailte  móra agus sna cathracha ach beidh na
seanchainteoirí dúchais imithe.      

1 Ag déanamh leas an lucht oibre – working for the benefit of the working classes
2 Tháinig siad ina leith – they came over to his side
3 Cás - situation
4 Drochíde – ill-treatment
5 Ardú meanman – raising of spirits
6 Iallach - compulsion
7 Ar bheagán Gaeilge – with a minimum of Irish
8 Ach – conditional on
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Mura mian leat An Lúibín a fháil, cuir teachtaireacht dá réir chun rianach@optusnet.com.au.

If you do not wish to receive this newsletter, please send an email accordingly to rianach@optusnet.com.au. 
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