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An Triail le Mairéad Ní Ghráda 

(Téacs léachta a tugadh do Chomhar na Múinteoirí Gaeilge, Baile Átha Cliath) 

3 Márta 1999 

 

Is minic ráite é gur bhliain thábhachtach í an bhliain 1939 i stair na nualitríochta 

Gaeilge. Labhair Breandán Ó Doibhlin ar “a new upsurge of creative writing [which] 

coincided more or less with the outbreak of the Second World War”, mar shampla, 

agus tá sé ráite ag Seán Ó Tuama gur sa bhliain “sin a thosaigh forbairt na 

nualitríochta”. Is sa bhliain chéanna sin leis a athbhunaíodh an tOireachtas; tugadh 

thar n-ais do scríbhneoirí na Gaeilge an forum fé leith a bhíodh ann chun a saothar a 

chur os comhair a bpobal éisteachta agus a bpobal léitheoireachta. Agus is go 

fonnmhar a chuaigh scríbhneoirí Gaeilge i mbun pinn ag cumadh filíochta, ag saothrú 

próis agus ag forbairt na drámaíochta – ní gá dhom é seo a áiteamh oraibh-se, na 

múinteoirí, a bhíonn ag plé le mórán den abhar so in bhúr gcúrsaí meánscoile, idir 

chúrsaí sinsearacha agus chúrsaí sóisearacha. 

Bliain thábhachtach chruthaitheach ab ea an bhliain chéanna, 1939, do 

Mhairéad Ní Ghráda leis: foilsíodh cnuasach dá gearrscéalta fén dteideal An Bheirt 

Dearthár, cuirim i gcás; agus luaitear í sa leabhar dar teideal Traidisiún Liteartha na 

nGael, le J.E. Caerwyn Williams agus Máirín Ní Mhuiríosa, i measc na ndaoine a 

chuir “drámaí inspéise” ar fáil sa Ghaeilge ó 1939 i leith (lch. 377). Is mar scríbhneoir 

drámaíochta a bhain sí cáil amach sa litríocht. Ní hamháin gur chuaigh léiriú a dráma 

An Triail i bhfeidhm ar lucht na Gaeilge i 1964 ach do dhein an t-aistriúchán Béarla ar 

an ndráma céanna (a léiríodh i 1965), agus an phoiblíocht a fuair sé ar an dteilifís, do 

dheineadar san deimhin de go bhfaigheadh Ní Ghráda aitheantas mar dhrámadóir sa 

tír seo agus go dtarraiceofaí áird áirithe leis, is fíor, san Eoraip uirthi. Go deimhin 

féin, mar shlat tomhais a thaispeáineann go bhfuil a hionad féin bainte amach aici i 

litríocht na Gaeilge, ní miste féachaint ar an gcuntas ar an “playwright” Mairéad Ní 

Ghráda san Oxford Companion to Irish Literature. 

Ón uair nach saothar liteartha go húdar, gan dabht, ní miste in aon anailís ar an 

saothar san, braithim, áird áirithe a dhíriú ar dtúis, más féidir, ar an té a chruthaigh an 

saothar. Ní i gcónaí, gan dabht, a bhíonn eolas ag an léitheoir nó ag an éisteoir ar an té 

a scríobh an saothar; go deimhin féin i gcás na litríochta Gaeilge ó aimsir na 

Meánaoise i leith, is mó saothar ann agus gan ainm a údair, fiú amháin, a bheith ar 
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eolas in ao’ chor. I dtréimhse na nualitríochta, gan dabht, is fíor annamh ná beadh 

ainm an údair againn – bíonn a fhios againn cé a chum agus cé a cheap. Is minic, leis, 

a fhaightear eolas beathaisnéise (más é an cúpla focal féin é) ar chlúdach an tsaothair 

fhoilsithe, nó sa réamhrá a ghabhann leis an saothar. Ní hé go bhfuilim a’ d’iarraidh a 

thabhairt le fios anso, áfach, gur tábhachtaí an t-údar ná a shaothar liteartha san anailís 

théacsúil, ach gurb amhlaidh a fhéadfadh eolas áirithe mar gheall ar an údar a bheith 

tábhachtach go minic chun na hanailíse sin. Caitear comhthéacs an téacsa a chur san 

áireamh, gan amhras, agus is cuid den chomhthéacs san, ar shlí, an t-údar féin agus a 

dhála go minic. 

Mar sin féin, ní gá dhomh-sa, is dóigh liom, an cuntas beathaisnéise ar 

Mhairéad Ní Ghráda a thabhairt anso anocht toisc lucht éisteachta speisialta a bheith 

agam. Tá an t-eolas cheana agaibh, gan amhras, ón gcuntas a chuir Éamon Ó Ciosáin 

ar fáil san eagrán foilsithe den ndráma. Níor mhiste cuimhneamh air mar sin féin go 

ndeaghaidh sí ar Ollscoil – ní mór na mná a fuair oideachas tríú leibhéil in Éirinn lena 

linn – mar ar roghnaigh sí an Fhraincis agus an Béarla i dteannta na Gaeilge mar 

abhair léinn. Ní foláir nó chuaigh Ní Ghráda an mac léinn i ngleic le teoiricí nua 

critice a bhí ag teacht chun cinn i léann na Fraincise agus an Bhéarla. Mar chéimí sna 

nua-theangacha, agus mar scríbhneoir ina dhiaidh sin, ba dheacair dom a shamhlú nár 

chuir sí í féin ar an eolas maidir le múnlaí nua machnaimh agus maidir le modhanna 

nua san anailís théacsúil. Agus do bhí teoiricí nua ag teacht chun cinn ar Mhór-Roinn 

na hEorpa san am san, is fíor. 

Is i dtosach na haoise seo a thosnaigh teoiricí critice ag teacht chun cinn a luigh 

ar loime, ar oscailteacht, ar neamhbhailbhe san ealaín agus sa litríocht. Ní raibh aon 

tslí a thuilleadh don chur i gcéill, ná don nádúrachas ach chomh beag, toisc go raibh 

an saol san Eoraip réabtha ó bhonn tar éis scrios míchuíosach an Chéad Chogaidh 

Dhomhanda. I gcás na litríochta, más ea, dob é gnó an scríbhneora feasta an domhan 

nithiúil, substaintiúil, a iontáil agus a chur as a riocht. Bhí an frithnádúrachas, nó 

eispreiseanachas, mar a tugtar ar an machnamh so, i réim. Do lean as so 

coincheapanna maidir le fuarú agus coimhthiú – alienation nó defamiliarisation – 

agus tuigeadh gur cheart don saothar liteartha an saol a thaispeáint ar shlí nua. Dob í 

an teanga substaint na litríochta – déantús nó córas focal a bhí sa téacs liteartha. Is í an 

fhoirm seachas an t-abhar a bhí tábhachtach feasta. Is é sin, a bheag nó a mhór, an cur 

chuige a ghlac Na Foirmiúlaithe Rúiseacha agus Na Struchtúraithe ina ndiaidh. 

Is dóigh liom gur léir, mar atá áitithe san eagrán foilsithe de An Triail, nach “i 
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gcrot an nádúrachais” (lch. 99) a bhí Ní Ghráda ag obair ach a mhalairt ar fad agus 

gur sa “léiriú eispreiseanaíoch” (lch. 96) a bhí a suim. Go deimhin féin, braithim leis 

gur tábhachtaí an fhoirm ná an t-abhar féin agus go n-oireann cur chuige an 

Fhoirmiúlachais Rúisigh agus cur chuige an Struchtúrachais le chéile mar mhodhanna 

anailíse ar an ndráma so. 

Is mar fait accompli, ní nach ionadh, a thosnaíonn an dráma; tá an ‘scéal’ inste 

agus tá an ‘plota’ curtha i gcrích cheana féin. Tugtar an clabhsúr agus an tosach i 

dteannta a chéile sa chéad radharc. Tá Máire caillte cé nár cuireadh i láthair an 

léitheora/éisteora fós í. Is mar ghósta, mar ghuth, go deimhin, a thagann sí sa chéad 

radharc. Más ar lorg scéil atáimíd, más ea, is gearr é mar scéal. Cuireann Séainín go 

gonta é sa radharc déanach den ndráma nuair a deir sé: “An té a bhriseann rialacha an 

chluiche cailltear ann é” (lch. 89). 

Is mar chluiche, is cosúil, seachas mar an stáitse úd ag Shakespeare, a 

samhlaítear an domhan do Mhairéad Ní Ghráda – tagann an tagairt don chluiche seo 

anuas go luath i An Triail leis, i gceist reitriciúil Phádraig: “Nach ait mar a imríonn an 

saol an cluiche ar dhuine ...?” (lch. 27). Dob fhéidir a mheas más ea, ar bhonn teirce 

an phlota féin, go bhfuil cúram eile curtha roimpi ag Ní Ghráda anso i.e. sinn-ne – na 

léitheoirí nó an lucht éisteachta – a chur fé thriail agus a thástáil. Is sinn-ne a 

chaithfidh ceisteanna dár gcuid féin a chur orainn féin agus freagraí a thabhairt ar 

cheisteanna díreacha a chaitheann an dráma chugainn. 

Ní leor priocadh agus griogadh na haigne amháin, áfach; caithfear geit nó preab 

a bhaint as an léitheoir/éisteoir uaireanta. Chuige sin ní mór don scríbhneoir cúl a 

thabhairt le cur chuige (réalach mar dhea) an nádúrachais agus a thaispeáint go 

neamhbhalbh don léitheoir an cur chuige ina shaothar – i.e. “lay bare the device” mar 

a chuireadh na Foirmiúlaithe Rúiseacha é. Dá éagmais sin, is go gníomhach a 

chaithfidh an léitheoir dul i ngleic leis an dtéacs mar nach freagraí atá le fáil ón údar 

ach a mhalairt. 

Díol suime is ea é, mar shampla, gur beag ar fad an chomhairle stáitse a thugann 

Ní Ghráda i An Triail. Tá saoirse chuige sin ag an léiritheoir. Ina theannta san tá 

suíomh an dráma féin – an chathair agus an tuath – doiléir go maith, go háirithe i 

nGníomh 1. Dob fhéidir gur in aon bhaile fearainn in Éirinn atá an chéad chuid den 

ndráma suite, cuirim i gcás. Is de réir a chéile, agus go caolchúiseach go minic, a 

thagann na blúiríocha eolais chun solais sa dráma. Tá sé le tuiscint gur daoine tuaithe 

iad Máire agus a muintir – deirtear, mar shampla, go mbeidh Liam, an deartháir is 
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sine, “i mbun na feirme” (lch. 37); tugann Nábla “cailín tuaithe” ar Mháire (lch. 55), 

agus is láidre fós a théann Mailí agus Pailí leis nuair a chaitheann siad ciúta an “óinsín 

tuaithe” chuici (lch. 57). 

Ach ar a shon san ar fad is mó doiléire an tsuímh de ghnáth ná a shoiléire sa 

dráma – cuimhnímís ar thagairtí ar nós “chun na háite” (lch. 22), mar shampla, nuair 

is ag caint ar an an mball as a dtagann Máire atáthar; agus ag caint do ar an láthair 

chéanna i dtreo deireadh an dráma deir Colm gur “sa tsean-áit” (lch. 83) a bhí sé um 

Nollaig, pé áit é sin. Ní tábhachtach, de réir dealraimh, suíomh an dráma féin a lua. 

Agus go deimhin, nuair a tugtar ainm an bhaill tuaithe dúinn – “Baile i bhfad síos” 

mar a thugann Liam Ó Cathasaigh air, an t-aon uair amháin a ainmnítear sa dráma é 

(lch. 37) – ní fuirist teacht air ar aon mhapa! 

Tá doiléire áirithe leis i gceist i gcás an chúlra cathrach sa dráma i dtosach báire 

agus dob fhéidir aon chathair (nó go deimhin féin aon bhaile mór) in Éirinn a bheith i 

gceist. “An tSráid – daoine ag siúl síos suas” an cur síos ar shuíomh Radharc 8, 

Gníomh 1. Tá Radharc 1 agus Radharc 6, Gníomh 2, suite sa mhonarcha agus sa 

Chaife fá seach; is in árasán dá cuid féin a theastaigh ó Mháire cur fúithi ar dtúis (lch. 

64) ach go bhfuair sí seomra ar cíos i dtigh lóistín (Radharc 2, Gníomh 2). Tagann 

eolas áirithe ó Cholm, ar eagla nár piocadh suas na noid go dtí so sa dráma, nuair a 

chaitheann sé an cheist “an fada duit sa chathair?” chun Máire (lch. 83). Is cinnte go 

gcuirfeadh an tagairt don Ráth Garbh (lch. 47) mar shuíomh (ainm a thuigfeadh 

leithéidí Mháire, an trú, gan dabht) baill i gcathair Bhaile Átha Cliath i gcuimhne do 

dhuine, sa tslí is gurbh fhéidir a mheas dá réir sin nár ghá in ao’ chor an tagairt lom 

chinnte do Bhaile Átha Cliath i Radharc 2, Gníomh 2 (lch. 71). Is í an éiginnteacht 

suímh is tábhachtaí agus is fén léitheoir/fén éisteoir atá sé a chuid féin a dhéanamh 

den eolas san. D’fhéadfaí an dráma An Triail a shuíomh in ao’ bhall in Éirinn. 

Ní mór a mheas leis, áfach, gur ag tógáil ar thuiscint choiteann agus ar thárlúintí 

coiteanna i measc an phobail in Éirinn atá Mairéad Ní Ghráda agus go bhfuil tagairtí 

áirithe sa dráma aici atá soiléiseach iontu féin don phobal san. Ar an dtuath, mar 

shampla, do bhí (agus go deimhin tá fós, i mbaill áirithe tuaithe) stádas fé leith ag an 

sagart, ag an múinteoir agus ag an máistir scoile. Is deacair go minic, is fíor, saol 

anaithnid a chaitheamh ar an dtuath mar a mbíonn aithne ag daoine ar a chéile agus a 

fhios acu cé dar díobh iad, agus mar a gcloiseann siad ina theannta san mar gheall ar 

ghnóthaí a chéile. Thuigfeadh pobal léitheoireachta nó pobal éisteachta, dá réir sin, 

measaim, cén sórt cúlra atá á chur i láthair i dtosach an dráma ag an scríbhneoir; agus 
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thuigfidís chomh maith anois é agus a tuigeadh é, ní foláir, nuair a léiríodh an dráma 

don chéad uair i 1964. 

Is tábhachtach leis, braithim, an dá thagairt do Shasana sa dráma sa mhéid is go 

bhfuil impleachtaí fé leith acu, go háirithe do phobal Éireannach. I Radharc 7, 

Gníomh 1, deir máthair Mháire léi tar éis di a hiníon a spídeadh: “Féadfaidh sibh 

imeacht go Sasana, in áit nach mbeidh aithne ag aon duine oraibh ....” (lch. 41). Nuair 

a téití thar lear ag lorg oibre sna caogaidí agus sna seascaidí, dob é Sasana gan dabht 

an rogha ba choitianta (murab ionann is an Astráil inniu b’fhéidir). Ón uair gur ag an 

bpointe sa dráma ina bhfaigheann Bean Uí Chathasaigh amach go bhfuil a hiníon óg 

ag súil le leanbh a thagann an tagairt seo anuas, ní fheadar ná go músclódh an tagairt 

do ‘Sasana’ anso machnamh áirithe sa léitheoir/lucht éisteachta mar gheall ar chás 

mórán ban óg a thug aghaidh ar an dtír sin toisc iad a bheith ag iompar linbh. 

I Radharc 8, Gníomh 1, agus í ag tabhairt a fianaise don tarna Aturnae, deir 

Bean Uí Chinsealaigh (nó an bhean uasal, mar a tugtar leis uirthi sa dráma – agus dála 

san, nach cuí an sloinne atá curtha ag an ndrámadóir uirthi, sa mhéid go gciallaíonn 

cinnsealach ‘proud, vain, ostentatious’ agus go bhfuil luacha lucht an chinnsil aici 

féin!): “Ní furasta cailíní a fháil na laethanta seo. Tá siad go léir ag dul go Sasana” 

(lch. 44). Chuimhneofaí anso, ní foláir, ar an eisimirce a bhí mar chuid dhlúth den 

saol in Éirinn, i dtreo is gur beag teaghlach ná raibh ar a laghad gaol dá gcuid imithe 

an cuan amach (’sé sin go dtí go dtáinig an tíogar straidhpeach so inár measc). ’Sea, 

baineann a tábhacht féin leis an rogha a dheineann an t-údar i gcás an eolais a 

chuireann sí ar fáil, agus ní gan fáth ná tré sheans a thugann sí na píosaí eolais a 

thugann sí mar gheall ar shuíomh sa dráma féin. 

Má braithtear an suíomh gan a bheith go docht ann féin sa dráma, ach é a bheith 

go ginearálta agus cuíosach solúbtha, baineann cuid den scaoilteacht agus den 

éideimhne chéanna leis na carachtair chomh maith. Níor ghá, b’fhéidir, aon 

ainmneacha a thabhairt dóibh mar gur cuma iad nó cuspaí, ar shlí, a thugann nithe 

áirithe chun solais sa phobal agus a mhúsclaíonn dá réir mothúcháin fé leith sa lucht 

léitheoireachta/lucht éisteachta. Ná ní dóigh liom, ach chomh beag, gur féidir mórán a 

rá fén bhforbairt a thagann ar aon charachtar ar leith, agus Máire ina measc. 

Do luas anois beag nach é an nádúrachas is suim le Ní Ghráda i.e. ní chuige atá 

sí a thabhairt le fios gur féidir an domhan a chur i láthair i bhfocail. Ní mó ná san a 

theastaíonn uaithi a chur in iúl ná fuil aon deighilt ann idir an saol nithiúil agus an 

tsamhlaíocht, ach a mhalairt. Is tábhachtaí an fhoirm. Is go héifeachtach a 
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fheidhmíonn an dá Aturnae sa dráma: tugtar isteach go rialta iad chun an dráma a 

nascadh le chéile, chun baint siar as an léitheoir/éisteoir agus chun a chur i gcuimhne 

dúinn go bhfuilimid féin, leis, fé thriail. I gcomhthéacs an léirithe, go deimhin, is 

amhlaidh is aon seomra cúirte mór amháin é seomra na hamharclainne anso. Tá a ról 

féin ag an lucht éisteachta. Is giúróirí iad, mar is léir cheana féin sa chéad radharc 

nuair a labharann Máire leo (lch. 20), agus arís sa radharc déanach nuair a labharann 

Aturnae 2 go díreach leis an slua: “Ach sibhse, a bhfuil na cúrsaí ar fad ar eolas 

agaibh, cé is dóigh libh is ceart a chiontú?” (lch. 89). 

Ach tá ról an léitheora/an lucht éisteachta dáthaobhach leis, braithim, mar is 

finnéithe iad chomh maith. Nuair a bhíonn carachtair éagsúla á gceistiú faid ar fhaid 

ag an dá Aturnae, spreagtar na léitheoirí/éisteoirí chun a gceistiú féin a bheith ar siúl 

acu. Is teicníc éifeachtach é seo (teicníc na rannpháirtíochta) mar go músclaíonn sé an 

machnamh agus an féincheistiú. Níl aon éaló ann don léitheoir nó don éisteoir aonair 

(pé acu an máthair, athair, deartháir, deirfiúr, fostóir, páirtnéir fir/mná, cara nó 

múinteoir í/é) ón gceist cad a dhéanfadh sí/sé féin i gcás mar seo? 

Go deimhin tá an stát féin á chros-cheistiú anso chomh maith: an bhfuil go leor 

á dhéanamh don nduine imeallach, mar shampla, don nduine “tuirseach tréith [atá] ag 

obair gan aon phá”, don nduine “tuirseach tréith [atá] ag sclábhaíocht gach lá”, mar a 

chuireann na cailíní sa Teach Tearmainn é i Radharc 10, Gníomh 1 (lch. 55). Tá 

ceisteanna sóisialta, ceisteanna morálta, go deimhin, á gcur i An Triail, nithe a 

bhaineann chomh mór le habhar inniu agus a bhaineadar le habhar nuair a léiríodh an 

dráma ar dtúis sna seascaidí groda. Tá mórán áirde tairicthe le tamall de bhliantaibh 

anuas ar chás chailíní óga mar Máire, mar shampla, ná fuair aon éisteacht ná aon 

charthanacht agus a chuir lámh ina mbás féin. Cuireadh ar na súile don dtír ar fad ó 

shin áfach (agus cé déarfaidh nár dhein An Triail a cuid féin sa treo san?) ná 

rabhamair chomh carthanach ná chomh críostaí agus a cheapamair a bhíomar. “Cé a 

deir gur tír chríostaí í seo?”, a fhiafraíonn Seáinín i Radharc 2, Gníomh 2 (lch. 75). 

An altramacht a thagann anuas i Radharc 10, Gníomh 1, den ndráma baineann sí 

le habhar mar cheist shóisialta inár n-aimsir féin chomh mór is a bhain sí riamh ó 

deineadh dleathach in Éirinn í sa bhliain 1952. Tá líon na leanbh Éireannach a tugadh 

suas chun altramachta titithe go mór (níos lú ná 100 leanbh de réir na bhfigiúirí 

oifigiúla don bhliain 1998, mar shampla) toisc níos mó máthaireacha singile a bheith 

ag coimeád a leanaí feasta arís. Is léir, áfach, ó fhianaise na bpáipéirí nuachta, go 

mbaineann fadhbanna leis an uchtáil i gcónaí: bíonn ar lánúnacha pósta suas le dhá 
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bhliain a chaitheamh ar liosta feithimh, mar shampla, sarar féidir leo leanbh a uchtáil, 

rud ná fuil sásúil; ná níor tugadh go sásúil fós fé cheist an-íogair an eolais agus is an-

dheacair do mháthaireacha agus do leanaí teacht ar an eolas a chabhródh leo chun 

teangmháil a dhéanamh lena chéile arís. 

Bíodh go bhfuil abhar sa dráma, más ea, a bhaineann go mór leis an saol 

comhaimseartha agus a thugann abhar machnaimh/díospóireachta don mac léinn 

scoile, ní mór cuimhneamh leis ar an eilimint thraidisiúnta – nó ar “an sean agus an 

nua” mar atá ráite sa réamhra (lch. 9), iad araon i dteannta a chéile. Tagann an t-

amhrán grá a abrann Máire, mar shampla, as traidisiún sean-bhunaithe an amhráin 

ghrá. Deirtear an t-amhrán Siúil a Ghrá cúig uaire le ceol agus deintear tagairt do uair 

amháin eile (lch. 82) sa dráma. Aithneoidh lucht léinn na Gaeilge, agus ceoltóirí leis, 

is fíor, tréithe sainiúla an chanson de jeune fille: an bhean óg a bheith go mór i ngrá; í 

a bheith ag iompar linbh, b’fhéidir; í a bheith ina haonar gan aon tacaíocht óna muintir 

aici agus í ag cuimhneamh ar gheallúintí a leannáin. ’Sí Máire Ní Chathasaigh an 

jeune fille. Ní hamháin go ndeireann sí a hamhrán ina cheol ach tá an t-amhrán á rá, 

leis, i ndioscúrsa an dráma féin faid ar fhaid. Má tá aon tréith shuaithinseach seachas a 

chéile ag baint le Máire mar phearsa, ’sé tréith é sin go mbíonn sí go haonaránach is 

go huaigneach thar aon ní eile (lgh. 21, 42, 48, 53). ’Sea, tabharfaidh An Triail 

tuiscint mhaith don mac léinn Ardteiste, dar liom, ar amhrán grá na mná óige agus sa 

tslí sin beidh buneolas maith anois aige ar chineál amháin, ar a laghad, de amhráin 

ghrá na Gaeilge. 

Tá sé ráite cheana anso agam gur dóigh liom gurb é an léamh a luíonn ar an 

bhfoirm is fearr anso, seachas nithe mar ‘plota’ nó ‘scéal’ a bheith i gceist go mór. Ní 

hionann san is a rá, gan dabht, nárbh fhéidir modhanna eile léitheoireachta a roghnú 

chomh maith. Dob fhéidir máchailí agus laigí téacsa a léiriú, mar shampla, i.e. 

áiteanna ná éiríonn leis an dtéacs iontu dul i bhfeidhm ar an léitheoir/éisteoir, nó 

próiséas cumarsáide a chur ar bun leis an léitheoir/éisteoir. Is sa treo san, a bheag nó a 

mhór, a ghabhann an tuiscint nó an léamh iar-struchtúrtha. Go deimhin d’áireodh an 

tIar-struchtúrachas ná héireoidh le saothar liteartha an saol nithiúil a chur in iúl le 

focail agus gur fén léitheoir/éisteoir aonair atá sé brí a bhaint as teanga an téacsa. 

Dírítear sa chur chuige sin ar an léitheoir/éisteoir. Ní hionadh ná raghadh gnéithe 

áirithe i bhfeidhm ar an nduine aonair agus go mb’fhéidir ná tárlódh an chumarsáid 

idir é agus an téacs. Braithim laigí teangan i Radharc 3, Gníomh 1, mar shampla: 

braithim ná fuil an chaint seo idir Pádraig agus Máire ‘nádúrtha’ – go bhfuil sí ró-
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bhláthfar agus gurb amhlaidh atá cliché de shórt éigin á chur inár láthair. Conas a 

bheadh, a d’áiteodh na hIar-struchtúraithe, mar nach saothar liteartha, nach dráma é 

An Triail? 

Ní hamhlaidh ná bíonn ach aon léamh amháin ar shaothar, gan dabht, agus is 

áirithe go bhfuil abhar machnaimh raidhsiúil i An Triail a spreagfaidh plé agus 

díospóireacht i gcomhthéacs an ranga. Go deimhin ionad an-thábhachtach is ea an 

seomra ranga mar go dtagann próiséas gabhála téacsa mar An Triail atá ag tárlú in 

aigne an mhic léinn chun solais sa phlé a bhíonn ar siúl ann. Is fúibh-se, na 

múinteoirí, atá sé a thaispeáint don aos foghlama go mbíonn idir théacs agus 

chomhthéacs ann i gcónaí. Baineann an léitheoir/an t-éisteoir chomh mór céanna leis 

an gcomhtéacs sin, ina shlí féin, agus a bhaineann an t-údar. Tá sé tábhachtach leis go 

raghadh an duine aonair i ngleic ina shlí phearsanta féin le pé saothar liteartha a 

bhíonn idir lámhaibh. 

 


