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Saothrú na Gaeilge san Eoraip: fianaise ón Meánaois 
Meidhbhín Ní Úrdail 

 
Bhí litríocht na Gaeilge á saothrú riamh anall i gcomhthéacsanna éagsúla lasmuigh 
d’oileán na hÉireann. Ní fearr mar léiriú ar an méid sin ‘Seanmóin Cambrai’, ceann 
d’fhoinsí scríofa is luaithe na Sean-Ghaeilge Moiche (c.600–700) agus an téacs 
seanmóna is luaithe atá tagtha anuas chugainn. I gcathair Cambrai i dtuaisceart na 
Fraince atá sé seo ar coimeád inniu, i lámhscríbhinn meamraim san Bibliothèque 
Municipale (LS 679, fóiliónna 37r–38r), agus tháinig sé chun solais i gcéad uair i 
saothar iomráiteach Johann Kaspar Zeuss Grammatica Celtica (1853). Bíodh is go 
bhfuil an téacs neamhiomlán, tá eolas an-luachmhar le fáil ann ar an tSean-Ghaeilge 
mar theanga scríofa. Maidir le bunaidhm an údair anaithnid, is é is dóichí ná gur chuir 
sé a théacs le chéile i gcomhair ócáid liotúirgeach éigin in ómós do mhairtírigh na 
hEaglaise. Cúig thagairt ón Tiomna Nua a leagann bonn tábhachtach na seanmóna 
féin: aon cheann amháin ó Shoiscéal Mhatha (‘Más áil le haon duine bheith ar mo 
bhuíon, séanadh sé é féin, tógadh suas a chros agus leanadh mé’, Mth. 16:24) agus 
ceithre thagairt ó eipistilí Phóil. 

Ag féachaint dúinn ar an tSean-Ghaeilge trí chéile, is i bhfoirm gluaiseanna is mó 
atá sí tagaithe anuas chugainn, is é sin i nótaí imill nó idirlíneacha as Gaeilge (agus i 
Laidin) a chuir manaigh isteach sa bhuntéacs Laidine os a gcomhair amach. Bhíodh 
na bunfhoinsí is tábhachtaí ar coimeád tráth i mainstreacha de bhunús Éireannach a 
raibh cáil an léinn orthu agus is i Würzburg, Milano agus St. Gallen na hEilbhéise atá 
na bailiúcháin is tábhachtaí inniu. Faoi mar is léir ón teideal Codex Paulinus 
Wirziburgensis, eipistilí Phóil is ábhar do lámhscríbhinn Würzburg. Is ó láimh thriúir 
atá na gluaiseanna Sean-Ghaeilge inti seo agus ceaptar go coitianta go raibh an té is 
luaithe (an prima manus) i mbun a chuid peannaireachta timpeall ar an mbliain AD 
700. Tar éis dó iniúchadh a dhéanamh uirthi i mblianta tosaigh na haoise seo caite, 
mheas Ludwig Christian Stern, mórscoláire an Léinn Cheiltigh, gur bhall den 
meitheal léannta a raibh baint aici le mainistir Bobbio i dtuaisceart na hIodáile a chuir 
an príomhthéacs Laidine le chéile, ach tá scoláirí den tuairim ó shin gur dócha gurbh 
in Éirinn a scríobhadh é. 

Bhíodh lámhscríbhinn na ngluaiseanna Sean-Ghaeilge atá i Milano inniu 
(Biblioteca Ambrosiana C 301) roimhe sin i mainistir Bobbio ach go mb’fhéidir 
gurbh in Éirinn a scríobhadh i gcéad uair í. Tá dhá dhán Sean-Ghaeilge le fáil i 
dteannta na ngluaiseanna anseo a bhaineann, is cosúil, leis an gcéad leath den naoú 
céad. Aon duine amháin a chuir an obair seo go léir i gcrích, ‘Diarmait’, agus ceaptar 
gur gharmhac é siúd d’Áed Rón a raibh cáil air féin mar ‘ancaire agus dochtúir 
creidimh Éireann uile’ (anchorita et religionis doctor totius Hiberniae). Is cosúil 
gurbh i mBeannchar a scríobhadh foinse na Sean-Ghaeilge i St. Gallen (Codex 
Sangallensis 904) i lár an naoú céad. Chuir seachtar scríobhaithe nótaí mínithe le 
téacs gramadaí Priscian sa lámhscríbhinn ach tá, leis, trí mhiondán inti seo, ina measc 
an dá cheann is iomráití, b’fhéidir, sa tSean-Ghaeilge: Domfarcai fidbaidæ fál (‘Tá fál 
fiodhbhaidhe ag faire anuas orm’) agus Is acher in gáith innocht (‘Is géar é an ghaoth 
anocht’). Focal buíochais is gnó d’údar an chéad dáin as ar bhronn Dia d’áilleachtaí 
air. Faoiseamh atá ar mhanach an dara dán mar dá ghéire a shéideann an ghaoth is ea 
is lú an seans go dtiocfaidh aon ionradh ó Chrích Lochlann: 
 

Is acher in gáith innocht   fufuasna fairggæ findḟolt 
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ni ágor réimm mora minn   dondláechraid lainn ua lothlind 
 
Is géar é an ghaoth anocht   suaitheann sí an fharraige fhionnfholt 
ní heagal liom cúrsa farraige chiúin   ag laochra fiáine Lochlann. 

 
Thosnaigh na Lochlannaigh, dar ndóigh, ar a bhfeachtas ionsaithe in Éirinn i 
ndeireadh an ochtú céad agus chuaigh sé sin i ndéine sa chéad leath den aois dar 
gcionn, rud a thagann go deas chomh maith leis an tuairim gurbh i dtráthaibh an ama 
chéanna a breacadh an dán Sean-Ghaeilge agus a fhoinse lámhscríbhinne (850–1) i St. 
Gallen. Más luachmhar í mar fhoinse teanga, agus níl aon amhras ná gurb ea, cuireann 
sí, leis, lenár dtuiscint ar chur chuige na luathscríobhaithe agus ar ornáidíocht a gcuid 
leabhar. Tá leathchéad éigin ceannlitir maisithe le headarlás agus le cinn ainmhithe 
inti, cuirim i gcás, agus tá an príomhthéacs féin leagtha amach in dhá cholún agus 
colúin bheaga laistigh den gcolún anois is arís. 

Lámhscríbhinn an-éagsúil eile is ea leabhar nótaí a bhreac scoláire, ó Chúige 
Laighean de dhealramh, a thug aghaidh ar Mhór-roinn na hEorpa sa naoú céad agus a 
bhain a cheann scríbe, Reichenau ar Loch Konstanz, amach. Lámhscríbhinn 
meamraim is ea í atá anois i mainistir San Pól nó Sankt Paul i gCarinthia (Kärnten) i 
ndeisceart na hOstaire (Stiftsbibliothek St. Paul 25.2.31). Ar an mbonn san, is fada 
dhá ainm a bheith bronnta go coitianta uirthi: ‘Leabhar Scoile Reichenau’ 
(Reichenauer Schulheft) agus ‘Codex (Gaeilge) Naomh Póil’. Nótaí éagsúla as Laidin 
agus Gréigis atá inti seo mar aon le hiomainn, paraidímí Gréigise agus ábhar Gaeilge: 
ceithre cinn de dhánta agus aon ortha amháin a bhfuil blas réamh-Chríostaí uirthi. 
Timpeall na bliana 840, is cosúil, a chuir an scríobhaí an t-ábhar Gaeilge le chéile i 
mainistir éigin ar Mhór-roinn na hEorpa — i ndeisceart na Gearmáine nó i dtuaisceart 
na hIodáile, nó fós, b’fhéidir, i Soissons nó Laon i dtuaisceart na Fraince. Díol spéise 
is ea é nach ar imeall an leathanaigh ná idir na línte atá an t-ábhar Gaeilge ach i lár an 
leathanaigh féin. Léiriú caolchúiseach is ea an méid sin, ní foláir, ar an tábhacht a bhí 
aige dar leis an té a bhreac síos é.  

Ar na dánta Sean-Ghaeilge i bhfoinse Reichenau, tá Messe ocus Pangur Bán 
(‘Mise agus Pangur Bán’) mar a labharann an t-údar anaithnid go ceanúil ar a chat 
bán. Tháinig sé air, más fíor, sa Bhreatain Bheag agus é ar a shlí chun na hEorpa. Pé 
ní de sin, tugann an dán léargas breá ar an gcomhthuiscint thaitneamhach idir an 
manach agus a chat — an duine go sásta i mbun a chuid staidéir agus an t-ainmhí ag 
cur a ghnó de go héifeachtach ag fiach luch. Tá, leis, anseo dán spéisiúil dar tús 
Mairiuclán hi Túaim Inbir (‘M’aireagalán i dTuaim Inbhir’) a leagtar sa 
lámhscríbhinn ar Shuibhne Geilt. Is fearr aithne atá air siúd ón saothar Buile Suibhne 
(12ú haois déanach nó 13ú haois) mar a ndeirtear go raibh sé ina rí ar Dhál nAruidhe 
(líomatáiste tíre a shíneann inniu ón Iúr, Co. an Dúin, ó thuaidh isteach go Sliabh Mis, 
Co. Aontroime). Chuaigh Suibhne le craobhacha i rith catha i Maigh Rath, Co. an 
Dúin, sa bhliain AD 637 de bharr mallachta a chuir Naomh Rónán air. Is í a áit álainn 
chónaithe is gnó dó sa dán ar a ‘aireagalán’. Gabhann sé buíochas as a bhreáthacht is 
atá sé agus molann sé ‘Gobbán’ (Gobbán Saor), an máistir tógála a thóg dó é: 
 

Gobbān du-rigni in sin 
(co n-ēcestar dūib a stoir); 
mu chridecān Dia du nim, 
is hé tugatōir rod-toig. 
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Is é Gobbán a rinne é (go n-aithriseofaí a scéal duit); Dia m’ionúin ó neamh, is é 
an tuíodóir a chuir tuí air.  

 
Ré órga na hÉireann ab ea an tréimhse idir an seachtú agus an naoú céad toisc go 

raibh a oiread san scoláirí ón tír chun tosaigh ar fad i saothrú agus i gcur chun cinn an 
léinn san Eoraip. Luíodar amach ar shaothrú lámhscríbhinní ab fhéidir a roinnt i dtrí 
cinn de ghrúpaí: (i) lámhscríbhinní a breacadh i script ghaelach ar an Mór-roinn; (ii) 
lámhscríbhinní ar léir ón bpeannaireacht iontu gur faoi anáil nós imeachta Éireann 
atáid (m.sh. giorrúcháin áirithe nó an nós maisithe); (iii) lámhscríbhinní a scríobhadh i 
script na Mór-Roinne ach gurbh ó Éirinn do na buntéacsaí féin iontu. Tagraíodh thuas 
do mhainistir Bobbio, a raibh cáil uirthi seo i dteannta mhainistir Luxeuil in 
oirthuaisceart na Fraince mar lárionaid chultúrtha agus léinn a bhuíochas ar a 
mbunaitheoir misinéireach Columbán, nó Columbanus (543–615), ó Chúige Laighean 
ó dhúchas. Lean teist na scoláireachta de bhreis eile fós a d’fhág Éire i rith an ochtú 
agus an naoú céad — leithéidí Dicuil (fl. 825), Johannes Scotus Eriugena (c.800–880) 
agus Sedulius Scotus (fl. 850). Faoin aonú céad déag, insula sanctorum (‘oileán na 
naomh’) a baisteadh ar an tír agus tá sé spéisiúil gurbh Éireannach, is cosúil, a thug an 
teideal san don chéad uair ar a thír dhúchais. Dob é sin Marianus Scotus, nó Móel 
Brigte (ob. 1082 / 1083), manach a díbríodh as Éirinn sa bhliain 1056 agus a chuaigh 
chun cónaithe faoi dheireadh i Mainz na Gearmáine mar ar chuir sé bailiúchán annála 
(Chronicon) le chéile sna 1070idí. Tá an saothar aithnidiúil seo ar coimeád inniu i 
gcathair na Vatacáine (Codex Palatino-Vaticanus 830) agus cé gurb í an Laidin a 
phríomhtheanga, tá ábhar as Gaeilge breactha anseo is ansiúd ann agus an méid sin, 
dála na ngluaiseanna thuas, ar imill na leathanach. Dob é Zeuss a luadh ó chiainibhín 
an chéad scoláire Ceiltise a dhírigh aird scoláirí an Léinn Cheiltigh trí chéile ar na 
véarsaí Gaeilge sa bhunfhoinse ina shaothar Grammatica Celtica. 

Tháinig athbheochan san aonú céad déag ar imirce lucht léinn na hÉireann agus i 
measc na misinéirí a thug aghaidh ar an Eoraip bhí an tarna Marianus Scotus, is é sin 
Muiredach mac Robartaig (ob. c.1088). Thosnaigh sé amach ar oilithreacht ó 
thuaisceart Éireann chun na Róimhe sa bhliain 1068 agus faoin mbliain 1074 bhí sé 
dulta chomh fada le Ratisbon (Regensburg) i ndeisceart na Gearmáine. In ionad 
leanúint dá thuras ó dheas chun na hIodáile, shocraigh sé síos sa chuid seo den 
nGearmáin agus, i bpáirt le compánaithe eile ó Éirinn, bhunaigh sé áitribh 
mhanachúla ansan. Ceantar ab ea é a mheall mórán eile ancairí Éireannacha agus toisc 
go raibh a oiread san acu lonnaithe ann faoin mbliain 1090, socraíodh ar shéipéal 
Naomh Shéamais a thógaint i Ratisbon dóibh. Ó ionad láir Ratisbon, d’eascair mórán 
mainistreacha eile sa líomatáiste tíre ó dheisceart na Gearmáine (Würzburg, Eichstätt, 
Erfurt, Memmingen, Nürnberg agus Konstanz) isteach go dtí Wien na hOstaire agus 
Schottenklöster (< Laidin Scotus ‘Éireannach’ + ‘mainistreacha’) a tugadh orthu. Fear 
léinn cruthanta ab ea Marianus féin agus a lucht leanta ina dhiaidh, agus tá a chruthú 
san sna lámhscríbhinní a scríobhadh i scriptoria na Schottenklöster. 

Cuid dhílis, mar sin, de shaol literati na Gaeilge sa Mheánaois, agus dá gcuid 
leabhar, leis, ab ea an taisteal agus an imirce. Mheall léann na hEorpa roinnt de na 
peregrini seo chun taistil, ach cuireann an dán thuas ar dhainséar ‘laochra fiáine 
Lochlann’ i gcuimhne dhúinn go raibh ar a thuilleadh eile fós acu dul an cuan amach 
ar a dteitheadh ó ionraí fíochmhara ó Chrích Lochlann. 
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