
A Castlebar2.1g               An Gorta Mór, an Buille deireanach 

A) An tSean-aimsir.  Tugann an suíomh gréasáin seo sinn trí thréimhsí ríthábhachtacha den tsaol 

Gaelach in Éirinn.  Dírímid ar an nGorta Mór, rud a chuir deireadh lenár sibhialtacht.  Go luath ar 

aghaidh, rinne ár sinsir – Ceiltigh agus ciníocha gaolmhara – agus iad ag dul ar imirce, smaointe do 

shochaí shibhialta a bheachtú de réir a chéile agus iad a leagan síos sa bhéaloideas agus sa dlí.  

Chuaigh siad siar go Cnoic Chonamara agus soir go dtí Imchuach Tarim, áit ar fuarthas ‘Fear 

Terchen’ bás timpeall 1000 r.Cr.  Is fianaise é a fhéasóg rua agus a DNA dá bhunús Cheilteach. 

Go deimhin, deireann béaloideas na nGael go raibh teagmháil acu leis an Oirthear.  Insíonn scéal 

Fhéile Briciu faoi’n mBalach - a chuaigh tríd an Eoraip, an Afraic agus an Áis, ar thóir Onóra (le 

ceachtanna a thabhairt chun an bhaile).  Thíos, tá pictiúir den áit a raibh seasamh ag an saol Gaelach 

– atá anois scriosta, le fada, ag arm coimhthíoch agus tionchair chultúrtha.  

                            

B) Cuireadh Éirí Amach 1798 faoi chois ag fórsaí coilíneacha.  Bhí siad saor chun sibhialtaigh 

neamharmtha a ghlacadh mar comhraiceoirí namhad, rud a dhearbhaigh éadóchas na ndaoine.  

Throid na fir, go minic le huirlisí feirme amháin, i gcoinne raidhfilí agus gunnaí móra.  In amanna, 

bhí mná chéile agus leanaí ag seasamh leo.  Ní dhearnadh aon mharú fhorleathan agus fuilteach den 

tsórt sin, áit ar bith san Eoraip ó shin i leith – rinneadh maruithe go neamhshrianta agus céasadh 

uathbhásach.  

"Is fearr bás a fháil le liús [feiste feirme] i mo láimh, ná piléar a fháil sa cheann cosúil le madra, 

agus mé ag obair, nó mo chuid pháistí a fheiceáil fann mar thoradh ar an angar, roimh mo 

shúile." (Tionónta den Diúc Laighean - Meitheamh, 1798.)  

Cuireadh suas an dealbh sa phictiúir d’fheirmeoir lena liús in airde, le inscríbhinní sa scríbhinn 

Ghaelaigh (an chéad script náisiúnta san Eoraip tar éis thitim na Róimhe): 

Inscríâinn:  Tóg÷a i gcui∙ne na sai°diúirí cróga, Gaeäil agus Franscai°, do fuair bás ag troid ar son 
Saoirsea³ta na h-Éireann, an 8 lá de ‡í ‡eaäon an ¥ó∙air, 1798.    R.I.P.                                         Go 

saoraiä Dia Éire 
                                                                                                                                                                                                                                     

B’é Cath Bhéal Átha na Muc, ar an 8ú lá de Mheán Fhómhair, a bhuaigh na Sasanaigh ar 

phríomhfhórsa ionraidh na bhFrancach, le linn an Éirí Amach i 1798. 

https://www.tearma.ie/q/coimhth%C3%ADoch/ga/
https://www.tearma.ie/q/creidmheas%20soshannta%20go%20neamhshrianta/ga/


                                 

C) Struchtúr Sóisialta briste. Thíos, ainnise theaghlaigh timpeall na bliana 1800.  Déantar 

‘tuathánaigh’ nó ‘tionóntaí ar toil’ - faoi dhlíthe na gGhálaithe - d’úinéirí talún - faoi Dhlíthe 

an Fhéineachais.                                                

 

D) Cuntais an Ghorta.  Le taoibh chósta Phort an Chloich (Co Mhaigh Eo), tá aillte 

contúirteacha ag titim isteach sa bhfarraige.  Deirtear go ndeachaigh beirt bhan síos na haillte 

ar tóir uibheacha faoileán agus ‘sloke’ a chiall ‘caonach mara’ (an focal ‘sloke’ bunaithe ar 

‘shleabhcadh’ le taispeáint nach raibh cothú le fáil: ‘ag sleabhcadh leis an ocras’).  Chuaigh 

siad áit a rachfadh an gabhar nó an t-iolar amháin.  Lag leis an ocras, d'fhan siad, ionas gur 

tháinig an taoide isteach agus scuabadh ar shiúl iad.  Uair eile, thit beirt fhear, a bhí ar tóir 

uibheacha freisin, ó airde eaglach agus ciorraíodh go han-dona iad ar na carraigeacha.  Fuair 

duine amháin bás láithreach.  Mhair an duine eile ar feadh roinnt laethanta gur fuair seisean 

bás fosta.  

Ar an taobh thiar de seo, i mBarúntacht Iorrais, bhí cónaí ar thart ar 28,000 duine sa bhliain 

1846.  Laghdaigh an mhórbhochtaineacht leanúnach a líon, roinnt blianta ina dhiaidh sin, gur 

fágadh gan dóchas iad.  Ó thosaigh an Ghorta, laghdaíodh a lion go 20,000, agus tuairiscíodh 

go raibh leath acu ar tí bás a fháil leis an ocras — iad ag lámhacán timpeall na sráideanna 

agus iad i riocht nocht — nó suite faoi fhuinneoga na ndaoine a measadh go raibh beagán 

bídh acu.  Agus an t-am ar fad, iad go léir cinnte to raibh an bás in ann dóibh. 

https://www.focloir.ie/ga/grammar/ei/ainnise_fem4_ga
https://www.tearma.ie/q/an%20F%C3%A9ineachas/ga/


Timpeall ar Bhéal a’ Mhuirthead, bhí go leor cábán gan díon, iad ciúin agus duairc.  

‘Glanadh amach’ tionóntaí a raibh ocras, chun faoiseamh a thabhairt do thiarnaí talún ó 

ualach airgeadais.  Bhí daoine díshealbhaithe ar strae mar sin, gan foscadh, an bás in ann 

dóibh.  Bhí cuid acu curtha, agus iad fós beo, le linn an phróisis díshealbhaithe, faoi bhallóga 

a gcábán, nuair a leagadh iad.  Fuarthas daoine eile marbh cheana féin leis an ocras, taobh 

amuigh den áit a mbíodh cónaí orthu, agus i riocht suarach - clocha a gcábán tar éis titim 

orthu.  Ní raibh airgead ag a ngaolta le haghaidh cónraí. 

Bhí áthas ar na daoine ina gcuid cábán tráth.  Nuair a d’éirigh an bia gann ar tús, agus iad fós 

beo, chuaigh siad ar thóir tornapa ó mhaidin go hoíche, nó b’fhéidir go rachfadh siad chun na 

farraige le feamainn a fháil chun é a fhiuchadh.  Tharla sé go bhfaighfí corpáin ag doirse 

chábán na ndaoine seo.  Is minic a rachfadh asal ag triall ar an uaigh, ag iompar corp, 

ceangailte le sean-iarsma de phluid nó de leatháin.  Bheadh athair, máthair, bean chéile, fear 

céile nó leanbh ar a dhroim.  Nuair a bhí corpáin bheirt leanbh bheag le niompar, cuireadh i 

gcúpla ciseán iad, agus iad cothromaithe ar dhá thaoibh an asail.  Leanfadh an cóiste marbh ar 

aghaidh, gan chara á leanúint ach an té a bhí ag treorú an bheithígh.  Insíonn na hadhlacthaí 

seo níos mó faoi phairilis an Ghorta ná mar is féidir le haon rud eile é a dhéanamh.  Bhí cáil 

ar Éireannaigh, i ngach aois, as an aird a thug said d’adhlacadh na marbh. 

I gCluain Cearbán, tharla ‘adhlacthaí’ gan chónra, agus níor adhlacadh na coirp fiú.  Bhí 

dornán tuí ar na coirp le haghaidh cumhdaigh.  Cuireadh iad a bhí marbh agus iad a bhí 

beagnach marbh ina luí taobh le taobh, ar an leaba amháin, i míonna tosaigh 1847. Thaifead 

ionchoisní ‘bás trí ocras’ go dtí gur ceapadh go mb’fhearr go gcuirfí deireadh leobhtha. 

                                                               
An Béile deireannach sa Teach.  Maigh Eo.ie 

Bhí fear, as Caisleán an Bharraigh, ídithe ón ocras tar éis dó teacht as tinneas fada. 

Beagnach nocht, shuigh sé le leanbh ar a ucht, a shúigh méara an athar amhail is go mba 

cíche na mathar iad.  I gcúinne, ar leabain de chineál éigin, bhí triúr leanbh eile.  Bhí a gcuid 

gruaige caillte acu ón nGorta.  Gan aon chlúdach ortha seachas leathán caite, rinne siad 

iarracht dul a chodhladh chun éaló ón ocras.  Dúirt na créatúir leath-marbh go raibh an 

mháthair amach i mbun déirce, le beirt leanbh eile, a d'fhéadfadh leo siúl go fóill.  Ní raibh a 

ndóthain ite d’ochtar ag an teaghlach, i ndá lá. 



                                    
Caisleán a' Barraigh ó Knockthomas   (Wynne Collection) 

Ní mór a insint go hachomair ar a raibh in ann do Mhuinntir Iarthar Chorcaí. Bhí sé thar a 

bheith go cruaidh annsin freisin.  

Tuairiscíodh go raibh fiabhras ag scaipeadh go forleathan sa cheanntar thart ar Bhaile an Dá 

Chab de bharr an ocrais, ionas go mbeadh leath an daonra marbh gan mhoill.  I mbraisle de 

67 gcábán, ní raibh trí cheann acu saor ó ghalar.  Sa bhaile fearainn, dúradh “nach bheadh aon 

ghá don an Tiarna Talún díothú ná imirce éigean a dhéanamh [.i. díshealbhú ], chun caolú a 

dhéanamh ar scaoth dlúth na mbochtán.  

Do hinnseadh, i Scoil Mhuire, go raibh bean déantóir bocht táirní marbh le tamall ina 

chábán.  Bhí beirt leanbh ar leabain crua agus clúdach caite tharstu, ach gan éadach ortha.  

Bhí duine acu chomh lag sin, le heaspa bídh, gur ardaigh sé é féin le deacracht chun a ghéaga 

cnaíte a thaispeáint.  In dteach eile, shuigh oibrí, a bhean agus a bheirt leanbh timpeall tine 

big.  Bhí leanbh ní b’óige ina luí, marbh, i chliabhán, cnaíte go mór ó neamhdhóthanacht 

chothú na máthar, í féin i nganntanas mór.  Níorbh fhéidir leo cónra a cheannach, mar a bhí 

an scéal de ghnáth. 

 

 

                                                           Scoil Mhuire 1847 

Ar fud na tíre, is féidir fós na hiomairí ina bhfuair an barr práta deiridh bás den Dubh a 

fheiceáil agus na botháin scriosta, dearóil - ina mbíodh na boicht iontu - agus iad i gcónaí faoi 

chois.  I 1841, ba chabáin aon-tseamra 40% desna tithe cónaithe.  Ba chomharthaí rachmais 

iad fuinneoga agus simléir agus gearradh cáin orthu dá bharr sin.  

https://www.tearma.ie/q/d%C3%ADshealbh%C3%BA/ga/


I Leithinis Mizen, bhí 83% desna daoine ina gcónaí i dtithe an ‘ceathrú rang’ – cábáin láibe 

aon-tseomra, gan fhuinneoig.  Thíos, tá gnáth-chábán nó bothán in aice le Scoil Mhuire, ina 

bhfuarthas ceathrar marbh agus duine amháin beo, a thit síos: 

                                                                                    
An Gorta in Iarthar Chocaí, Patrick Hickey, Mercier Press 

Chuaigh Reachtaire Scoil Mhuire, in Eaglais na hÉireann, an Dr Robert Traill, i gcoinne gach 

brú oifigiúil, ar mhaithe leis na ndaoine, Protastúnach agus Caitliceach sa Pharóiste.  Fuair sé 

bás de bharr Fhiabhras an Ghorta sa bhliain 1847.  Tá pictiúr neamhchoitianta de féin agus a 

bhean le feiscint thíos.  Tá an Dr Traill le feiceáil sna físeáin Síneacha ‘Sān - SÌ - Wǔ’ ar an 

leathanach baile agus thíos, ina ndéantar tagairt do Scoil Mhuire agus don Sciobairín. 

                           

Tuairiscíodh sa Sciobairín, i bhFeabhra 1847, gur tógadh cónra in-athúsáidte, le taobh 

inbhogtha, chun coirp a thabhairt go dtí an reilig.  Bhí na hiarsmaí fillte i málaí calico. 

Cuireadh an cónra ar a chéad tasc, iarsmaí créatúr bocht a thabhairt go dtí an uaigh.  Gan aon 

ioncam fágtha aici sin, díshealbhaíodh í as an aon foscadh a bhí aici – bothán láibe.  Fuair sí 

bás mar sin an oíche roimhe sin, i gcairéal, áit a raibh sí ag lorg na síothchána, le dul in éag. 

Fuarthas le roinnt lín timpeall uirthi, agus í ina luí, marbh. 



 

E) Cuireadh pianbhreith 14 bliana ar John Mitchel, eagarthóir an United Irishman, in 1848, 

i gcoilíneacht phionósach.  Bhí sé i gcoinne na dian-éileamh leanúnach a ghearr na tiarnaí 

talún agus i gcoinne na lastas fómhair curtha go Sasain (in ainneoin an Ghorta Mhóir in 

Éirinn).  Scríobh sé gur “Tháinig an British Press go léir, nach mbíonn riamh chomh 

nimhneach le namhad is nuair atá sé ar lár, agus é i slabhraí, i mo dhiaidh, ar mo thuras 

dorcha, le scread leanúnach a bua orm, go hard i mo chluais, fiú i mo phríosún i Beirmiúda.” 

[An oiread sin le haghaidh saoirse cainte!]  

Rugadh Jeremiah O'Donovan Rossa sa bhliain 1831 i Ros Cairbre, Co. Chorcaí, do 

theaghlach Gaelach.  Toisc gur taoisigh Ghaelacha (díshealbhaithe) a sinsir, ó cheantar an 

Rois Mhóir, ghlac O’Donovan an t-ainm Rossa.  Bhí a chlann buailte go dona ag an nGorta. 

Bhí eolas aige ar an méid a scríobh John Mitchel - gur cinedhíothú a bhí sa Ghorta agus gur 

‘humbug’ a bhí i liobrálachas na Breataine.  I 1856 bhunaigh sé an Phoenix National and 

Literary Society ‘chun Éire a shaoradh le fórsa míleata’.  Thug sé aitheasc don Chumann, sa 

Sciobairín, sa bhliain 1858, chun athghiniúint oibre a spreagadh “chun cosc a chur ar tubaistí 

náisiúnta ‘46 agus ’47 arís, nuair a thug Sasana cead d’ár muinntir an t-ocras agus Dia 

Uilechumhachtach a chúiseamh go diamhaslach as an gcoir, agus chuir a mí-rialtas iachall ar 

oifigigh an táirge gránach a onnmhairiú.” 

Cúisíodh Rossa as éirí amach a bhreacadh, i 1865, agus gearradh pianbhreith saoil air.  Ag a 

thriail, cúisíodh é as gríosú ‘na n-aicmí ísle’ chun é a chreidiúint go mb’fhéidir go mbeadh  

athdháileadh maoine le theacht.  D’fhulaing sé cóireáil mhídhaonna sa phríosún, tugadh arán 

agus uisce dhó, ar feadh 28 lá, ag an am.  Taobh thiar dá dhroim, cuireadh dornaisc air, gach 

maidin.  Mar sin bhí air dul síos ar an nglúin, mar mhadra, chun ithe. Tar éis do O’Donovan 

Rossa a mhíniú nach bhfillfeadh sé ar Éirinn, scaoileadh soar é: d’imigh sé go dtí na Stáit 

Aontaithe.  

F) An Ghaedhilge agus an Bochtanas. Tá sé ráite go raibh ár Sibhialtacht Ghaelach, a raibh 

eolas agus meas uirthi ar fud na hEorpa agus ní b’fhaide i gcéin, le feiceáil mar chonstaic ar 

chumhacht iomlán coilíneach.  Coiscthe agus curtha faoi leatrom gan trócaire, chuaigh ár slí 

bheatha uasal a chodladh faoi threascairt an Ghorta.  D’athraigh an Domhan thart timpeall ar 

an nGaelachas, go raibh sé athchultúraithe agus náiríodh na Gaeil toisg go raibh an bua ortha 

faighte ag na Sasanigh.  Adubhairt an bhean ar Oileán Cléire: “Aon áit a bhfuil an 

Ghaedhilge ann, tá bochtanas ann.”  

B’iad na ceanntair a mba bó a bhi Gaelach ná na ceanntair in Iarthar na hÉireann.  Gan mórán 

tráchtáil agus seirbhísi iompair ag brú isteach orthu, le fada, ba bheag a ndeachaigh an Béarla 

i bhfeidhm orthu.  Mar gheall ar a stádas íseal sóisialta sna himthosca geografacha, tháinig 

laghdú mór ar an daonra de bharr bhásanna an Ghorta.  Sna 40 bliain i ndiaidh an Ghorta 



Mhóir, chuaigh líon na gcainteoirí aonteangacha Gaeilge, i mBarúntacht Tiaquinn na 

Gaillimhe mar shampla, ó 5,100 go faoi bhun 300.  

Ní hamháin gur mharaigh an Ghorta an díogras don cheol agus don shóisialú - ar feadh i 

bhfad fiú, níor aithin daoine a chéile.  Thosaigh an eisimirce go Meiriceá: tír bánaithe mar 

thoradh air seo: adúradh ‘daoine aosta i mbun stoic ag aoireacht i ndrúcht’.  

Tháinig roinnt amhrán ón nGorta chun cinn, áfach, agus léirigh siad faitíos faoin méid a 

d’fhéadfadh ‘muinntir Shasana’ a dhéanamh fós ar dhaoine briste, nó faitíos le lucht an 

Bhéarla, a bhí tar éis a gcúl a thabhairt ar fhéiniúlacht chultúrtha na nGael, ag glacadh le 

cineál éigin aitheantais proibhinse Sasanaigh.  

                                                     

G) Bhí Sir Charles Edward Trevelyan, an 1ú Barún, ina státseirbhíseach Briotanach agus 

ina riarthóir coilíneachta, a d'oibrigh leis an rialtas coilíneach i Calcúta.  Mar Rúnaí Cúnta an 

Chisteáin, ar ais i Sasain, bhí sé de dhualgas air bheith freagrach don Rialtais as an nGorta.  

Bhí dearcadh ciníoch frith-Éireannach beagnach cinedhíothaithe aige, ceangailte le creideamh 

nár smaoinigh sé fá dtaoibh de.  Chroch sé tuiscintí go cúramach le tuairimí a foirmigh sé 

cheana féin.  In ainneoin na milliúin a bheith I mbaol a mbáis in Éirinn, d’fhéadfadh sé, in 

1848, tagairt a dhéanamh don Ghorta mar ‘anacair áitiúil’.  

Le diongbháilteacht, gan aon réasúnaíocht, dúirt Trevelyan nach raibh ach bealach amháin 

ina ndearnadh, nó ina ndéanfaí as sin amach, faoiseamh na ndaoine bochta a dhéanamh go 

comhsheasmhach leis an leas ginearálta, agus do b’é sin trí mhuirear áitiúil a bhailiú.  Conas 

a thabharfadh an cur chuige sin sólás do thíortha ina bhfuil Gorta in 2022?  

i) Famine in West Cork, Patrick Hickey, Mercier Pres 

ii) Irlands ERBE, Peter Zöller, Gill & Macmillan, 2001                                                                          

iii) The great Famine, R.Dudley Edwards – T. Desmond Williams, Editors.  The Lilliput Press 

MCMXCIV (1994)                                                                                                                                   

iv) The great Irish Potato Famine, James S. Donnelly Jr, Professor Cormac Ó Gráda, Sutton 

Publishing Ltd, 2001                                                                                                                                

v) Black ’47 and beyond, Cormac Ó Gráda, Princeton University Press, 1999                                          

vi)  Monivea and its People – the Story so far, FÁS, 1994. 

Chinese Videos:   i)   ii)                                                                                                                                    

Sān - iii)   The good Rector Traill, of Schull.  The English say the Irish should eat nettles.                                                                                                               

“I heard my own mother to say she saw the people travelling miles to the graveyards to gather the 

nettles that grew there” said an old man of Enniskean, Co Cork.  “They grew higher and better in 

graveyards than in any other where.”  When gathered they would be chopped finely and boiled with 

oatmeal or made into soup.  It is natural that the indiscriminate use of nettles and of berries is 

sometimes recalled as having caused disease and death.  p. 400 - The great Famine, R.Dudley 

Edwards – T. Desmond Williams, Editors.  The Lilliput Press MCMXCIV (1994)                                

Sì - iv)  Again, the good Rector Traill, of Schull                                                                                                             

Wǔ - v)   Dr Traill dies from Famine Fever, mourned in Skibbereen  

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Charles_Edward_Trevelyan.jpg

