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Tá Anna Nic an Luain, nó 

Anna John Chiot mar ab 

fhearr aithne uirthi i measc 

a comharsan sna Cruacha 

Gorma, ar dhuine de na 

scéalaithe ab fhearr a 

bhuail leis an mbailitheoir 

Seán Ó Heochaidh i nDún 

na nGall. Tógadh Ó 

Heochaidh i mbaile beag 

iascaireachta, Teileann, i 

ndeisceart Thír Chonaill, 

agus ceapadh é ina 

bhailitheoir béaloidis le 

Coimisiún Béaloideasa 

Éireann sa bhliain 1935, an 

bhliain chéanna a 

bunaíodh an Coimisiún.  

 

As sin go dtí gur éirigh sé as sa bhliain 1983, chaith sé tréimhsí ag bailiú in go 

leor ceantar i dTír Chonaill – ag tosnú amach i dTeileann féin, ar aghaidh go 

Gleann Cholm Cille in iardheisceart an chontae, na Rosa agus tuaisceart an 

chontae, chomh maith le tréimhsí  i dToraigh, ceantair ina raibh an Ghaeilge mar 

theanga labhartha go forleathan ag an am. Sa bhliain 1947 thug sé cuairt ar Na 

Cruacha Gorma den chéad uair. Istigh i lár na gCruach tá gleann uaigneach agus 

Abhainn an Ríleáin ag rith tríd, ó Abhainn na Finne san oirthear siar i dtreo na 

nGleanntach. Ag tús an fichiú haois bhí os cionn 200 duine ina gcónaí ann, ach bhí 

titim shuntasach ar an uimhir faoin am seo de thoradh na himirce.  Chaith sé 

thart ar ocht mí dhéag ag bailiú béaloidis sa cheantar, ó Anna John Chiot agus go 

leor daoine eile.  

 



In ainneoin go raibh Gaeilge ón gcliabhán aige, bhí Ó Heochaidh an-tógtha 

le caighdeán na teanga a chuala sé sna Cruacha. Scríobh sé: ‘In mo thuairim féin 

sí seo an Fhíor-Ghaedhealtacht amháin atá fágtha  i dTír Chonaill. Tá síbhíaltacht 

dá gcuid féin acú astoigh annseo insna croic. Níl baint mhór acú leis an tsaoghal 

mhór taobh amuigh daofa féin. Gaedhilg teangaidh achan teaghlaigh, agus ní 

bréag Gaedhilg orthaí. Tá binneas agus cruinneas inntí nach bhfuil in áiteacha 

eile ar m’eólas. Labhairidh siad í go mall réidh gan bhachlóig ar bith ar a 

dteangaidh.’  

Níorbh é an chéad bhailitheoir béaloidis a thug cuairt ar an gceantar 

iargúlta seo. Chaith Liam Mac Meanman, de bhunadh Ghleann Fhinne i 

nGaeltacht Láir Thír Chonaill, ó thuaidh de na Cruacha, geimhreadh sa ghleann ag 

bailiú ábhar ó Anna John Chiot agus a comharsana. Dá réir sin, bhí tuiscint agus 

bá acu d’obair an bhailitheora nuair a tháinig Ó Heochaidh ar an bhfód breis agus 

deich mbliana dár gcionn. Cuireadh fáilte roimhe, go háirithe i dtigh Anna John 

Chiot, scéalaí agus seanchaí nótáilte sa phobal, agus a fear céile John Eoghain Mac 

an Luain.  

Saolaíodh 

Anna John Chiot 

sna Cruacha sa 

bhliain 1884 in áit 

a nglaotar Cruach 

Thiobraide air, 

agus ar phósadh di 

níor bhog sí ach 

giota beag slí ón 

seanbhaile, áit a 

raibh radharc aici ar a muintir féin. Bhí dhá bhliain agus trí scór bainte amach 

aici ag an am a tháinig Ó Heochaidh chuici, agus ní raibh an tsláinte go rómhaith 

aici le tamall roimhe, rud a chiallaigh gur chaith sí go leor ama taobh istigh. Bhí sí 

gnóthach i gcónaí, ag cardáil agus ag sníomh olla, agus ag cniotáil stocaí agus baill 

 



éadaigh eile le díol chun go gcuirfeadh sí le hioncam beag an tí. Teach 

 

Chuir Seán Ó Heochaidh (ar dheis) Anna John Chiot i gcomparáid le tobar a thriomódh lá 

samhraidh ach a bheadh lán go barr arís an lá ina dhiaidh. 

airneáin a bhí sa teaghlach agus thaitin comhluadar an bhailitheora le hAnna. 

Thugadh Ó Heochaidh cuairteanna rialta uirthi as sin go ceann bliain go leith 

agus thóg sé síos go dúthrachtach uaithi seanscéalta, seanchas, amhráin, caointe, 

tomhaiseanna agus nithe traidisiúnta eile. Bhaineadh sé leas an an Ediphone in 

amanna, le go bhféadfadh sé taifead agus athscríobh cruinn a dhéanamh ar 

sheanscéalta fada, cuid díobh a ghlac iomlán oíche le n-insint. I rith na haimsire 

thóg sé os cionn 120 amhrán uaithi, cuid acu os cionn fiche véarsa ar fhad, agus 

os cionn caoga seanscéal. Bhí tamall maith de bhlianta caite ó chan sí na 

hamhráin, ach bhí sí sásta iad a aithris go mall réidh don bhailitheoir. Mhínigh Ó 

Heochaidh don scríbhneoir Gearmánach, A.E. Johann Wöllschlager an t-ionadh a 

bhí air gach oíche a chloiseadh sé amhrán úr uaithi: ‘I worked with her for over 

eighteen months and she never repeated anything twice during that time. Her 

richness, welling up from unbelieveably ancient sources is not yet at an end. A 

collector of the Commission will come to her this summer (1951) to work with 

her and make recordings.’ Dúirt Wöllschlager féin: ‘I spent not more than a few 

days with Anna Nic an Luain but she made on me, during this short time, a much 

 



greater impression than other people with whom I worked and lived for years, in 

what is called the social life of the big cities’ (Ní Dhíoraí xviii-xix).  

Go deimhin tháinig an Coimisiún ar cuairt chuig Anna an bhliain chéanna, 

agus rinne Caoimhín Ó Danachair roinnt taifid fuaime luachmhara léi agus le 

roinnt dá cuid comharsan. Léiríonn grianghraif a glacadh di ag an ócáid seo 

meascán de phléisiúr agus iontas ina héadan, í suite os comhair an mhicreafóin 

ag amharc amach roimpi agus í ag gabháil i gcónaí den chniotáil, díreach mar a 

dhéanfadh taibheoir gairmiúil ag feitheamh go foighdeach le píosa a aithris.  

Tharraing bua scéalaíochta Anna John Chiot aird scoláirí agus 

scríbhneoirí, ina measc an béaloideasóir Íoslannach Einar Ol. Sveinson, agus an 

scoláire clúiteach teangan Heinrich Wagner ón Eilvéis, fear a chuireadh agallamh 

uirthi go minic agus a chuaigh i gcomhar le Seán Ó Heochaidh ar an staidéar 

Sean-chainnt na gCruach a d’fhoilsigh siad beirt san iris Zeitschrift für celtische 

Philologie in 1964. Tá fáil ar chuid dá cuid scéalta sa chnuasach Síscéalta ó Thír 

Chonaill / Fairy Legends from Donegal le S. Ó Heochaidh, M. Ní Néill agus  S. Ó 

Catháin (Baile Átha Cliath, 1977), agus sa chnuasach breá Na Cruacha: Scéalta 

agus Seanchas (Baile Átha Cliath, 1985), le Áine Ní Dhíoraí. Anuas air sin tá 

dornán scéalta uaithi le fáil i dtráchtas PhD le Pól Ó Seachnasaigh, staidéar atá 

bunaithe ar an gcnuasach seanscéalta a bhailigh Seán Ó Heochaidh sna Cruacha 

idir 1947 agus 1948. Le deireanas tá eagar curtha ag Ó Seachnasaigh ar stór 

amhrán Anna John Chiot – 128 amhrán agus dán – atá le foilsiú ag Comhairle 

Bhéaloideas Éireann, leabhar a chuirfidh go mór le clú an scéalaí thréithigh seo. 

 


