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Téama: Cé hé tusa dar leat? – Céannacht 

 
Chun téama na céannachta a iniúchadh, chruthaíomar trí roinn oibre éagsúla. Scrúdaítear i ngach 
roinn gné ar leith den téama, rud a chuireann léargais agus dúshláin éagsúla ar fáil. Is ón 
mbuantaispeántas in Áras Stair na hEorpa a spreagtar na gníomhaíochtaí do ranganna agus do 
ghrúpaí. 
 
Roinn 1: Cad atá agam mar chéannacht? 
Roinn 2: Cá as a dtagann céannachtaí agus cad a choinníonn ar bun iad? 
Roinn 3: Sinne agus na daoine eile; conas a dhéanann céannacht daoine a iniamh agus a 
eisiamh 
 
Is é atá i ngach roinn: 

 Nótaí Treorach do na Múinteoirí 

 Gníomhaíochtaí 

 Acmhainní tacaíochta amhairc agus téacsúla 

 Acmhainní ar líne a mholtar  
 
Ar na gníomhaíochtaí a d’fhéadfadh a bheith ann, tá plé faoi stiúir an mhúinteora, obair ghrúpa, 
foghlaim fhéinstiúrtha agus ábhair stairiúla ó fhoinsí príomha agus ó fhoinsí tánaisteacha. Is féidir le 
múinteoirí an cinneadh a dhéanamh cé acu gníomhaíochtaí don seomra ranga agus do ghrúpa a 
dhéantar. 
 
Forléargas ar an téama  
 
Is ábhar casta agus íogair atá i gceist leis an gcéannacht a mhúineadh. Tá cúlra éagsúil againn ar fad, 
ach tá éagsúlachtaí sa chur amach atá againn ar an saol agus d’fhásamar aníos i gcomhthéacsanna 
cultúir agus eitneacha a d’fhéadfadh a bheith difriúil go leor ón gcomhthéacs a bhaineann le daoine 
eile inár dtimpeall.  D’fhéadfadh sé go bhfuil fréamhacha seanbhunaithe ag an gcaoi a gcuirimid síos 
orainn féin agus ar an tuiscint atá againn ar cé sinn féin, mar shampla ó thaobh ár muintire de agus 
na ceangail atá againn leis an gcomharsanacht. Mar sin féin, is féidir le daoine céannachtaí a 
chruthú, maille le braistint ar cé hiad féin, agus go dtiocfadh an chéannacht agus an bhraistint sin as 
gnéithe sóisialta ina dtimpeall amhail poist, caitheamh aimsire nó na cineálacha cairde atá acu agus 
na grúpaí a bhfuil siad báúil leo nó a gcaitheann siad am leo. I measc na bpríomh-chomharthaí sóirt a 
bhaineann le céannacht, tá eitneacht, reiligiún, gnéaschlaonadh agus dreach fisiciúil; agus ba cheart 
urraim a léiriú dóibh sin uile. Is féidir leis an tslí a mbreathnaímid orainn féin athrú in imthosca 
éagsúla agus thar thréimhsí ama. D’fhéadfadh sé freisin nach mar a chéile a bhreathnaímidne orainn 
féin agus an chaoi a mbreathnaíonn daoine eile orainne! Sa téama seo, scrúdaimid an chaoi ar féidir 
smaointe a bhaineann leis an gcéannacht a scrúdú, ar smaointe iad sin a osclaíonn suas an t-ábhar trí 
leas a bhaint as samplaí ón stair. Léiríonn na ranna seo a leanas nach bhfuil rud éigin cosúil le 
céannacht, lena n-áirítear céannachtaí náisiúnta agus stairiúla, dáiríre greanta i gcloch ach ar 
bhealach go bhfuil siad i gcónaí ag síorathrú. 
 
Sainmhínithe 
 
Céannacht 
‘Ní rud é céannacht ar féidir a rá riamh faoi go bhfuil sé uilíoch agus, ar na haoiseanna deireanacha 
seo, is mó atá sé blúirithe agus ilchodach; ní rud amháin aonair riamh é, ach tá gné iolraíoch ag baint 
leis ar fud dioscúrsaí, cleachtais agus seasaimh atá éagsúil agus go minic a thrasnaíonn a chéile nó fiú 
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ar cosúil iad a bheith ag bréagnú a chéile. Tagann céannachtaí i gcónaí faoi phróiseas athruithe agus 
trasfhoirmithe.’  
Foinse: Stuart Hall, Questions of Cultural Identity, 1996 
 
Céannacht eitneach 
‘Is é is grúpa eitneach ann ná cineál comhcoitiantacht chultúrtha, ceann a chuireann béim ar ról na 
miotas a thagann ón oidhreacht agus ón gcuimhne stairiúil agus a aithnítear trí cheann amháin nó 
níos mó de dhifríochtaí cultúrtha amhail reiligiún, nósanna, teanga nó institiúidí’. 
Foinse: Anthony D. Smith, National Identity, 1991 
 
Náisiún 
‘Pobal ainmnithe ag a bhfuil réimse críche stairiúil, miotais agus cuimhní comhroinnte, comhchultúr 
poiblí agus dlíthe agus nósanna coiteanna’. 
Foinse: Anthony D Smith, When is a Nation, 2002 
 
Náisiúnachas 
‘Gluaiseacht idé-eolaíoch chun uathriail, aontacht agus céannacht a bhaint amach thar ceann pobail 
a measann cuid de lucht an phobail sin gurb ionann é agus “náisiún” iarbhír nó féideartha’. 
Foinse: Anthony D. Smith, National Identity, 1991 
 
Stát 
‘Is féidir “stát” a shainmhíniú mar thacar d’institiúidí uathrialacha a chleachtann lánchumhacht i 
gcríoch ar leith a mhéid a bhaineann le smacht agus éileamh’. 
Foinse: Anthony D Smith, Ethno-Symbolism and Nationalism, 2009 
 
Náisiúin gan stáit 
‘Pobail i gcríoch ar leith a bhfuil a gcéannacht féin acu agus an mhian go mbeadh féinriail acu laistigh 
de na teorainneacha a ghabhann le stát amháin nó níos mó agus ar stáit iad sin, ar an mórchóir, nach 
n-aithníonn siad céannacht leo. I náisiúin gan stáit, is gnách go mbíonn braistint na céannachta 
bunaithe ar a gcomhchultúr agus a gcomhstair féin.’ 
Foinse: Montserrat Guibernau, Nations and Nationalism, 2004 
 
Cultúr 
‘Is é is [cultúr] ann ná an t-iomlán casta sin ar a n-áirítear eolas, creidimh, ealaíona, moráltacht, 
dlíthe, nósanna agus aon chumais agus béasa eile a thugann [duine daonna] leis de bhua gur duine 
de shochaí é nó í.’  
Foinse: UNESCO 
 
Oidhreacht Chultúrtha 
Cuimsíonn an téarma ‘oidhreacht chultúrtha’ roinnt príomhchatagóirí oidhreachta: 

 Oidhreacht chultúrtha sholáimhsithe 
o oidhreacht chultúrtha shochorraithe (péintéireachtaí, dealbha, monaí, 

lámhscríbhinní) 
o oidhreacht chultúrtha dhochorraithe (séadchomharthaí, láithreacha seandálaíochta, 

etc) 
o oidhreacht chultúrtha faoi uisce (longa briste, fothracha agus cathracha faoi uisce) 

 Oidhreacht chultúrtha dholáimhsithe: traidisiúin bhéil, na taibhealaíona, deasghnátha 
 


