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ACMHAINN 11 

 
 
Litir chun an Rí i dtaobh scaradh na Vallúine ó Fhlóndras 
 
An 15 Lúnasa 1912, scríobh Jules Destrée, dlíodóir clúiteach Beilgeach, polaiteoir agus 
scríbhneoir, litir chun an rí an uair úd, Albert I na Beilge, inar cosnaíodh teanga agus cultúr na 
Fraincise sa tír sin. D’áitigh Destrée go raibh teanga agus féiniúlacht nasctha go dlúth. Seo 
sliocht óna litir: 
 
"Ach cruthúnas níos sainiúla agus níos cinntithí ar dhúbailteacht bhunúsach do ríochta, 
cruthúnas atá níos áititithí ná aon chruthúnas is féidir a lua le talamh, tírdhreach, 
gníomhaíochtaí, meonta agus creidimh, is ea an teanga. (Is ionann teanga agus taisce 
charntha thar na haoiseanna do phobal daonna. Tá áirithe inti cuimhne agus macalla a 
moráltachta, a creidimh agus a péine. Músclaíonn sí iontu siúd a labhraíonn í imprisin 
mhearbhallacha a théann siar go laethanta éiginnte den luathóige ar ghlúine máthar, agus ina 
dhiaidh sin, ceangail leis na sinsir ársa. Tá mistéir sa cheangal leis an teanga, mar cloíonn sé 
níos lú lenár réasúnaíocht ná lenár saol neamh-chomhfheasa. Ní go dtí go dtuigfear i gceart an 
deacracht, nó go smaoinítear ar na fréamhacha caolchúiseacha a threánn san am atá caite is 
iargúlta, a thuigfear nádúr naofa teanga agus cé chomh híogair agus chomh doréitithe trí 
phróisis na hintleachta atá na ceisteanna a ardaítear trí úsáid na teanga féin.)"  
 
D’úsáid Destrée teanga mar an argóint deiridh ar mhaithe leis an gcéannacht, mar a scríobh sé 
níos déanaí sa litir - "(Rialaíonn tú) ar dhá phobal. Sa Bheilg, tá Vallúnaigh agus Pléimeannaigh 
ann; ní hann do Bheilgigh".  
 
Ó na 1920idí, ritheadh sraith dlíthe inar aithníodh an Ollainnis agus an Ghearmáinis mar theangacha 
náisiúnta na Beilge chomh maith leis an bhFraincis.  
 
Foinse:"Les Belges, leur histoire" láithreán gréasín  
 
 ‘Más Spáinneach thú, labhair Spáinnis’ 
 

 
 
Léiríonn an comhartha seo mana polaitiúil a úsáideadh sa Spáinn i rith dheachtóireacht an 
Ghinearáil Francisco Franco (1939-1975), mar aon le héadan Franco féin. Is é atá scríofa ar an 
gcomhartha: 
‘Más Spáinneach thú, labhair Spáinnis’  
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Úsáideadh an comhartha chun cur i gcoinne úsáid na Catalóinise sa Chatalóin go príomha tar éis 
d’arm Franco í a ghabháil sa chéim dheireanach den Chogadh Cathartha i 1939 agus tar éis an 
chogaidh araon. Forchuireadh srianta ar úsáid na Catalóinise cheana ag tréimhsí eile i stair na 
Spáinne. 
 
Foinse: Wikimedia commons 
 
 “La langue de la République est le français” 
‘Is í an Fhraincis teanga na Poblachta’ 
 
I 1992 leasaigh rialtas na Fraince a bunreacht mar a leanas: ‘La langue de la République est le 
français’. Tá go leor teangacha mionlaigh sa Fhrainc, áfach, ceann acu an Bhriotáinis, a 
labhraítear sa Bhriotáin. Meastar an Bhriotáinis mar mharcóir tábhachtach d’fhéiniúlacht sa 
réigiún seo agus braitheann a lucht labhartha go bhfuil a caomhnú ríthábhachtach do na glúine 
amach anseo. Ní fháiltíonn cách sa Fhrainc roimh chaomhnú na teanga, áfach; braitheann go 
leor go mbeadh tionchar diúltach ag éagsúlacht teanga ar chéannacht an náisiúin agus go 
mbeadh an méid sin ina chúis le ... 
‘Balcánú na Fraince’ (iar-Aire Gnóthaí Baile na Fraince, Jean-Pierre Chevènement) 
‘asáitiú fhéiniúlacht na Fraince’ (nuachtán Le Figaro) 
 
 
Foinse: Jon Henley, 27.06.1999, The Guardian  


