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I Mam, 

am sicrhau fy 'mod i’n cyrraedd pen y daith. 
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Diolchiadau 

Rwyf yn ddiolchgar iawn i’r Athro Jerry Hunter am ei arweiniad a’i gyfarwyddyd wrth i mi 

ddechrau ar yr astudiaeth hon. Mae fy nyled yn fawr i’r Athro Gerwyn Williams am gymryd 

drosodd y gwaith cyfarwyddo ac am sicrhau fy mod i’n gorffen y traethawd hwn gyda’i 

sylwadau adeiladol a’i arweiniad clir.  

 

Ar lefel bersonol, rwyf yn ddiolchgar i bawb a’m helpodd i wireddu fy mreuddwyd o 

gwblhau astudiaeth PhD. Diolch i fy merch fach Awen am fod yn hogan dda a gadael i mi 

gael amser i weithio ar yr astudiaeth hon. Mi fydd gan Mam ddigon o amser i chwarae rŵan. 

Mae fy nyled yn fawr i’m rhieni a’m rhieni yng nghyfraith am estyn eu cefnogaeth drwy 

ofalu am Awen yn ystod y cyfnodau prysuraf. Carwn ddiolch i Mam, Dad ac Emyr am eu 

cefnogaeth a’u hanogaeth ddiwyro. Y mae fy ngŵr, Gerallt yn haeddu cydnabyddiaeth 

arbennig am ei amynedd a’i ffydd ynof. Diolch am fod yn tu hwnt o gefnogol ac am roi gwên 

ar fy wyneb yn ystod y cyfnodau anoddaf. 

 

Cyflwynaf yr astudiaeth hon i Mam, hebddi ni fyddwn wedi cyrraedd ceg y twnnel heb sôn 

am weld y golau ar ei ddiwedd. Diolch am rannu fy nymuniad i ymgymryd â’r astudiaeth hon 

ac am roi’r nerth i mi ei gorffen.  
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Crynodeb 

Mae’r traethawd hwn yn canolbwyntio ar gyfnodolion Cymraeg cynnar y ddeunawfed ganrif 

gan ddangos sut y bu iddynt symud achos rhyddiaith a ffuglen Gymraeg yn ei flaen ar gyfer 

ffyniant llenyddol y ganrif nesaf. Tynnir sylw at bwysigrwydd ac arwyddocâd cyfieithu wrth 

i gyfnodolion Cymru addasu a chyfieithu’r ysgrifau a gyhoeddwyd yn y wasg Saesneg.   

 

Yn y bennod gyntaf canolbwyntir ar Tlysau yr Hen Oesoedd gan ddadansoddi’r unig ysgrif 

estynedig a ymddangosodd yn y cylchgrawn sef ‘Ystori Doctor y Bendro’. Trysorfa 

Gwybodaeth neu Eurgrawn Cymraeg sy’n hawlio sylw yn yr ail bennod a thrafodir dwy 

ysgrif sef ‘Taith Obida’ ac ‘Ystori y Gwr bonheddig a’r Basgetwr’. Neilltuir dwy bennod i 

drafod y Cylch-grawn Cynmraeg, dadansoddir ‘Hanes Bywyd Mr. David George’ ym 

mhennod tri a rhoddir sylw manwl i ‘Gwr Bonheddig o Ffraingc’ ym mhennod pedwar.  

Cyflwynir yr astudiaeth hon fel cyfraniad manwl i’n dealltwriaeth o bwysigrwydd 

cyfnodolion Cymraeg y ddeunawfed ganrif. 
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Rhagymadrodd 

Maes wedi’i esgeuluso’n fawr yw gwasg gyfnodol Gymraeg y ddeunawfed ganrif. Mae nifer 

yn dadlau na sefydlwyd y wasg gyfnodol Gymraeg tan ddechrau’r bedwaredd ganrif ar 

bymtheg. Honnir nad oedd cyhoeddiadau’r ddeunawfed ganrif yn gyfnodolion ac y byddai’n 

well eu disgrifio fel blodeugerdd o weithiau am na chyhoeddwyd nifer o rifynnau.1 Yn yr 

astudiaeth hon gwneir ymgais i dynnu sylw at gyfraniad cyfnodolion Cymraeg y ddeunawfed 

ganrif drwy ganolbwyntio ar dri o gyfnodolion cynharaf yr iaith Gymraeg. Canolbwyntir ar 

Tlysau yr Hen Oesoedd (Caergybi, 1735), Trysorfa Gwybodaeth neu Eurgrawn Cymraeg 

(Caerfyrddin, 1770) a’r Cylch-grawn Cynmraeg (Trefeca, Machynlleth a Chaerfyrddin, 1793-

4).2 Seilir yr astudiaeth hon ar y cyfnodolion hyn am eu bod yn cynrychioli taith ac esblygiad 

y cyfnodolion Cymraeg cynnar yn y ddeunawfed ganrif. Cynrychiola Tlysau yr Hen Oesoedd 

fan cychwyn y wasg gyfnodol ar ddechrau’r ganrif, adlewyrcha’r Eurgrawn Cymraeg  y 

diddordeb cynyddol mewn rhyddiaith a ffuglen tua chanol y ganrif ac yna erbyn diwedd y 

ganrif dengys y Cylch-grawn Cynmraeg fod y cyfrwng wedi ennill tir ac yn cynnwys 

gweithiau mwy dadleuol a beirniadol ac elfen gref o wleidyddiaeth. 

 

Prif nod yr ymchwil hwn yw dangos bod cyfnodolion Cymraeg cynnar y ddeunawfed ganrif 

wedi gosod y sylfaen ar gyfer ffyniant llenyddol y ganrif nesaf ac wedi symud achos 

rhyddiaith a ffuglen Gymraeg yn ei flaen. Daeth ffuglen a rhyddiaith yn fwy cyffredin yn y 

wasg wrth i’r ganrif fynd rhagddi fel cyfrwng i leisio barn ar bynciau gwleidyddol a moesol. 

Dadansoddir yr ysgrifau ffuglennol hyn yn fanwl yn y penodau a ganlyn. Ochr yn ochr â’r 

                                                           
1Cyhoeddwyd un rhifyn o Tlysau yr Hen Oesoedd, 15 rhifyn o’r Eurgrawn Cymraeg a phum rhifyn o’r Cylch-

grawn Cynmraeg. 
2 Sylwer nad yw’r fannod yn rhan o deitlau’r cylchgronau.  
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dadansoddiadau hyn tynnir sylw at bwysigrwydd cyfieithu, ac yn benodol felly’r fersiynau 

Saesneg a ymddangosodd yn y wasg gyfnodol yn Lloegr. Wrth i’r astudiaeth hon fynd 

rhagddi amlygwyd pwysigrwydd ac arwyddocâd cyfieithu yn y cyfnodolion Cymraeg cynnar. 

Roedd yn ffactor llawer mwy nag a ddychmygwyd ar y cychwyn cyntaf. Ceisir dosbarthu’r 

cyfieithiadau Cymraeg yn gyfieithiadau ac yn addasiadau gan fanylu ar y dulliau a’r 

arddulliau cyfieithu.  

 

Cynigir dadansoddiad o bob cylchgrawn gan ymdrin â phob un yn ei dro. Canolbwyntir ar 

Tlysau yr Hen Oesoedd yn y bennod gyntaf. Yma y cyhoeddwyd yr ysgrif ffuglennol gyntaf 

yn y Gymraeg, felly dadansoddir yr ysgrif hon yn fanwl iawn gan ei chymharu â chyfieithiad 

Saesneg Roger L’Estrange. Trysorfa Gwybodaeth neu Eurgrawn Cymraeg a drafodir yn yr ail 

bennod a gwelwn sut y datblygodd y cylchgrawn yn gyfrwng a anelwyd at y werin a’r 

gwrêng. Pwnc a gaiff sylw arbennig ym mhennod tri yw caethwasiaeth yn America. Rhyddid 

oedd prif thema ac uchelgais Morgan John Rhys a gwelwn sut y defnyddiodd y Cylch-grawn 

Cynmraeg a’i ysgrifau ffuglennol i hyrwyddo rhyddid crefyddol, rhyddid cymdeithasol a 

rhyddid gwleidyddol. Gwleidyddiaeth fydd yn hawlio sylw yn y bedwaredd bennod gyda 

chyfeiriad pendant at y Chwyldro yn Ffrainc. Yr oedd rhyddiaith a ffuglen yn rhan greiddiol 

o’r Cylch-grawn Cynmraeg gyda nifer o ysgrifau diddorol ac arwyddocaol. Y mae hyn yn  

cyfiawnhau’r penderfyniad i neilltuo dwy bennod i’r cylchgrawn toreithiog hwn yn yr 

astudiaeth hon. Cynrychiola’r Cylch-grawn Cynmraeg y newid a welwyd yn agwedd y bobl 

at ryddiaith a ffuglen yn y ddeunawfed ganrif. Nid oedd yn gyfrwng ymylol mwyach a 

gwelwyd ei fod yn ddull effeithiol i ddiwygio moesau a denu’r werin a’r annysgedig at 

ddarllen. 
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Camddealltwriaeth dybryd fyddai casglu mai methiant oedd cyfnodolion Cymraeg y 

ddeunawfed ganrif ac na chawsant unrhyw ddylanwad. Er iddynt fethu’n fasnachol, roedd eu 

dylanwad yn arloesol ac yn gyfrwng i uno’r genedl. Cyflwynai’r cyfnodolion Cymraeg hyn 

addysg ac roeddynt yn ysbrydoliaeth i genhedlaeth newydd o lenorion yn niffyg unrhyw 

gyfrwng cyfathrebu rheolaidd arall yng Nghymru. Tynnodd Lewis Edwards sylw at y 

dylanwad hwn yn Y Traethodydd yn 1848: 

Y mae yn hen sylw fod y rhan fwyaf o ddawn awduron yr oes hon yn rhedeg i’r 

cyhoeddiadau cyfnodol.3 

Cyhoeddwyd gweithiau megis Gweledigaethau y Bardd Cwsc a Drych y Prif Oesoedd ar 

ddechrau’r ddeunawfed ganrif ac yna cafwyd bwlch o ran rhyddiaith greadigol safonol hyd 

nes yr ymddangosodd nofelau cyfnodol Daniel Owen yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. 

Camodd y cyfnodolion Cymraeg hyn i’r adwy yn y cyfnod hwn gan geisio cynnal y 

diddordeb yn y cyfrwng llenyddol. 

 

Byr iawn fu oes pob un o’r cyfnodolion Cymraeg cynnar oherwydd diffyg gwerthiant. Er mai 

ychydig iawn o gopïau a werthwyd mae’n debyg y dylanwadodd y cylchgronau hyn ar fwy o 

bobl wrth iddynt gael eu trosglwyddo o law i law.4 Yr un oedd y sefyllfa yn Lloegr. 

Cyhoeddwyd tair mil o gopïau o’r Spectator ond amcangyfrifwyd y câi’r cylchgrawn ei 

ddarllen gan tua 60,000 o ddarllenwyr oherwydd ei boblogrwydd yn y tai coffi yn Llundain.5 

Cynigia’r cyfnodolion hyn gofnod o’r hyn a oedd yn digwydd ac yn dylanwadu ar y 

gymdeithas yn y cyfnod dan sylw.6 Dysgwn am ddiffyg cydnabyddiaeth a pharch y Saeson 

tuag at y Gymraeg a’i llenyddiaeth yn Tlysau yr Hen Oesoedd. Amlygir y bwlch rhwng y 

                                                           
3 Y Traethodydd, iv (1848), t. 453. 
4 Nid oes ffigyrau pendant ar gael yn nodi sawl copi a argraffwyd ac a werthwyd o’r cyfnodolion hyn. 
5 Christine Stam, ‘A Short History of British Magazine Publishing’, yn David Stam ac Andrew Scott (goln.), 

Inside Magazine Publishing (New York, 2014), t. 12. 
6 Stam, ‘A Short History of British Magazine Publishing’, t. 9. 
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boneddigion a’r werin yn yr Eurgrawn Cymraeg. Y Cylch-grawn Cynmraeg yw’r cofnod 

mwyaf toreithiog gyda chyfeiriadau at ddigwyddiadau mawr rhyngwladol megis Chwyldro 

Ffrainc a sut y dylanwadodd hyn ar Gymru, manylion nad ydynt ar gael mewn unrhyw 

ffynhonnell brintiedig arall.  

 

Heb gyffredinoli’n ormodol, gellir mentro dweud bod y cyfnodolion Cymraeg cynnar wedi 

arwain y ffordd at gyhoeddiadau poblogaidd y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Cyhoeddiadau 

seciwlar oedd y cyfnodolion Cymraeg cynnar ar y cyfan ond newidiodd hyn wrth i’r ganrif 

fynd rhagddi. Arweiniodd y Cylch-grawn Cynmraeg a’i feirniadaeth ar yr Eglwys Wladol at 

gyhoeddiadau enwadol megis Yr Eurgrawn Wesleaidd (1809), Seren Gomer (1814) a’r 

Drysorfa (1813) yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Cynigiodd y cyfnodolion hyn gynsail i 

gyfnodolion diweddarach adeiladu arni ac erbyn y bedwaredd ganrif ar bymtheg gwireddwyd 

nod golygyddion y cyfnodolion Cymraeg cynnar a daeth y cylchgrawn a’r papur newydd yn 

rhan hanfodol o fywyd diwylliannol yng Nghymru.7 

 

Astudiaethau a chyhoeddiadau blaenorol 

Un a roddodd sylw i’r cyfnodolion Cymraeg cynnar oedd Lewis Edwards. Cafwyd cyfres o 

erthyglau yn Y Traethodydd yn 1848-9 a oedd yn trafod yr Eurgrawn Cymraeg a’r Cylch-

grawn Cynmraeg yn eithaf manwl.8 Ceir gwybodaeth gyffredinol am y golygyddion, yr 

argraffwyr a’r dyddiadau ac ati yn ogystal â chyfeiriad at ambell ysgrif neu gerdd nodedig. Ni 

cheir dadansoddiad manwl o gynnwys a chyd-destun yr ysgrifau hyn. 

                                                           
7 G. J Williams, Y Wasg Gymraeg Ddoe a Heddiw (Bala, 1970), t. 6. 
8 Lewis Edwards, ‘Cyhoeddiadau Cyfnodol y Cymry’, Y Traethodydd, iv (1848), tt. 361-72, 453-72,   

Y Traethodydd, v (1849), tt. 58-72, 191-204. Ailgyhoeddwyd yr astudiaeth hon yn Edwards, Traethodau 

Llenyddol (Wrecsam, 1867), tt. 505-47. 
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Mae ambell astudiaeth ddiweddar wedi cyffwrdd â maes y cyfnodolion Cymraeg cynnar 

megis astudiaeth Rhiannon Heledd Williams, ‘Cyfaill Pwy o’r Hen Wlad’, sy’n trafod y 

Cylch-grawn Cynmraeg yn sgil diddordeb Morgan John Rhys yn yr Unol Daleithiau.9 Er bod 

y cyd-destun a’r lleoliad yn wahanol mae’r themâu yn gorgyffwrdd wrth i Morgan John Rhys 

gynnwys ysgrifau a oedd yn disgrifio gorthrwm a diffyg rheolaeth. Fel y casglodd J. J Evans, 

gellir disgrifio’r Cylch-grawn fel prosiect trawsatlantig.10 Yn yr un modd mae astudiaeth 

Heather Williams, ‘Cartrefoli’r Chwyldro’, yn cyfeirio at y Cylch-grawn Cynmraeg yn sgil 

diddordeb Morgan John Rhys yn y chwyldro.11 Cyfieithu yw craidd yr astudiaeth hon a cheir 

trafodaeth gyffredinol ar y cyfieithiadau a gyhoeddwyd yn y cylchgrawn a’r arddulliau 

cyfieithu a ddefnyddiwyd.  

 

Mae Marion Löffler wedi rhoi cryn sylw i’r diwylliant print a llenyddiaeth gyfres yng 

Nghymru yn y ddeunawfed ganrif.12 Cyfeiria at yr hyn a gyhoeddwyd yn y cyfnodolion 

Cymraeg cynnar, yn arbennig felly yr Eurgrawn Cymraeg a’r Cylch-grawn Cynmraeg, ond 

yng nghyd-destun Chwyldro Ffrainc. Mae Aled Gruffydd Jones wedi ysgrifennu’n helaeth ar 

y wasg gyfnodol a newyddiaduriaeth yng Nghymru gan gynnig gwybodaeth gyffredinol a 

hanesyddol.13 Er ei fod yn trafod cyhoeddiadau’r ddeunawfed ganrif, canolbwyntia ar y 

                                                           
9 Rhiannon Heledd Williams, ‘Cyfaill pwy o’r hen wlad?: y wasg gyfnodol Gymraeg a hunaniaeth Cymry 

America 1838-66’, traethawd PhD anghyhoeddedig Prifysgol Bangor, 2016. Mae’r astudiaeth hon wedi’i 

haddasu’n gyfrol hefyd: Cyfaill Pwy o’r Hen Wlad? Gwasg Gyfnodol Gymraeg America 1838-1866 (Caerdydd, 

2017). 
10 Dyfynnwyd yn Jerry Hunter, Llwch Cenhedloedd: y Cymry a Rhyfel Cartref America (Llanrwst, 2003), t. 104. 
11 Heather Williams, ‘Cartrefoli’r Chwyldro: Cyfieithu ar gyfer y Cymry uniaith yn y 1790au’, yn Angharad 

Price a Tudur Hallam (goln.), Ysgrifau Beirniadol, 34 (Talybont, 2016). Adnodd ar-lein, 

<http://repository.uwtsd.ac.uk/659>; cyrchwyd 8 Hydref 2017. 
12 Marion Löffler, Welsh Responses to the French Revolution Press and Public Discourse 1789-1802 (Cardiff, 

2012) a Political Pamphlets and Sermons from Wales 1790-1806 (Cardiff, 2014). 
13 Canolbwyntia astudiaethau Aled Gruffydd Jones ar y bedwaredd ganrif ar bymtheg: Jones, Press, Politics and 

Society: a history of journalism in Wales (Cardiff, 1993); Jones, Cymru a Hanes y Papur Newydd (Bangor, 

1987); Jones, ‘Y Wasg Gymreig yn y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg’, yn Geraint H. Jenkins (gol.), Cof Cenedl 

iii: Ysgrifau ar Hanes Cymru (Llandysul, 1988), tt. 89-117; Jones, ‘Yr Iaith Gymraeg a Newyddiaduraeth’, yn 

http://repository.uwtsd.ac.uk/659
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bedwaredd ganrif ar bymtheg gan mwyaf. Caiff y cyfrwng print a gwasg argraffu’r 

ddeunawfed ganrif gryn sylw yng ngwaith Geraint H. Jenkins ond gwneir hynny mewn cyd-

destun cymdeithasol.14  

 

Mae Huw Walters wedi ymchwilio’n fanwl i’r wasg gyfnodol Gymreig ac mae ei 

lyfryddiaeth ddisgrifiadol gynhwysfawr o gylchgronau a phapurau newydd Cymreig yn 

werthfawr iawn i unrhyw un sydd am astudio’r maes.15 Er hyn canolbwyntio ar 

gyhoeddiadau’r bedwaredd ganrif ar bymtheg a wna yn bennaf. Yn wir, amlygir diffyg 

cydnabyddiaeth Huw Walters i’r cyfnodolion Cymraeg cynnar mewn erthygl a gyhoeddwyd 

ganddo yn Y Casglwr lle nododd: ‘[...] Cylch-grawn Cynmraeg, 1793, nad oedd, mewn 

gwirionedd, yn gylchgrawn misol o gwbl’.16  Un arall sydd wedi ysgrifennu’n helaeth ar 

lenyddiaeth y cyfnod yw Thomas Parry, ac adlewyrchir y diffyg cydnabyddiaeth hwn yn ei 

waith yntau hefyd. Yn y bennod ar lenyddiaeth y ddeunawfed ganrif  yn ei gyfrol Hanes 

Llenyddiaeth Gymraeg Hyd 1900 deg llinell yn unig a neilltuir i drafod pob un o gyfnodolion 

y ddeunawfed ganrif.17  

  

 

                                                           
Geraint H. Jenkins (gol.), Gwnewch Bopeth yn Gymraeg: Yr iaith Gymraeg a’i pheuoedd 1801-1911 (Caerdydd, 

1999), tt. 353-75, Jones, ‘The Welsh Newspaper Press,’ yn Hywel Teifi Edwards (gol.), A Guide to Welsh 

Literature, 1800-1900, Cyfrol 5 (Cardiff, 2000), tt. 1-23 ac Aled Jones, Lionel Madden a Laurel Brake (goln.), 

Investigating Victorian Journalism (London, 1990). 
14 Geraint H. Jenkins, Cof Cenedl iii: Ysgrifau ar Hanes Cymru (Llandysul, 1988); Jenkins (gol.), Gwnewch 

Bopeth yn Gymraeg: Yr iaith Gymraeg a’i pheuoedd 1801-1911 (Caerdydd, 1999); Jenkins, The Foundations of 

Modern Wales 1642-1780 (Oxford, 1987) a Jenkins, A Concise History of Wales (Cambridge, 2007). 
15 Huw Walters, ‘Y Gymraeg a’r Wasg Gylchgronol’, yn Jenkins (gol.), Gwnewch Bopeth yn Gymraeg; Walters, 

Llyfryddiaeth Cylchgronau Cymreig 1735-1850 (Aberystwyth, 1993); Walters, Y Wasg Gyfnodol Gymreig 

1735-1900: arddangosfa yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru 18 Gorffennaf- 5 Medi 1987 (Aberystwyth, 1987) a 

Walters, ‘A Directory of Welsh Periodicals’, Victorian Periodicals Review, 22/1 (Spring, 1989), tt. 3-6. 
16 Walters, ‘Rhestru Cynnyrch y Wasg Gyfnodol Gymreig’, Y Casglwr, 52 (Mai 1994), t. 7. Adnodd ar-lein, 

<http://www.casglwr.org/pdf/Rhifyn%2052/52%2007.pdf>; cyrchwyd 7 Hydref 2017. 
17 Thomas Parry, Hanes Llenyddiaeth Gymraeg hyd 1900 (Caerdydd, 1964). 

http://www.casglwr.org/pdf/Rhifyn%2052/52%2007.pdf
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Dengys yr arolwg byr uchod felly nad oes unrhyw astudiaethau estynedig blaenorol ar y maes 

hwn. Bydd yr astudiaeth hon yn canolbwyntio ar gynnwys y cyfnodolion Cymraeg cynnar, yn 

arbennig rhyddiaith a ffuglen, ac yn ei ddefnyddio fel deunydd ymchwil cynradd. Nodwedd 

neilltuol y gwaith yw’r dadansoddiadau manwl o’r ysgrifau ffuglennol. Cyflwynir y 

traethawd hwn fel cyfraniad manwl a newydd i’n dealltwriaeth a’n gwerthfawrogiad o 

arwyddocâd  a phwysigrwydd cyfnodolion Cymraeg cynnar y ddeunawfed ganrif. 

 

 

 

Cefndir a chyd-destun 

 

Nid oes neb sy’n adnabyddus o’r Cymru un iaith, ag eill wadu eu bod yn dra 

anwybodus [...] ac yr wyf yn tybied mai un achos o’r ddygyn anwybodaeth hon, yw y 

diffyg o argraphu llyfrau buddiol yn iaith y wlad [...] Mae’r dysgeidion o bob cenedl 

arall yn cyhoeddi eu ysgrifeniadau yn iaith eu gwlad [...] ond am ddysgedigion 

Cymru, maent yn euog naill ai o segurdod, neu ynte o gyhoeddi eu gwaith mewn iaith 

ddieithr, a thrwy hynny yn gadael eu cenedl eu hunain mewn Tywyllwch. Gwir yw 

fod llawer o’r Cymry yn dylodion, ac felly yn analluog i roddi mawr bris am lyfrau; 

yr wyf gan hynny yn gweled y Cylch-grawn yn fuddiol, o blegid y gellir trwy 

dalfyriad roddi sylwedd amryw o lyfrau am chwech cheiniog.18 

 

Llwyddodd un o ddarllenwyr y Cylch-grawn Cynmraeg i grynhoi cyfraniad a gwerth y 

cyfnodolion Cymraeg cynnar i Gymru yn y ddeunawfed ganrif mewn llythyr a gyhoeddwyd 

yn y cylchgrawn yn 1793. Anfonwyd y llythyr uchod ‘At Oruchwylwyr y Cylchgrawn’ i 

ddiolch iddynt am lenwi bwlch enfawr yn niwylliant a llenyddiaeth Cymru yn y cyfnod dan 

sylw. Cynigiai’r cyfnodolion Cymraeg cynnar ddeunydd darllen safonol a fforddiadwy, 

                                                           
18 Llythyr ‘At Oruchwylwyr y Cylchgrawn’ gan un o’r darllenwyr a gyhoeddwyd yn y Cylch-grawn Cynmraeg 

Rhifyn ii (1793), tt. 59-60. 
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addysg sylfaenol yn ogystal â llwyfan i lenorion ifanc a phrofiadol rannu eu gwaith. 

Cyflwynwyd ffurfiau ac arddulliau llenyddol newydd, megis rhyddiaith a ffuglen, a 

sefydlwyd yr iaith Gymraeg fel iaith gyfathrebu ffurfiol.  

 

Roedd yr almanaciau wedi braenaru’r tir mor fuan â 1680 drwy gynnwys eitemau megis 

barddoniaeth, newyddion ac addysg sylfaenol.19 Yn debyg i’r hyn a welwyd yn y cyfnodolion 

Cymraeg diweddarach, cyhoeddwyd adroddiadau am ryfeloedd ar y Cyfandir yn yr 

almanaciau Cymraeg a mynegwyd pryder am yr iaith Gymraeg a’i llenyddiaeth. Rhoddwyd 

cyfle i feirdd gyhoeddi eu gwaith am y tro cyntaf, ond roedd y cyfleoedd hyn yn brin iawn 

gan mai ond unwaith y flwyddyn yr ymddangosai’r almanaciau hyn. 

 

Yr oedd Thomas Jones, sylfaenydd yr almanaciau Cymraeg, yn bwriadu cyhoeddi 

newyddiadur Cymraeg misol yn 1690.20 Yn anffodus bu’n rhaid iddo roi’r fenter hon heibio 

oherwydd diffyg cefnogaeth  gan lyfrwerthwyr a siopwyr Cymru.21 Dengys y cydymgeiswyr 

niferus a oedd gan Thomas Jones yn nechrau’r ddeunawfed ganrif boblogrwydd yr 

almanaciau hyn. Fel y dywed Geraint H. Jenkins, ‘The cheapest and most heavily thumbed 

Welsh publication were the annual Welsh almanacs’.22 Er hyn, ymddengys nad oedd 

                                                           
19 Marion Löffler, Welsh Responses to the French Revolution Press and Public Discourse 1789-1802 (Cardiff, 

2012), t.5. Ceir mwy am yr almanaciau yn William Rowlands, Llyfryddiaeth y Cymry yn cynnwys Hanes y 

Llyfrau a Gyhoeddwyd yn yr iaith Gymraeg, ac mewn Perthynas i Gymru a’i Thrigolion, o’r Flwyddyn 1546 

hyd y flwyddyn 1800 (Llanidloes, 1869), t. 244. Cyflwynodd Thomas Jones yr almanac Cymraeg cyntaf, 

Newyddion mawr oddiwrth y sêr ym 1648 a oedd yn cynnwys llawer o’r hyn a welwyd yn y cyfnodolion 

Cymraeg cynnar. Er bod yr almanac cyntaf hwn yn cynnwys llawlyfr seryddol am y flwyddyn, roedd hefyd yn 

rhestru ffeiriau a digwyddiadau pwysig. Cafwyd hefyd gyflwyniad ar sut i ddarllen Cymraeg a chadw cyfrifon. 

Anelwyd yr almanaciau at ffermwyr tlawd. Gweler hefyd wefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru, 

<https://www.llgc.org.uk/cy/darganfod/oriel-ddigidol/deunydd-print/almanaciau-cymraeg/>; cyrchwyd 7 Medi 

2017. 
20 Ceir mwy am hanes Thomas Jones yn Geraint H. Jenkins, Thomas Jones yr Almanaciwr 1648-1713 

(Caerdydd, 1980). 
21 Parry, Hanes Llenyddiaeth Gymraeg Hyd 1900, t. 202. 
22 Geraint H. Jenkins, A Concise History of Wales (Cambridge, 2007), t. 170. 

https://www.llgc.org.uk/cy/darganfod/oriel-ddigidol/deunydd-print/almanaciau-cymraeg/
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llyfrwerthwyr a siopwyr Cymru yn credu bod marchnad i gyhoeddiad rheolaidd drwy 

danysgrifiad.23 Roedd gan ddarllenwyr yr almanaciau hyn flwyddyn i gynilo eu harian. 

Byddai cyhoeddiad rheolaidd yn gofyn am ymrwymiad ariannol a oedd y tu hwnt i allu’r rhan 

fwyaf o Gymry’r cyfnod. 

 

Yr oedd tlodi yn broblem fawr yn y cyfnod ac yr oedd yn anodd denu’r werin at addysg. 

Nododd Dr John Jones, Deon Bangor hyn mor fuan â 1699: ‘[...] of late their poverty is so 

great that they cannot allow themselves time to learn’.24 Ymddangosodd bwlch cymdeithasol 

yng Nghymru o dan deyrnasiad y Tuduriaid ac arweiniodd hyn at greu dau ddosbarth, sef y 

bonedd a’r gwrêng.25 Heidiodd llawer o’r boneddigion a oedd â’r modd ariannol i dalu am 

danysgrifiadau i Lundain gan adael y werin annysgedig yng Nghymru. Dyma’r dosbarth a fu 

unwaith yn gefn i’r Gymraeg a’i diwylliant drwy noddi a chynnal llenorion a beirdd teulu. 

Erbyn y ddeunawfed ganrif roedd amryw ohonynt wedi troi eu cefnau ar yr iaith. A dyfynnu 

Aneirin Lewis, ‘[...] cymdeithas ydoedd bellach yn graddol golli ei harweinwyr naturiol ac yn 

ymdlodi ymhob ystyr’.26 

 

Adlewyrchwyd y tlodi hwn yn safon llenyddiaeth Gymraeg y cyfnod. Heb nawdd a 

chynhaliaeth ariannol y dosbarth breintiedig collwyd beirdd a llenorion safonol. Er hyn, aeth 

gwerin Cymru ati i lunio a chyfansoddi gweithiau a fyddai’n sicrhau lle’r Gymraeg ar lwyfan 

llenyddol y cyfnod. Fel y dywed Thomas Parry: 

                                                           
23 Mae Thomas Parry yn tynnu sylw at boblogrwydd yr almanaciau oherwydd bod gan Thomas Jones amryw o 

gydymgeiswyr yn nechrau’r ddeunawfed ganrif a ‘bod cyhoedd go helaeth yn eu darllen’, Parry, Hanes 

Llenyddiaeth Gymraeg Hyd 1900, t. 202. 
24 Dyfynnwyd yn Gwyn Thomas, Y Bardd Cwsg a’i Gefndir (Caerdydd, 1971), t. 87. 
25 A. O. H. Jarman, ‘Dyddiadur Yswain’, Heddiw, 1/4 (Tachwedd, 1936), t. 128. Ymhelaethir ar hyn yn Gwyn 

Thomas, Y Bardd Cwsg a’i Gefndir, tt. 53-8. 
26 Aneirin Lewis, ‘Rhagymadrodd’, yn Gweledigaethau y Bardd Cwsc, t. vii. 
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Y werin hon [...] a fu wrthi’n cynhyrchu toreth o ryw lun ar lenyddiaeth, wachul y 

rhan fynychaf, ac yn cadw cefndir o Gymreigrwydd llythrennog i gynnal ambell lenor 

a allai gynhyrchu pethau amgenach a mwy teilwng o’u galw’n llenyddiaeth.27 

Er i safon ac ansawdd y gwaith ddirywio am gyfnod yr oedd y cynnyrch llenyddol hwn yn 

hollbwysig oherwydd heb y gwaith a gyhoeddwyd yn yr almanaciau a’r baledi gellir mentro 

dweud y byddai traddodiad a diwylliant Cymru wedi pylu.28 Gwaethygodd y sefyllfa hon yn 

y ddeunawfed ganrif.29 Roedd angen dull cyfathrebu a fyddai’n denu cenhedlaeth newydd o 

ddarllenwyr ac yn meithrin beirdd a llenorion modern. 

 

Er yr ystyrir yr ail ganrif ar bymtheg fel y ‘cyfnod mwyaf tyngedfennus yn hanes 

llenyddiaeth Cymru i gyd’, wrth i hen arferion ac arddulliau ddod i ben roedd cyfnod newydd 

ar droed.30 Cafwyd pedwar chwyldro mawr yn y ddeunawfed ganrif, sef y deffro mewn 

addysg, y deffro mewn crefydd, y chwyldro diwydiannol ac, yn bwysicach na dim yng 

nghyd-destun yr astudiaeth hon, ‘ailenedigaeth yr iaith a’i llenyddiaeth a’r traddodiad 

Cymraeg’.31 Yn yr unfed ganrif ar bymtheg a’r ail ganrif ar bymtheg yr oedd rhyddiaith ‘Y 

Clasuron Cymraeg’ yn seiliedig ar iaith y traddodiad barddol ac iaith y Beibl Cymraeg.32 Yn 

eu plith roedd Llyfr y Tri Aderyn (1653) gan Morgan Llwyd a Y Ffydd Ddiffuant sef Hanes y 

Ffydd Gristnogol (1677) gan Charles Edwards. Amlygwyd meistrolaeth yr awduron hyn ar 

arddull y Gymraeg, ac roedd gwaith yr awduron hyn yn rhagori ar waith llawer iawn o 

                                                           
27 Parry, Hanes Llenyddiaeth Gymraeg, t. 202.  Mae Thomas Parry yn llwyddo i grynhoi hyn: ‘Ni buasai 

cywyddau ysgolheigaidd Goronwy Owen yn bosibl oni bai am englynion carbwl Owen Gronw, ei dad’. 
28 R. T. Jenkins, Hanes Cymru yn y Ddeunawfed Ganrif (Caerdydd, 1931), t. 19: ‘Darfu’r arferiad o gadw 

“bardd teulu” a chan na allai llenorion yn yr oes honno fyw heb noddwyr, y canlyniad oedd prinder 

prydyddiaeth, a cholli safonau iaith a chynghanedd’. 
29 Jarman, ‘Dyddiadur Yswain’, t. 128: ‘Cwplhawyd y broses hon yn y ddeunawfed ganrif, ac o hynny hyd 

heddiw ni bu gan y boneddigion, a’u cymryd at ei gilydd, na rhan na chyfran yn y bywyd Cymreig’. 
30 Parry, Hanes Llenyddiaeth Gymraeg, t. 172. 
31 Jenkins, Hanes Cymru yn y Ddeunawfed Ganrif, t.1. 
32 Ymhelaethir ar hyn yn Aneirin Lewis, ‘Rhagymadrodd’, Gweledigaethau y Bardd Cwsc, t. xiii. Un o 

aelodau’r dosbarth hwn oedd William Williams, Pantycelyn. Er na chysylltir Pantycelyn â rhyddiaith, ef oedd y 

gŵr a gynhyrchodd y mwyaf o waith llenyddol o holl awduron Cymru. Gweler Parry, Hanes Llenyddiaeth 

Gymraeg, t. 226. Cyhoeddodd Pantycelyn tua 92 o lyfrau a phamffledi drwy’r wasg. t. 222. 
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awduron enwog a gyfieithwyd i’r Gymraeg. Yng ngeiriau Lewis Edwards: ‘Wel, ddarllenydd 

mwyn, yr oedd Charles Edwards [...] yn awdur Cymreig, ac nid yw yn ormod dywedyd ei fod 

yn rhagori ar hanner yr ysgrifenwyr a gyfieithwyd i’r Gymraeg gyda mawr ddiwydrwydd, o’i 

amser ef hyd yn awr.’33  

 

Dechreuwyd camu oddi wrth y rhyddiaith ffurfiol hon yn y ddeunawfed ganrif gyda 

gweithiau megis  Rheol Buchedd Sanctaidd gan Ellis Wynne34 ac ymddangosodd rhyddiaith 

fwy anffurfiol a chyrhaeddgar megis Drych y Prif Oesoedd.35 Yr oedd y chwedl arwrol hon 

gan Theophilus Evans yn hwb enfawr i hyder y Cymry a’i phoblogrwydd yn amlwg 

oherwydd cyhoeddwyd mwy nag ugain o argraffiadau erbyn diwedd y cyfnod Fictoraidd.36 

Yn ôl Geraint H. Jenkins, un o gyfraniadau Drych y Prif Oesoedd oedd cynnig cofnod 

cyffrous ac arwrol yn yr iaith Gymraeg: 

[...]not only rescued the National history of Wales from the condescension of English 

writers but also provided the reading public with a bold, rollicking version of the past 

in their own tongue.37 

Yr oedd Theophilus Evans yn storïwr penigamp a’i gymeriadau diddorol, ei arwyr a’i 

ddigwyddiadau cyffrous bron yn rhagflas o genre y nofel.38 Arweiniodd gweithiau fel hyn at 

newid mawr erbyn dechrau’r ddeunawfed ganrif wrth i awduron Cymraeg ganolbwyntio ar 

ddiwallu anghenion y werin. Yng ngeiriau Gwyn Thomas, ‘Cyfarch y werin, y dosbarth 

                                                           
33 Lewis Edwards, ‘Llyfr Hanes y Ffydd’, Y Traethodydd, 8 (1852), t. 120. Gweler hefyd D. Densil Morgan, 

Lewis Edwards: Dawn Dweud (Caerdydd, 2009), t. 109. 
34 Lewis, ‘Rhagymadrodd’, yn Gweledigaethau y Bardd Cwsc, t. xiii. 
35 Parry, Hanes Llenyddiaeth Gymraeg t. 226. 
36 Jenkins, A Concise History of Wales, t.169. 
37 Jenkins, A Concise History of Wales, t. 169. 
38 Jenkins, A Concise History of Wales, t. 1: ‘[…] he packed his pages with more heroes and gripping incidents 

than any novel […] he caught the imagination of the Welsh reading public’. 
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annysgedig, a wnâi llenyddiaeth brint yr ail ganrif ar bymtheg a dechrau’r ddeunawfed bron 

bob gafael’.39 

 

Sefydlwyd cymdeithasau megis y Welsh Trust a’r Gymdeithas Er Taenu Gwybodaeth 

Gristnogol (SPCK) a geisiai ddysgu’r werin i ddarllen a chyhoeddi llyfrau Cymraeg.40 Yr 

oedd y Welsh Trust yn cynnig addysg yng Nghymru drwy ysgolion elusennol.41 Er hyn, 

Saesneg oedd iaith yr ysgolion hyn a Chymraeg oedd unig iaith cyfran helaeth o’r disgyblion, 

felly gellir dadlau mai prin oedd eu dylanwad.42 Cyfraniad pwysicaf y sefydliad hwn oedd 

dangos yr angen am lyfrau Cymraeg a’u gwerth.  Cymdeithas Eglwys Loegr a sefydlwyd yn 

1699 oedd yr SPCK. Aeth y gymdeithas hon ati i gyhoeddi llyfrau Cymraeg, y mwyafrif 

helaeth ohonynt yn gyfieithiadau. Erbyn 1701 anfonwyd llyfrau i’r tair sir ar ddeg yng 

Nghymru er mwyn i aelodau’r cymdeithasau hyn eu dosbarthu. Yn ôl Gwyn Thomas 

rhoddodd hyn hwb mawr i lythrennedd:43  

Gellir mentro dweud fod nifer – mwy efallai nag a dybiwyd – o’r werin yn medru 

darllen erbyn tua 1700. Eithr chwyddid nifer ‘cynulleidfa’ llyfr gan rai’n gwrando.44 

 

O ganlyniad uniongyrchol i’r cymdeithasau hyn cyhoeddwyd llawer o lyfrau rhyddiaith, yn 

gyfieithiadau ac yn llyfrau gwreiddiol gan gynnwys Gweledigaethau y Bardd Cwsc a Drych y 

Prif Oesoedd.45 Prawf o’r galw am ryddiaith yw’r nifer o weithiau yr ailargraffwyd llyfrau 

rhyddiaith safonol yn ystod y ddeunawfed ganrif. Yn Amwythig yn unig fe argraffwyd Llyfr 

y Tri Aderyn deirgwaith, Gweledigaethau y Bardd Cwsc chwe gwaith a Pattrwm y Gwir 

                                                           
39 Thomas, Y Bardd Cwsg a’i Gefndir, tt. 91-2. 
40 Manylir ar y cymdeithasau hyn yn Jenkins, Hanes Cymru yn y Ddeunawfed Ganrif, tt. 31-4. 
41 Sefydlwyd 87 o’r Ysgolion hyn yng Nghymru: Thomas, Y Bardd Cwsg a’i Gefndir, t. 83. 
42 Thomas, Y Bardd Cwsg a’i Gefndir, t. 84. 
43 Roedd y llyfrau hyn yn cynnwys Y Beibl, Holl Dledswydd Dyn, Yr Ymarfer o Dduwioldeb. Gweler Thomas, Y 

Bardd Cwsg a’i Gefndir, t. 88. 
44 Thomas, Y Bardd Cwsg a’i Gefndir, t. 96. 
45 Parry, Hanes Llenyddiaeth Gymraeg Hyd 1900, t. 203. 
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Gristion ddeuddeg o weithiau.46 Ychydig o lyfrau Cymraeg a chyfieithiadau a gyhoeddodd yr 

SPCK yn y Gymraeg ar ôl 1740 gan bwysleisio pwysigrwydd y wasg gyfnodol o ran darparu 

deunydd darllen safonol yn y ddeunawfed ganrif.47  

 

Cynigiai’r wasg gyfnodol Gymraeg gymuned a chanolbwynt yn niffyg canolfan ddaearyddol 

yn y ddeunawfed ganrif. Roedd darllenwyr y cylchgronau hyn yn wasgaredig a llawer yn 

ynysig mewn ardaloedd gwledig.48 Nid oedd modd i’r darllenwyr hyn gyfathrebu wyneb yn 

wyneb fel y byddai rhywun yn ei wneud yn y capel neu yn siop y pentref. Cynigiai’r 

cylchgronau hyn frawdoliaeth a ymestynnai ar draws milltiroedd maith. Sefydlwyd llwyfan i 

drafod amrywiaeth eang o bynciau megis llenyddiaeth, gwleidyddiaeth a newyddion a thrwy 

hynny hybu teimlad o undod cenedlaethol. Mewn cyfnod o newyn o ran llenyddiaeth 

Gymraeg cynigiai’r wasg gyfnodol ymborth a chynhaliaeth i gynnal diddordeb y Cymry yn 

llenyddiaeth eu gwlad. Ymdrechwyd yn galed i sicrhau na fyddai darllenwyr Cymru yn troi at 

iaith estron i ddiwallu eu hanghenion am newyddion. 

 

Yr oedd poblogrwydd gwasg gyfnodol Lloegr ar gynnydd yn y ddeunawfed ganrif. 

Diddymwyd Deddf Trwyddedu 1647 yn 1694 gan ddileu rheolaeth y llywodraeth dros y 

wasg. Yn niffyg cofnodion cyhoeddi swyddogol mae’n anodd pennu ffigyrau dosbarthu 

penodol ar gyfer cyfnodolion y cyfnod.49 Er hyn, amcangyfrifir bod bron i saith miliwn a 

hanner o gyhoeddiadau yn cael eu gwerthu ym Mhrydain yn 1750 a bron i 15 miliwn erbyn 

                                                           
46 Parry, Hanes Llenyddiaeth Gymraeg Hyd 1900, t. 208. 
47 Thomas, Y Bardd Cwsg a’i Gefndir, t. 90. 
48 Yn ôl yr ystadegydd John Rickman yr oedd poblogaeth Cymru yn denau iawn. Nododd ar gyfartaledd fod 

poblogaeth Cymru tua 391,947 yn 1700 gan godi i 450,994 yn 1750. Dyfynnwyd hyn yn Thomas, Y Bardd 

Cwsg a’i Gefndir, t. 52. 
49 David Stewart, ‘The Magazine and Literary Culture’, yn Joanne Shattock, Journalism and the Periodical 

Press in Nineteenth-Century Britain (Cambridge, 2017), t. 34: ‘Precise circulation figures are difficult to 

determine because full publishing records do not exist for most firms’. 
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1780.50 Yr unigolion mwyaf arwyddocaol yn natblygiad gwasg gyfnodol Lloegr yn y cyfnod 

dan sylw oedd Joseph Addison a Richard Steele. Rhyngddynt roeddynt yn golygu 

cyfnodolion mwyaf poblogaidd Lloegr gan gynnwys Tatler, The Spectator a The Guardian. 

Gellir mentro dweud mai’r Gentleman’s Magazine oedd cylchgrawn Saesneg mwyaf 

poblogaidd y cyfnod a barhaodd am bron i 200 mlynedd.51 Noda astudiaeth William St Clair 

y gwerthwyd rhwng 3,500 a 10,000 o gopïau o’r cylchgrawn hwn yn fisol yn y ddeunawfed 

ganrif.52  

 

Ymddangosodd The Cambrian Magazine yn 1773, y cylchgrawn Saesneg cyntaf i’w 

gyhoeddi yng Nghymru.53 Câi ei gylchredeg ymhlith y teuluoedd bonedd. Er mai ond dau 

rifyn a gyhoeddwyd o’r cylchgrawn hwn yn Llanymddyfri, roedd yn arwydd o’r bygythiad a 

berai cyhoeddiadau Saesneg i’r Gymraeg. Ymddengys bod golygyddion y cyfnodolion 

Cymraeg cynnar yn ymwybodol o’r peryg hwn. Cyfeiriodd Lewis Morris at bwysigrwydd 

Tlysau yr Hen Oesoedd o ran parhad yr iaith Gymraeg: 

If our Gentry give encouragement it may do [succeed], if not it must sleep, and so will 

our language in a Process of time if not kept up by this method.54  

Beirniadodd golygyddion yr Eurgrawn Cymraeg y Cymry hynny a oedd yn troi at y wasg 

Saesneg am ddeunydd darllen: ‘[...] gan ddewis newyddion a barablir yn Sais’neg [...]’.55 

 

                                                           
50 Jeremy Black, The English Press in the Eighteenth Century (London/Sydney, 2011), t. 202. 
51 Stam, ‘A Short History of British Magazine Publishing’, t. 11. 
52 William St Clair, The Reading Nation of the Romantic Period (Cambridge, 2004), tt. 572-3. Dyfynnwyd 

hefyd yn Joanne Shattock, Journalism and the Periodical Press, t. 34. ‘[The Gentleman’s Magazine] the best-

selling of the eighteenth century magazines’. 
53 Huw Walters, Y Wasg Gyfnodol Gymreig 1735-1900: Arddangosfa yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, t. 12. 
54 Hugh Owen, The Life and Works of Lewis Morris, t. xxiii. 
55 Edwards, Traethodau Llenyddol, t. 509. 



23 
 

Er gwaethaf y feirniadaeth hon cynigiai’r wasg gyfnodol Saesneg sylfaen i’r cylchgronau 

Cymraeg adeiladu arni. Sefydlwyd y cyfnodolion Cymraeg ar batrwm y cyfnodolion 

Saesneg. Trafodid yr un themâu a chysyniadau yn y ddwy wasg gyfnodol. Mewn llythyr at ei 

frawd, nododd Lewis Morris y câi cyfnodolion o Loegr eu rhoi mewn mannau cyhoeddus yng 

Nghymru er mwyn i nifer o bobl allu darllen yr un rhifyn: ‘The Daily Gazetteer comes to ye 

Post Office and two other places [...]’56 Gweithiau crefyddol-ddwys oedd mwyafrif gweithiau 

llenyddol yr ail ganrif ar bymtheg a’r ddeunawfed ganrif gyda phoblogrwydd yr enwadau 

anghydffurfiol yn ceisio dylanwadu ar gymdeithasau Cymru. Gwelodd golygyddion y 

cyfnodolion Cymraeg cynnar fod gwasg gyfnodol Lloegr yn camu oddi wrth y pwyslais ar 

grefydd gan gynnig deunydd darllen ysgafn ac addysgiadol.57 Yng ngeiriau un arbenigwr: 

[...] the press created its own markets and readership, and it did so by entertaining and 

educating.58 

 

Cyhoeddiadau seciwlar oedd y cyfnodolion Cymraeg cynnar ar y cyfan. Yn wir ni cheir un 

cyfeiriad at grefydd yn Tlysau yr Hen Oesoedd. Ceir ambell ysgrif sy’n trafod pynciau 

crefyddol, megis yr ysgrif ‘A fyddwn ni yn adnabod ein gilydd yn y Nefoedd’ a ‘Sylwadau ar 

bregeth Methodist’ yn yr Eurgrawn Cymraeg, ond ni leisir unrhyw farn yn agored. 59 Sylw 

Lewis Edwards ar yr ysgrif olaf yw: 

[...] nad oes yma nemawr o ganmoliaeth nac o anghymeradwyaeth; ac nid hawdd yw 

gwybod pa beth oedd amcan yr ysgrifenydd.60  

                                                           
56 John H. Davies (gol.), The letters of Lewis, Richard, William and John Morris of Anglesey (Morrisiaid Môn) 

1728-1765, Vol i (Aberystwyth, 1907), t. 22. 
57 Black, The English Press in the Eighteenth Century, t. 174: ‘Readers did not apparently expect to read much 

religious material in their newspapers and papers did not expect to print it’. 
58 Suvir Kaul, Eighteenth-Century British Literature and Postcolonial Studies (Edinburgh, 2009), t. 87. 
59 Edwards, Y Traethodydd (1848), t. 362: Nododd Lewis Edwards nad oedd yn credu bod yr Eurgrawn 

Cymraeg yn cynnwys un tudalen enwadol. 
60 Edwards, Y Traethodydd (1848), t. 370. 
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Ymddengys bod y Cylch-grawn Cynmraeg yn nes at batrwm enwadol cyhoeddiadau’r 

bedwaredd ganrif ar bymtheg.61 Yr oedd Morgan John Rhys yn casáu’r Eglwys Wladol ac yn 

awyddus i’r Ymneilltuwyr brofi rhyddid crefyddol ac addoli fel y mynnent.62 Nid oedd 

Morgan John Rhys yn bwriadu mynegi’r farn hon yn ei gylchgrawn er mwyn sicrhau 

cefnogaeth pob enwad crefyddol.63 Er hyn, dengys ysgrifau megis ‘Ymddiddan rhwng Esgob 

Crist’nogol a Disgybl a Elwir Dyfal-Geisio’ nad oedd modd iddo gelu ei feirniadaeth ar yr 

Eglwys Wladol:  

[…] ond ni roddodd Duw y cyfryw awdurdod yn ei air, na thrwy neb moddion eraill; 

nac i'r Pab, na ’chwaith i Mohomet; nac i neb rhyw dreiswyr eraill; am hynny, rhyfyg, 

i’r graddau mwyaf, yw i neb, pa bynnag, i honni fod ganddynt y cyfryw awdurdod.64  

 

O ystyried cyhoeddiadau Cymraeg blaenorol, megis y tri chlasur Llyfr y Tri Aderyn, 

Gweledigaethau y Bardd Cwsc a Drych y Prif Oesoedd a oedd â chysylltiad crefyddol cryf, 

roedd y cyhoeddiadau cymharol seciwlar hyn yn chwyldroadol. Rhaid cofio hefyd fod tri o 

olygyddion y cyfnodolion Cymraeg cynnar yn arweinwyr crefyddol. Yr oedd Josiah Rees yn 

Weinidog Undodaidd, Peter Williams yn Glerigwr Methodistaidd a Morgan John Rhys yn 

weinidog gyda’r Bedyddwyr. Fel y dywed Gwyn Thomas: ‘Mae’n debyg mai’r 

ymwybyddiaeth o fedru cyrraedd y werin a wnaeth i ysgrifenwyr yr ail ganrif a bymtheg a 

dechrau’r ddeunawfed fynd ati i’w chyfarch mewn dull difrifol, moesol ac addysgol’.65 

Roedd gwasg gyfnodol Lloegr wedi dangos bod ysgrifau moesol yn ffordd lawer mwy 

effeithiol o gyflwyno safonau crefyddol.66 Yng ngeiriau Jeremy Black: 

                                                           
61 Er mai cylchgrawn cyffredinol oedd y Cylch-grawn Cynmraeg roedd yn cynnwys erthyglau crefyddol. Nid 

oedd yn perthyn i enwad penodol. 
62 John T. Griffith, Morgan John Rhys (1760-1804) (Carmarthen, 1910), t. 73. 
63 Dyfynnwyd yn Marion Lôffler, Welsh Responses to the French Revolution, tt. 43-4. 
64 ‘Ymddiddan rhwng Esgob Crist’nogol a Disgybl a Elwir Dyfal-Geisio’, Cylch-grawn Cynmraeg, v, t. 250. 
65 Thomas, Y Bardd Cwsg a’i Gefndir, t. 97. 
66 Black, The English Press in the Eighteenth Century, t. 179: ‘[…] readers perceived social issues from a moral 

viewpoint’. 
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It was possibly in providing this moral perspective on instruction and enlightenment 

that religious considerations had their greatest impact on the press.67 

 

Yr oedd y rhwyg hon rhwng y boneddigion a’r werin yr un mor amlwg yn Lloegr. Gwelwyd 

bod y wasg gyfnodol yn fodd i gynnig arweiniad dibynadwy i’r genedl a thrafod materion a 

oedd yn ymwneud â dosbarth a statws.68  Fel y nododd Aneirin Lewis, nid oedd y 

boneddigion yn cynnig esiampl mwyach: ‘Aeth y gŵr ‘lusengar daionus’ yn “ŵr mawr” ac yn 

ormeswr yn ei awch i ymgyfoethogi’.69  

 

Gwelai’r golygyddion hyn fod modd mynegi gwersi a safonau’r Beibl drwy gyfrwng ysgrifau 

storïol ysgafn y gallai’r darllenwyr uniaethu â hwy a’u rhoi ar waith yn eu bywydau bob 

dydd. ‘Y ffordd orau i gael gwared o hono [yr holl ddrwg] yn eu tyb hwy oedd drwy ddysgu’r 

bobl i ddarllen gweithiau bucheddol’.70  Sylfaenwyd rhai cyfnodolion Saesneg megis The 

Rambler (1749-52) ar yr ysgrifau a’r traethodau moesol hyn. Cyhoeddwyd sawl ysgrif foesol 

yn y cyfnodolion Cymraeg cynnar a rhoddir sylw manwl i rai ohonynt yng nghorff y 

traethawd hwn. Mae’r ffaith bod pob un o’r ysgrifau moesol a drafodir yn yr astudiaeth hon 

yn gyfieithiadau o’r hyn a gyhoeddwyd yn y wasg gyfnodol Saesneg yn pwysleisio ei 

dylanwad arwyddocaol hi ar y cyfnodolion Cymraeg cynnar. 

 

Arweiniodd yr ysgrifau moesol hyn eu darllenwyr i gyfeiriad newydd gan neilltuo lle 

arbennig i ryddiaith a ffuglen. A dyfynnu Thomas Parry: 

                                                           
67 Black, The English Press in the Eighteenth Century, t. 179. 
68 Kaul, Eighteenth-Century British Literature, t. 88: ‘The periodical press played an enormous role in 

delineating and attempting to regulate these refined gradations of status’. 
69 Aneirin Lewis, ‘Rhagymadrodd’, yn Gweledigaethau y Bardd Cwsc, t. xvii. 
70 Thomas, Y Bardd Cwsg a’i Gefndir, t. 83.  
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Er na bu byw y mwyaf hirhoedlog o’r rhain ond ychydig fisoedd, profant fod yn y 

wlad awydd am ysgrifennu rhyddiaith, ac yr oedd ynddynt gyfle i hynny.71 

 

Roedd Ellis Wynne a Theophilus Evans wedi amlygu awydd y Cymry am ryddiaith. Yr oedd 

penderfyniad Lewis Morris i neilltuo tair tudalen a hanner i’r ysgrif ffuglennol ‘Ystori Doctor 

y Bendro’ mewn cylchgrawn a oedd yn cynnwys un ar bymtheg o dudalennau yn 

arwyddocaol.72 Er y neilltuwyd wyth tudalen i brydyddiaeth, roedd yr ysgrif estynedig hon yn 

dangos bod rhyddiaith yn ennill tir.73   

 

Yn wir, yn yr Eurgrawn Cymraeg neilltuwyd adran i ryddiaith ‘Ymresymiadau ar Amrywiol 

Destunau’ lle y cafwyd ysgrifau storïol megis ‘Taith Obida’ ac ‘Ystori y Gwr bonheddig a’r 

Basgetwr’.74 Rhannwyd y cylchgrawn hwn yn bedair rhan a phob rhan yn cynnwys wyth 

tudalen. Hanes Cymru a gâi sylw yn yr adran gyntaf, rhyddiaith yn yr ail ran, prydyddiaeth 

yn y drydedd a newyddion o bell ac agos yn y rhan olaf.   Erbyn cyhoeddi’r Cylch-grawn 

Cynmraeg roedd prydyddiaeth wedi’i gwthio i’r tudalennau cefn. O’r 56 tudalen yn y rhifyn 

cyntaf, pedair tudalen yn unig a neilltuwyd i farddoniaeth. Ysgrifau ffeithiol, llythyrau, 

cwestiynau, cyfarwyddiadau a detholiad o Lyfr y Tri Aderyn a geir ar weddill y tudalennau. 

Dwy dudalen a neilltuwyd i farddoniaeth erbyn cyhoeddi pedwerydd rhifyn y Cylch-grawn 

wrth i Morgan John Rhys droi at ryddiaith i fynegi ei farn ar bynciau megis Chwyldro Ffrainc 

a chaethwasiaeth. 

 

 

 

                                                           
71 Parry, Hanes Llenyddiaeth Gymraeg Hyd 1900, t. 226. 
72 Tlysau yr Hen Oesoedd, tt. 11-14. 
73 Tlysau yr Hen Oesoedd, tt. 4-8 a t. 10, t. 11 a t. 15. 
74 Trysorfa Gwybodaeth, Neu Eurgrawn Cymraeg, tt. 10-14 a tt. 94-98. 
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Fframwaith damcaniaethol o ystyried y genedl fel cymuned 

 

Yn y rhan hon cyflwynir theorïau cymdeithasol o ystyried cenedl fel cymuned. Manylir ar y 

math o theorïau damcaniaethol y gellir eu cymhwyso at y cyfnodolion Cymraeg cynnar. 

 

Cymuned ddychmygol 

It is imagined because the members of even the smallest nation will never know most 

of their fellow members, meet them, or even know of them, yet in the minds of each 

lives the image of their communion.75 

Mae’r dyfyniad uchod yn crynhoi astudiaeth enwog Benedict Anderson, am gychwyniad a 

natur cenedligrwydd modern gan ganolbwyntio ar y syniad canolog o’r ‘gymuned 

ddychmygol’.76 Mae Anderson ymhlith theorïwyr cenedlaetholdeb mwyaf dylanwadol y byd 

gorllewinol a’i gyfraniad yn bwysig wrth ystyried cenedlaetholdeb yng Nghymru.77 Honna’r 

athronydd arloesol yn ei gyfrol ddylanwadol Imagined Communities fod y cymunedau hyn yn 

‘ddychmygol’ am nad ydynt yn seiliedig ar gyfathrebu wyneb yn wyneb. Er hynny, maent yn 

rhan o’r ddelwedd o’u cymundeb.78 Mae Anderson yn gweld cenedl fel creadigaeth, a’r elfen 

ddychmygol yn hollbwysig yn y broses o ddiffinio’r hunan fel aelod o gymdeithas benodol. 

 

                                                           
75 Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflection on the origin and spread of nationalism (London, 

1983), t. 5. 
76 Ernesto Laclau, ‘On Imagined Communities’, yn Pheng Cheah a Jonathan Culler (goln.), Grounds of 

Comparison: Around the Work of Benedict Anderson (New York, 2003), t. 21. Mae dadl Anderson yn seiliedig 

ar dri strwythur canolog: (1) y rhagdybiaethau unplyg yn y syniad o gymuned ‘ddychmygol’; (2) yr undod sydd 

ei angen i fod yn rhan o’r gymuned hon; (3) y math o berthynas a sefydlir mewn cymdeithas o’r fath – 

cymdeithas feidrol a chyfyngedig. 
77 Cydnabyddir cyfrol Anderson, Imagined Communities fel un o’r gweithiau mwyaf awdurdodol a threiddgar ar 

genedlaetholdeb. Cyfeiria Rhys Llwyd at theori Anderson o ran cenedlaetholdeb a’i pherthnasedd yng nghyd-

destun Cymru ar ei flog ar-lein, <http://blog.rhysllwyd.com/?p=2403>; cyrchwyd 15 Gorffennaf 2017. 
78 Anderson, Imagined Communities, t. 15.  ‘[…] image of their communion’. Mewn troednodyn ceir dyfyniad 

gan Hugh Seton-Watson, o’r gyfrol Nations and States: an enquiry into the origins of nations and the politics of 

nationalism yn ehangu ar hyn gan ddweud y caiff cenedl ei ffurfio pan fydd nifer sylweddol o bobl mewn 

cymuned yn credu eu bod yn ffurfio cenedl, neu’n ymddwyn fel eu bod wedi ffurfio cenedl.  

http://blog.rhysllwyd.com/?p=2403
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Canolbwyntir ar y wasg argraffu, yn arbennig felly, papurau newydd a nofelau yn astudiaeth 

Anderson ar y cymunedau dychmygol. Honna Anderson fod strwythur y papur newydd a 

flodeuodd yn Ewrop yn y ddeunawfed ganrif yn hanfodol i egin brawdoliaeth ddychmygol y 

genedl.79 Roedd y diwylliant print a’r wasg argraffu yn rhan greiddiol o’r modd y crëwyd 

cymunedau o ddarllenwyr. Llwyddodd y cyfrwng print a’r wasg argraffu i greu cymuned o 

ddarllenwyr drwy dargedu cynulleidfa dorfol a chyfarch y bobl fel ‘cyhoedd’. Nid oes 

unrhyw gyfyngiadau i’r cymunedau hyn. Yn y ddeunawfed ganrif, cyfnod pan oedd 

cymunedau Cymru ar wasgar, daeth y cyfrwng print ‘fel glud i ddal y gymdeithas lythrennog 

at ei gilydd’.80 Mae cysyniad Anderson o’r gymuned ddychmygol fel cenedl bron yn adleisio 

dyfyniad Gwyn Alf Williams, sef ‘Wales is an artefact that the Welsh produce. If they want 

to. It requires an act of choice’.81 Y bobl eu hunain sydd yn creu cymuned ddychmygol.  

 

Yn achos yr astudiaeth hon, darllenwyr cyfnodolion Cymraeg y ddeunawfed ganrif oedd yn 

creu cymuned ddychmygol wrth iddynt ymgymryd â’r weithred ddewisol o ddarllen y 

cyhoeddiadau. Yng ngeiriau Margaret Beetham: 

For the reader, of course, the periodical is not only a product to be consumed. It also 

enters into the processes of signification or meaning-making. To put it another way, 

reading a periodical is itself a productive process and what is produced is meaning.82 

Honna Anderson ei bod yn gymuned oherwydd caiff y genedl, er gwaethaf yr annhegwch a’r 

anghydraddoldebau a geir ynddi, bob amser ei gweld fel brawdoliaeth ddofn a llorweddol.83 

Yr hyn sy’n bwysig am y cyfryngau print yn astudiaeth Anderson yw eu bod yn cynnig natur 

                                                           
79 Rhiannon Heledd Williams, ‘Cyfaill pwy o’r hen wlad?: y wasg gyfnodol Gymraeg a hunaniaeth Cymry 

America 1838-66’, traethawd PhD anghyhoeddedig Prifysgol Bangor, 2016, t. 20. 
80 Richard Wyn Jones, Rhoi Cymru’n Gyntaf: Syniadaeth Plaid Cymru, Cyfrol i (Caerdydd, 2007); dyfynnwyd 

yn Williams, Cyfaill pwy o’r hen wlad?: traethawd PhD, t. 19. 
81 Gwyn A. Williams, When was Wales?: A History of the Welsh (London, 1991), t. 304. 
82 Margaret Beetham, ‘Towards a theory of the periodical as a publishing genre’, yn Laurel Blake, Aled Jones, 

Lionel Madden (goln.), Investigating Victorian Journalism (Hampshire, 1990), t. 21. 
83 Anderson, Imagined Communities, t. 16: ‘[…] a deep , horizontal comradeship’. 
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gydradd drwy luosogrwydd gweithrediadau. Mae’r undod a gyflëir yng nghymunedau 

dychmygol Anderson yn gwbl wahanol i’r hyn a welwyd yn y gymuned hierarchaidd fel y 

nododd Ernesto Laclau: 

The unity among elements of the imagined communities that Anderson has in mind is 

not hierarchical and differential but of an equivalential nature.84 

Enghraifft o hyn fyddai darllenwyr cyfnodolion Cymraeg y ddeunawfed ganrif. Bwydo 

meddyliau unigol y darllenwyr a wnâi golygyddion y gweithiau hyn, ond roedd y ddefod 

gyffredin o ddarllen yr un cyhoeddiad yn creu dolen gyswllt rhwng y darllenwyr unigol. O 

ganlyniad crëwyd rhwydwaith anweledig ym meddyliau’r darllenwyr.85 

Yet each communicant is well aware that the ceremony he performs is being 

replicated simultaneously by thousands of others of whose existence he is confident, 

yet of whose identity he has not the slightest notion.86 

 

Mae’r wasg argraffu, felly, yn hanfodol i gynnal y syniad dychmygol o gymuned drwy 

ddarparu cyfrwng ieithyddol sefydlog i’r genedl. Yn ôl Anderson: 

[...] print capitalism, which made it possible for rapidly growing numbers of people to 

think about themselves, and to relate themselves to others, in profoundly new ways.87 

Gan mai cyhoeddiadau cyfrwng Cymraeg oedd y tri chyfnodolyn a drafodir yn yr astudiaeth 

hon, Tlysau yr Hen Oesoedd, yr Eurgrawn Cymraeg a’r Cylch-grawn Cynmraeg, un 

gymuned ieithyddol yn unig oedd ei chynulleidfa. Er hyn, ceisiodd Lewis Morris ehangu ar y 

garfan hon drwy gynnwys rhagymadrodd ac esboniadau Saesneg yn Tlysau yr Hen Oesoedd 

er mwyn denu carfan o ddarllenwyr di-Gymraeg. Mae’r ffaith i olygyddion y ddau 

gylchgrawn diweddarach ddewis peidio â chyfarch darllenwyr Saesneg yn eu cyhoeddiadau 

                                                           
84 Laclau, ‘On Imagined Communities’, t. 25. Un enghraifft o hyn gan Anderson yw entrepreneuriaid wedi’u 

rhannu’n ddaearyddol ond yn cael eu huno drwy gyfres o fecanweithiau economaidd lle nad oes angen iddynt 

gyfathrebu’n uniongyrchol. 
85 Williams, ‘Cyfaill pwy o’r hen wlad?’, traethawd PhD, t. 20. 
86 Anderson, Imagined Communities, t. 35. 
87 Anderson, Imagined Communities, t. 36. 
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yn dangos bod sicrhau cefnogaeth y Cymry Cymraeg a hybu cenedlaetholdeb yn bwysicach 

nag apelio at gynulleidfa ehangach.88 Yng ngeiriau Joshua Kurlantzick: ‘Nationalism only 

belonged to the era of printed material produced in a common language’.89 Er bod y Cymry 

Cymraeg yn garfan fwyafrifol yng Nghymru yn y ddeunawfed ganrif roedd y cyfnodolion yn 

dibynnu’n helaeth ar garfan fechan o ddarllenwyr Cymraeg llythrennog. Roedd y 

golygyddion am wneud y mwyaf o’r darllenwyr hyn fel y nododd Adrian Hastings: 

A language, moreover, does not stand on its own. Once a significant vernacular 

literature exists, it creates a more conscious community of those who read it, of those 

in whose houses it is to be found and it quickly builds up an enhanced sense of 

historical cultural particularity.90 

Roedd y wasg fel pont yn cysylltu’r darllenwyr â llenyddiaeth a hanes Cymru ac yn hybu 

hunaniaeth Gymreig. Fel y nododd Anderson, roedd y diwylliant print yn chwyldroadol ar 

lefel gymdeithasol oherwydd am y tro cyntaf roedd pobl o’r tu allan i’r dosbarthiadau uwch 

a’r Eglwys yn teimlo bod angen iddynt ddysgu darllen ac ysgrifennu testunau safonol.91 

Roedd yn fodd i gadw iaith a diwylliant yn fyw ymhlith cymdeithas o ddarllenwyr a rannai’r 

un hanes, traddodiad a nodweddion diwylliannol eraill.  

 

Er i’r cyfnodolion hyn gynnig canolfan i rannu safbwyntiau ac ymdeimlad o undod, rhaid 

gofyn ai rhith yw’r gymuned ‘ddychmygol’ hon. Wedi’r cwbl, meddwl seicolegol unigolion 

yw sylfaen yr ymdeimlad honedig hwn o gymuned. Er nad oes canolbwynt i’r gymuned hon 

                                                           
88 Byddai sicrhau cefnogaeth cynulleidfa ehangach wedi bod yn fodd i geisio sicrhau llwyddiant y cyfnodolion 

mewn cyfnod pan oedd y garfan o Gymry llythrennog yn fach iawn. Cyfeirir at y ‘Cynmry un iaith’ a oedd yn 

‘dra anwybodus’ oherwydd ‘diffyg o argraphu llyfrau buddiol yn iaith y wlad’ yng nghyfrol John T. Griffith, 

Morgan John Rhys (1760-1804) (Carmarthen, 1910), t. 59. 
89 Joshua Kurlantzick, ‘A Life Beyond Boundaries by Benedict Anderson – How to Understand Nationalism’, 

The Guardian, 30 Mehefin 2016, ar-lein, https://www.theguardian.com/books/2016/jun/30/life-beyond-

boundaries-benedict-anderson-review; cyrchwyd 19 Gorffennaf 2017. 
90 Adrian Hastings, The Construction of Nationhood: Ethnicity, Religion and Nationalism (Cambridge, 1997), t. 

31. 
91 Michael Mann, ‘The Emergence of Modern European Nationalism’, yn John Hall, The Social Philosophy of 

Ernest Gellner (Amsterdam, 1996), t. 152: ‘[…] these inventions only became socially revolutionary with the 

emergence of “print culture” when people outside the upper classes, the Church and royal administration felt 

they actually needed to read and write standardised discursive texts’. 

https://www.theguardian.com/books/2016/jun/30/life-beyond-boundaries-benedict-anderson-review
https://www.theguardian.com/books/2016/jun/30/life-beyond-boundaries-benedict-anderson-review
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lle gall ei haelodau ymgynnull a chyfarfod wyneb yn wyneb, ni ddylid dibrisio ei gwerth. 

Roedd y cyhoeddiadau unigol hyn yn gweithredu fel canolbwynt. Roedd golygydd pob un o’r 

cyfnodolion Cymraeg cynnar yn annog y darllenwyr i gyfrannu a rhannu newyddion a 

phrofiadau. Yn achos yr Eurgrawn Cymraeg a’r Cylch-grawn Cynmraeg, roedd yr adrannau a 

gynigiai newyddion lleol a phellennig yn cynnig rhyw ganolbwynt cymdeithasol a dull i 

rannu newyddion, megis priodas neu farwolaeth gyda gweddill aelodau’r gymuned. 

Cynigiai’r cyfnodolion hyn fan cyfarfod yn niffyg sefydliadau cymdeithasol wyneb yn 

wyneb. Roedd llenyddiaeth a’r diwylliant print yn fodd i uno’r Cymry a oedd yn byw mewn 

cymunedau gwasgaredig yng Nghymru a thu hwnt. Nid yw creu cymuned ar lefel haniaethol 

yn golygu nad oes seiliau real i’r ymdeimlad o berthyn i genedl.92 Roedd y wasg argraffu yn 

apelio at y darllenwyr ar lefel haniaethol, ond hefyd yn eu hannerch fel petai’r berthynas 

rhwng y golygydd a’r darllenwyr yn wir. 

Cymuned ddeongliadol 

Mae’r berthynas hon rhwng y golygydd, yr awdur a’r darllenydd yn ein harwain at faes 

damcaniaeth lenyddol a elwir yn theori derbyniad neu ‘reception theory’ gyda’r pwyslais ar 

rôl y darllenydd yn y broses o ddehongli ystyr y testun. Daw hyn â ni at waith un o 

ddamcaniaethwyr llenyddol mwyaf cyffrous yr ugeinfed ganrif, sef Stanley Fish.93 Rhan 

greiddiol o’i astudiaeth yw damcaniaeth ymateb y darllenydd - ‘reader-response’ - sy’n rhoi 

rôl y darllenydd uwchlaw rôl yr awdur yn y gwaith o greu a llunio ystyr gweithiau llenyddol. 

Fish oedd y cyntaf i gyflwyno cysyniad y gymuned ddeongliadol - ‘interpretive community’ - 

yn ei draethawd ‘Interpreting the Veriorum’.94  

                                                           
92 Williams, ‘Cyfaill pwy o’r hen wlad?’, traethawd PhD, t. 22. 
93 Stanley Fish, Is There a Text in this class?: The Authority of Interpretive Communities (Massachussets, 1980), 

t. 11. 
94 Ceir cyfeiriad at gymuned ddeongliadol Stanley Fish yn Jerry Hunter, Llwybrau Cenhedloedd: cyd-

destunoli’r genhadaeth Gymreig i’r Tsalagi (Caerdydd, 2012), tt. 104-5. 
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Yn ei lyfr ar gymunedau deongliadol aiff Fish ati i archwilio’r berthynas rhwng y darllenydd 

a’r testun gan ddadlau yn erbyn y gred gyffredin mai’r testun yn unig yw’r elfen sefydlog yn 

y broses lenyddol: 

Interpretive communities are made up of those who share interpretive strategies not 

for reading (in the conventional sense) but for writing texts, for constituting their 

properties and assigning their intentions. In other words, these strategies exist prior to 

the act of reading and therefore determine the shape of what is read rather than, as is 

usually assumed, the other way around.95 

Dadleua fod pob darllenydd yn creu ei lenyddiaeth ei hun drwy ei ddehongliad unigryw o’r 

testun. Mae’r awgrym radical hwn yn dathlu’r ffaith nad oes ystyr derfynol i unrhyw ddarn o 

lenyddiaeth. Profiad y darllenydd gyda thestun sydd yn pennu ystyr darn o waith. Er hyn, 

pwysleisia Fish nad proses unigol yw hon gan fod pob darllenydd yn ymdrin â gwaith 

llenyddol fel rhan o gymuned o ddarllenwyr yn hytrach nag unigolyn ynysig. Mae’r gymuned 

hon yn dylanwadu arnom i ddarllen testunau mewn ffordd benodol. Dadleua ‘strategaethau 

deongliadol’ Fish fod y cymunedau hyn yn newid o hyd oherwydd gwahanol gonfensiynau 

megis addysg a chrefydd.  

 

Er hyn, mae strategaeth ddeongliadol Fish yn codi cwestiynau. Rhaid gofyn pwy yw 

aelodau’r cymunedau hyn. Rhaid bod amrywiaeth yn y modd y mae’r aelodau hyn yn 

dehongli testunau gwahanol. Mae tras teuluol, dosbarth cymdeithasol, incwm teulu, hil, 

daliadau crefyddol a nifer o ystyriaethau eraill yn siŵr o ddylanwadu ar ddeongliadau 

unigolion.96 Mae beirniaid diweddar megis Dennis Donoghue yn dadlau nad oes modd 

                                                           
95 Fish, Is There a Text in this class?, t. 11. 
96 Dennis Donoghue, The Practice of Reading (New Haven, 1998), t. 84. 
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darllen testun a’i dderbyn yn gyffredinol: ‘We are impelled to conclude that no reading of a 

text is universally accepted’.97  

 

Yr oedd golygyddion y cyfnodolion Cymraeg cynnar yn cynnig ystod eang o weithiau i 

ddiwallu anghenion amrywiaeth o ddarllenwyr; y tlawd a’r cyfoethog, yr hen a’r ifanc, y 

dysgedig a’r annysgedig, y crefyddol a’r digrefydd. Efallai na fyddai pawb yn cytuno ar 

ddehongliad testunau unigol, ond gobaith y golygyddion Cymraeg oedd y byddai’r 

amrywiaeth o weithiau yn sicrhau bod rhywbeth at ddant pawb. A dyfynnu Gwyn A. 

Williams: 

The Wales of the 1790s was a cauldron of conflicting ideologies and it shows in the 

diversity of voices which speak to us from the printed pages of its serial press.98 

Amlygir yr amrywiaeth hwn yn rhifyn cyntaf yr Eurgrawn Cymraeg. Ceir ysgrifau 

hanesyddol megis ‘Brut y Tywysogion’, ysgrifau addysgol sylfaenol yn cynnwys 

cyfarwyddiadau ar hau gwenith, a llythyrau yn cynnwys cyfieithiad o lythyr safonol o’r 

Spectator. Yn ogystal â hyn ceir ysgrifau gwleidyddol gan gynnwys hanes terfysg yn Boston 

America ac ysgrifau ffuglennol megis ‘Ystori y Gwr Bonheddig a’r Basgetwr’, sef cyfieithiad 

Cymraeg o ysgrif foesol a ymddangosodd yn y cyfnodolyn Saesneg y Prompter. Dengys yr 

amrywiaeth hon mai bodloni rhychwant eang o ddisgwyliadau oedd y bwriad.  

 

Cafwyd amrywiaeth o fewn yr ysgrifau unigol hyn hefyd. Ymddengys y traethawd ar Frut y 

Tywysogion gyda’i droednodiadau hirion yn waith academaidd a dysgedig ond wrth ddarllen 

                                                           
97 Donoghue, The Practice of Reading, t.84. Mae Donoghue yn dweud hyn wedi iddo honni bod beirniaid ac 

ysgolheigion a oedd yn dweud eu bod yn aelodau o’r un gymuned ddeongliadol yn anghytuno ar ddehongliad 

testunau penodol. 
98 Williams, When was Wales, t. 152. 
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ei gynnwys gwelir bod y gwaith yn gymharol syml a darllenadwy. Defnyddir iaith syml a 

naratif trydydd person yn y troednodiadau er mwyn i’r golygydd rannu ei ddiddordeb yn 

hanes a llenyddiaeth Cymru mewn modd eglur a chlir: 

Yr oedd e’n fwy calonnog ynghylch y daith yma, o blegid ei fod e’n debyg o fedi’r 

fantais oddi wrthi iddo ei hun, ac na allai neb mwy ofyn llywodraeth Brydain oddi 

arno ef [...]99 

Ceir sawl enghraifft, fel yn achos y dyfyniad uchod ar dudalen pump, lle cynhwysir ond 

ychydig linellau o’r traethawd gan fod angen neilltuo degau o linellau i’r troednodiadau. 

Dengys y traethawd ar Frut y Tywysogion fod y golygydd yn ymwybodol bod y dehongliad 

o’r testun yn dibynnu ar ei natur ac felly iddo gynnwys elfen syml a darllenadwy yn y 

troednodiadau er mwyn sicrhau y byddai’r gwaith yn apelio at y darllenwyr hynny nad oedd 

wedi derbyn addysg ffurfiol. 

 

 

Er bod rhai yn gwrthwynebu cysyniad Stanley Fish o’r cymunedau deongliadol am ei fod yn 

rhy radical i’w ddefnyddio yn y byd go-iawn, mae’n bwysig ystyried ei effaith ym myd 

dehongliad llenyddol. Mae astudiaeth Fish yn bwysig am ei bod yn beirniadu tuedd theorïau 

llenyddol eraill  sy’n honni mai’r awdur yn unig sy’n pennu ystyr testun yn hytrach na’r hyn 

mae’r gwaith yn ei olygu i’r darllenwyr.100 Rhaid cydnabod i ryw raddau bod y ffordd y mae 

pobl yn gweld y byd yn rheoli’r ffordd y maent yn darllen unrhyw ddarn o waith. Hefyd rhaid 

cyfaddef yn achos y wasg gyfnodol Gymraeg mai’r golygydd a oedd yn rheoli’r cymunedau 

wrth bennu a llywio cynnwys y cyhoeddiadau.  

 

                                                           
99 Trysorfa Gwybodaeth neu Eurgrawn Cymraeg ii (Caerfyrddin, 1770), t. 5. 
100 Fish, Is There a Text in this class?, t. 14. 
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Ceisiodd Lewis Morris, Peter Williams, Josiah Rees a Morgan John Rhys sefyll fel 

golygyddion gwrthrychol, ond fel yr amlygwyd yn achos y Cylch-grawn Cynmraeg, roedd yn 

anodd iddynt beidio â manteisio ar eu safle o fewn y cyfrwng print i lywio barn gyhoeddus. 

Yng ngeiriau Aled Jones: ‘Experience has shown that newspapers are one of the best means 

of directing opinion’.101 Er mai ‘pledio polisi niwtral’102 oedd un o nodweddion y gymuned 

ddeongliadol, gwelai Morgan John Rhys y gymuned hon fel cyfrwng i greu rhyw fath o 

gydwybod cymdeithasol drwy drafod pynciau dyrys fel caethwasiaeth ac anghyfiawnderau 

gwleidyddol. Yn rhifyn cyntaf y Cylch-grawn Cynmraeg cyhoeddwyd ‘Hanes Hynod 

Negroe’, darn byr ond pwerus a oedd yn braenaru’r tir ar gyfer trafodaethau pellach ar y 

pwnc, yn ogystal ag ysgrifau yn trafod ‘Erledigaeth’ a ‘Hanes Degymau’. Dengys hyn fod 

croestynnu rhwng gwasanaethu’r gymuned ddeongliadol a hybu agenda bersonol. 

 

Yn amlwg nid oedd y cymunedau cynhwysol hyn a ganiatâi rwydd hynt i ddaliadau personol 

yn fêl i gyd. Nid oedd meithrin trafodaeth iach a chadw cydbwysedd yn cynnig llwybr 

esmwyth bob amser wrth i amrywiaeth o safbwyntiau gwahanol wanio’r undod hwn. Yr oedd 

pontio cymunedau crefyddol, gwleidyddol a diwylliannol a chanddynt wahanol 

argyhoeddiadau yn sicr o achosi anghytuno a gwrthryfel. Amlygwyd hyn yn y Cylch-grawn 

Cynmraeg wrth i ysgrif a oedd yn beirniadu athrawiaeth grefyddol godi gwrychyn y 

Methodistiaid a’r Bedyddwyr:  

Y mae’r Cyhoeddwyr wedi cael eu cyhuddo ar gam eisoes [...] Meddyliodd rhai am 

ein bod wedi cyffwrdd ag ysbryd erledigaethus Calfin mai condemnio eu holl 

athrawiaeth oedd ein hamcan [...]103  

                                                           
101 Aled Jones, Press politics and society: a history of journalism in Wales (Cardiff, 1993), t. 154. 
102 Williams, ‘Cyfaill pwy o’r hen wlad?’, traethawd PhD, t. 92. 
103 Cylch-grawn Cynmraeg i (1793), t. 121. 
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Diben cymuned ddeongliadol y wasg oedd lliniaru effaith y gwrthdaro rhwng gwahanol 

garfanau drwy ddarparu fforwm drafod agored ac amhleidiol a gynigiai ryddid i’r gynulleidfa 

leisio ei barn ar amrywiaeth o bynciau. Yr oedd cyfnewid gohebiaeth a rhannu ysgrifau 

dylanwadol yn fodd i gysylltu’r darllenwyr a chreu rhyw fath o gymuned unedig. 

 

Adleisir yr undod a gyflëir yng nghymunedau dychmygol Anderson yng nghymunedau 

deongliadol Fish wrth i’r ddau ddamcaniaethwr gefnu ar gymunedau hierarchaidd eu cyfnod. 

A dyfynnu Mark David Dietz: ‘I suspect that Fish meant us to see the interpretive 

communities as themselves the authority, not the individual members’.104 Pan fo aelod unigol 

yn meddu ar awdurdod caiff y rhai hynny na chânt eu hystyried yn awdurdod eu gwthio i’r 

ymyl ac o ganlyniad ni chydnabyddir sut y caiff meddyliau a syniadau eu ffurfio ar lefel 

gymdeithasol. Mewn cyfnod o anniddigrwydd dwys a rhwyg gymdeithasol yn y ddeunawfed 

ganrif rhwng gwahanol haenau cymdeithas wrth i’r werin, y tyddynwyr a’r deiliaid tir 

wrthryfela yn erbyn tirfeddianwyr a landlordiaid, cynigiai’r cymunedau hyn undod a 

thegwch.105 Roedd y wasg yn diwallu anghenion cymdeithasol a diwylliannol ac yn creu 

perthynas frawdgarol.  

 

 

Y bau gyhoeddus 

 

Un arall o’r theorïau cyfathrebu cymdeithasol yw pau gyhoeddus neu ‘public sphere’ Jurgen 

Habermas. Archwilio’r elfen o gyhoeddusrwydd a ddatblygodd yn y ddeunawfed ganrif a 

                                                           
104 Mark David Dietz, An Awkward Echo: Matthew Arnold and John Dewey (Charlotte NC, 2010), t. 175. 
105 Ceir cipolwg ar sefyllfa gymdeithasol y ddeunawfed ganrif yn Trevor Herbert a Gareth Elwyn Jones, People 

and Protest: Wales 1815-1880 (Cardiff, 1988). 
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wna theori Habermas yn The Structural Transformation of the Public Sphere.106 Mae’r gair 

cyhoeddus neu ‘public’ yn rhan greiddiol o astudiaethau damcaniaethol ac fe’i gwelir yn 

theori y gymuned ddychmygol a’r gymuned ddeongliadol. Cyfaddefodd Habermas ei bod yn 

anodd iawn pennu diffiniad pendant o’r gair hwn: ‘The usage of the words “public” and 

“public sphere” betrays a multiplicity of concurrent meanings’.107 Yn gyffredinol diffinnir y 

bau gyhoeddus fel pau o bobl breifat sy’n dod at ei gilydd i greu un grŵp cyhoeddus. Yn 

debyg i’r wasg gyfnodol mae’r bau gyhoeddus yn cynnwys unigolion preifat y mae eu 

cydgysylltiad cymdeithasol yn mynd y tu hwnt i ffiniau eu bywydau personol.108 Honna 

Habermas fod datblygiadau economaidd yn rhan bwysig o esblygiad y bau gyhoeddus, yn 

arbennig felly y cyfrwng print.  

 

Mae’r ystyriaeth hon o ran amgylchiadau economaidd yn berthnasol wrth drafod y 

cyfnodolion Cymraeg cynnar hefyd. Byrdwn cyntaf Lewis Morris yn ei ragymadrodd i’r 

cylchgrawn yw sicrhau cefnogaeth ariannol y darllenwyr Saesneg, ‘Published by 

Subscription, Four Sheets for Sixpence’109, yn ogystal â’r darllenwyr Cymraeg, ‘Swllt ô Bwrs 

pob un o hônoch tuagat y Pappir a’r Gwaith’.110 Yr oedd byrhoedledd y cylchgronau a’u 

methiant fel mentrau masnachol hefyd yn gysylltiedig â chyflwr economaidd Cymru yn y 

cyfnod. Hynny ac anawsterau ymarferol dosbarthu a chyrraedd y prynwyr fel y nododd 

Morgan John Rhys yn y Cylch-grawn Cynmraeg, ‘Nid oes ond dau beth yn atal y 

                                                           
106 Jurgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of 

Bourgeois Society (Hoboken, 2015). 
107 Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere, t. 1.  
108 S. Susen, Critical Notes on Habermas’s Theory of the Public Sphere. Sociological Analysis (London 2011), t. 

43. 
109 Tlysau yr Hen Oesoedd, t. 2. 
110 Tlysau yr Hen Oesoedd, t. 3. 
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Cylchgrawn rhag cymmeryd lle yn gyffredinol trwy Gymru, hynny yw yr anhawsdra o’u 

dosparthu a chasglu arian amdanynt’.111 

 

Er bod modd cysylltu agweddau o’r bau gyhoeddus â’r wasg gyfnodol, megis y wedd 

economaidd uchod, teimlir nad yw’r ddamcaniaeth hon mor berthnasol â damcaniaethau’r 

gymuned ddychmygol a’r gymuned ddeongliadol.  Yn bennaf oherwydd y pwys mawr a 

roddir ar wleidyddiaeth yn namcaniaeth Habermas fel y nododd Craig Calhoun: 

It is defined as the public of private individuals who join in debate of issues bearing 

on state authority.112 

Er bod y cyfnodolion Cymraeg cynnar yn cyffwrdd â phynciau gwleidyddol, nid oes elfen 

wleidyddol gref yn perthyn iddynt yn y ddeunawfed ganrif er mwyn sicrhau eu bod yn 

amhleidiol ac yn niwtral.113 

 

Nodwedd bwysicaf y bau gyhoeddus yn y ddeunawfed ganrif oedd y defnydd cyhoeddus o 

resymeg mewn dadleuon beirniadol-resymegol (‘rational-critical debate’). Er annog 

darllenwyr y cyfnodolion Cymraeg cynnar i fynegi eu safbwyntiau a lleisio eu barn, nid yw’r 

dadleuon beirniadol-resymegol hyn i’w gweld ar dudalennau’r cyhoeddiadau cynnar. Gosod 

cynsail a wnaeth ysgrifau beirniadol y cyfnodolion Cymraeg cynnar ar gyfer ysgrifau mwy 

dadleuol mewn cyhoeddiadau diweddarach. Dyna’n union a gafwyd gyda The Miscellaneous 

repository, neu y drysorfa gymmysgedig a’r Geirgrawn tua diwedd y ddeunawfed ganrif. 

                                                           
111 Cylch-grawn Cynmraeg, iii (1793), t. 1.  
112 Craig J. Calhoun, Habermas and the Public Sphere (London, 1992), t. 7. 
113 Er bod y cyfnodolion Cymraeg cynnar yn tynnu sylw at y rhwyg yng nghymdeithasau’r ddeunawfed ganrif 

ymddengys bod y bau gyhoeddus yn ymhyfrydu yn y tensiwn rhwng y gymdeithas a’r wladwriaeth: ‘[…] the 

bourgeois public sphere evolved in the tension-charge field between the state and society’. Habermas, The 

Structural Transformation of the Public Sphere, t. 141. 
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Roedd y cylchgronau hyn ‘yn nodedig am eu cynnwys dadleuol’ ac yr oedd ‘pynciau llosg y 

dydd yn amlwg iawn ar eu tudalennau’.114 

 

Tra ymddengys bod y bau gyhoeddus hon yn gynhwysol, fel cymuned ddeongliadol y wasg 

gyfnodol, amlygir bod sicrhau mynediad iddi yn dibynnu ar addysg a chymhwyster ac wedi’i 

gyfyngu i dirfeddianwyr ac unigolion dysgedig. Yng ngeiriau Lloyd Kramer: 

His theory and his practice assume that critical debate is at the heart of all intellectual 

activity and healthy public sphere, and it is clear that he expects his own writing to 

face the criticisms and contestations with which he regularly confronts his 

opponents.115 

Er bod Lewis Morris yn ymfalchïo yn y ffaith bod yr argraffwasg yn cynnig addysg i’w 

ddarllenwyr ac yn gweithredu fel ‘Canwyll y Byd a Rhyddid Plant PRYDAIN’,116 mae 

cynnwys y cyfnodolyn gyda’i weithiau safonol gan feirdd a llenorion enwog megis Dafydd 

ap Gwilym a Thaliesin yn dangos bod  ‘intellectual activity’ wrth wraidd Tlysau yr Hen 

Oesoedd hefyd. Yn debyg i’r bau gyhoeddus ymddengys bod Lewis Morris wedi anelu’r 

gwaith at hynafiaethwyr a phendefigion.  

 

I raddau helaeth, roedd pwyslais a diddordeb hynafiaethol ac ysgolheigaidd Lewis Morris yn 

debyg i rai ei ragflaenwyr yn yr unfed ganrif ar bymtheg. Yr oedd y dyneiddwyr hyn yn 

ymwybodol o gyfoeth y traddodiad llenyddol Cymraeg ac yn awyddus i rannu ei ogoniannau 

ag eraill. Cyfieiriodd William Salesbury a Siôn Dafydd Rhys at bwysigrwydd dwyn cynnwys 

llyfrau a llawysgrifau i olau dydd. Yn ei ragymdadrodd i Oll Synnwyr Pen Kembero Ygyd, 

anogodd William Salesbury i’r rhai hynny a oedd yn berchen ar lyfrau Cymraeg i fynd ati i’w 

                                                           
114 Walters, Y Wasg Gyfnodol Gymreig 1735-1900: Arddangosfa yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru,  t. 4. 
115 Lloyd Kramer, ‘Habermas, History, and Critical Theory’, yn Craig J. Calhoun, Habermas and the Public 

Sphere (London, 1992), t. 256. 
116 Tlysau yr Hen Oesoedd (Caergybi, 1735), t. 3. 
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rhannu a’u cyhoeddi,  ‘I ba beth y gedwch ich llyfreu lwydo mewn coggleu, a phryfedy 

mewn ciste’.117 Yr oedd awch Siôn Dafydd Rhys dros gyhoeddi llenyddiaeth Gymraeg yr un 

mor gryf. Yn ei ragymadrodd i Cambrobrytannicae Cymraecaeve Linguae Institutiones et 

Rudimenta ceir cyfatebiaeth amlwg mewn agwedd a syniadaeth rhwng ei eiriau ef a Lewis 

Morris, ‘[...] arwain iaith morr odîdoc ac mor brydferth, ac yw y Gymrâec allan o’r dygyn 

dywylli y mae hi ynddo, a’i dwyn idd ei hên berpheithrwydd a’i theilyngdod gynt.’118 

Parhaodd Lewis Morris â’r ddelwedd hon gan nodi y byddai’r argraffwasg yn gannwyll i 

arwain llenyddiaeth Gymraeg o’r tywyllwch yr oedd hi ynddo.119 Yr oedd awch Lewis Morris 

dros gyhoeddi llenyddiaeth Gymraeg yn barhad o'r awch a oedd gan y dyneiddwyr o'i flaen. 

 

Erbyn yr Eurgrawn a’r Cylchgrawn Cynmraeg dychwelir at y math o ddeunydd yr oedd pobl 

yn ei ddarllen yn yr almanaciau. Darperir deunydd darllen a fyddai’n apelio at bobl gyffredin 

gyda storïau ysgafn ar bynciau cyffredin megis garddio ac amaethyddiaeth. Er gwaethaf y 

gwahaniaethau hyn mae’r bau gyhoeddus yn bwysig oherwydd fod potensial rhyddfreiniol y 

bau gyhoeddus yn dangos pwysigrwydd cymdeithasol rhoi cyfle i bobl roi arferion cyfathrebu 

ar waith: 

Habermas’ insistence on the emancipatory potential of the bourgeois public sphere 

can hardly be overemphasised, as it illustrates the sociological importance of the 

empowering nature of communicative practices performed by rational actors.120 

 

Dengys y theorïau cymdeithasol uchod bod y fframwaith damcaniaethol o ystyried y genedl 

fel cymuned yn rhan greiddiol o’r wasg gyfnodol Gymraeg yn y ddeunawfed ganrif. Er nad 

                                                           
117 William Salesbury, Rhagymadrodd Oll Synnwyr Pen Kembero Ygyd (1547) yn Garfield H. Hughes (gol.), 

Rhagymadroddion 1547-1659 (Caerdydd, 1967), t. 10. 
118 Siôn Dafydd Rhys, Rhagymadrodd Cambrobrytannicae Cymraecaeve Linguae Institutiones et Rudimenta 

(1592) yn Hughes (gol.), Rhagymadroddion 1547-1659, t. 66. 
119 Tlysau yr Hen Oesoedd, t. 3: ‘Yr Araffwâsg […] yw Canwŷll y Byd’. 
120 Susen, Critical Notes on Habermas’s Theory of the Public Sphere, t. 45. 



41 
 

yw’r cysyniadau hyn wedi’u seilio ar dystiolaeth ddiamheuol, mae’r theorïau hwyr-fodern 

hyn o gymdeithas gyhoeddus ddychmygol yn cynnig ymdeimlad o berthyn ac undod mewn 

cyfnod o anniddigrwydd a rhwyg gymdeithasol.  

 

Theori Cyfieithu 

Bwriad y rhan hon yw cynnig ychydig o gyd-destun i’r ymchwil drwy gynnig golwg 

gyffredinol ar theori cyfieithu. Trafodir rhai o gysyniadau canolog y maes gan ganolbwyntio 

ar y rheiny sydd fwyaf perthnasol i’r astudiaeth hon. 

 

Translation has a crucial role to play in aiding understanding of an increasingly 

fragmentary world.121 

Mae’r dyfyniad uchod gan Susan Bassnett yn crynhoi rôl cyfieithu ar lefel gyffredinol ond 

mae hefyd yn disgrifio rôl cyfieithu yng nghyd-destun gwasg gyfnodol Gymraeg y 

ddeunawfed ganrif. Yn achos y gair ‘fragmentary’ uchod, mae Geiriadur Saesneg Collins yn 

cynnig, ‘Something that is fragmentary is made up of small or unconnected pieces’. 

‘Tameidiog’ oedd darllenwyr y wasg gyfnodol Gymraeg hefyd wrth iddynt ddarllen eu 

cylchgronau yn eu cymunedau a’u cartrefi ynysig. Yn debyg i’r theori ddamcaniaethol o 

gymuned, yr oedd cyfieithu yn fodd i uno darllenwyr mewn cyfnod o rwyg. Ceisiodd y wasg 

gyfnodol ddod â’r darnau bach a digyswllt hyn at ei gilydd ac roedd cynnwys cyfieithiadau 

amrywiol yn fodd i uno’r darnau hyn i greu cymuned o ddarllenwyr goleuedig a deallus. 

Mewn oes gymharol fewnblyg, pan oedd cymunedau’n bell oddi wrth ei gilydd ac yn 

                                                           
121 Susan Bassnett, Translation Studies 3ydd arg.  (London / New York, 2002), t. 1. Mae’r gwaith hwn yn 

hollbwysig ym maes theori cyfieithu. Cynigia gyflwyniad i’r maes o gyfnod y Rhufeiniaid hyd at yr ugeinfed 

ganrif gan drafod y problemau a wynebwyd gan gyfieithwyr ym mhob cyfnod. 
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wasgaredig, roedd cyfieithu yn fodd i ehangu gorwelion y Cymry Cymraeg a rhoi’r cyfle 

iddynt ddysgu am ddiwylliannau a thraddodiadau newydd. 

  

Adeiladodd y cyfnodolion Cymraeg cynnar ar y gweithgarwch a welwyd yn yr unfed ganrif 

ar bymtheg o ran cyfieithu storïau o’r Ffrangeg a chyfieithu rhyddiaith ymarferol megis 

gweithiau crefyddol o’r Lladin.122 Un o’r llyfrau Cymraeg a ymddangosodd yn yr unfed 

ganrif a’r bymtheg oedd Dysgeidiaeth Cristnoges o Ferch (1552).123 Cyfieithiad Richard 

Owen o waith y dyneiddiwr mawr o Sbaen, Juan Luis Vives, De Institutione Feminae 

Christianae (1524).124 Yn debyg i’r cyfieithiadau a welwyd yng nghyfodolion Cymraeg y 

ddeunawfed ganrif roedd gwedd foesol i’r gwaith hwn yn ogystal â phwyslais ar 

bwysigrwydd addysg. Yng ngeiriau Kate Chedgzoy: ‘The book is primarily a guide to moral 

conduct, with the aim of moulding virtuous rather than intellectual women, and educational 

instruction is understood as a means to that end’.125 Roedd Richard Owen yn awyddus i 

ferched Cymru fanteisio ar y gwaith a dysgu am ei berthnasedd i ferched o ddosbarthiadau 

cymdeithasol gwahanol.126  

 

Gwelwyd cynnydd aruthrol mewn cyfieithu yn Lloegr ac nid oedd y Gymraeg am gael ei 

boddi gan don newydd o weithiau Saesneg a ymddangosodd yn ystod y ddeunawfed ganrif, 

llawer ohonynt yn destunau wedi’u cyfieithu: 

Translation was, to be sure, a popular topic in the literary journals and newspapers 

(the Gentleman’s Magazine, to choose one example, abounds with reviews of 

                                                           
122 Dafydd R. Johnson, Llên yr Uchelwyr: Hanes Beirniadol Llenyddiaeth Gymraeg 1300-1525 (Caerdydd, 

2014), t. xi. 
123 Richard Owen, Dysgeidiaeth Cristnoges o Ferch yn LlGC, MS Peniarth 403. 
124 Juan Luis Vives, De Institutione Feminae Christianae (1524 diwygiwyd yn 1538).  
125 Kate Chedgzoy, Women's Writing in the British Atlantic World: Memory, Place and History 1500 – 1700 

(Cambridge, 2007), t. 31. 
126 Chedgzoy, Women's Writing in the British Atlantic World, t. 31. 
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translations, readers’ comments on those reviews, and even exchanges  stretching 

over many issues , which offer all manner of observations on the process  and product 

of translation)’.127 

Cyn hyn ystyrid cyfieithu yn weithgaredd ymylol, ond yn y ddeunawfed ganrif dechreuwyd 

meddwl am gyfieithu fel rhan sylfaenol o gyfathrebu: ‘[…] the subject began to be taken 

seriously, and was no longer seen as an unscientific field of enquiry of secondary 

importance’.128 Cydnabuwyd, gan rai, nad gweithred seml mo gyfieithu, h.y. nid mater o 

drosi geiriau o’r naill iaith i’r llall gan symud o’r iaith ffynhonnell (source language) i’r iaith 

darged (target language).129  

 

Roedd ail hanner y ddeunawfed ganrif yn gyfnod cyffrous iawn yn hanes cyfieithu yn 

niwylliant Ewrop, felly roedd cyfieithu i’r Gymraeg yn arbennig o bwysig er mwyn sicrhau 

lle i’r iaith leiafrifol hon ym mwrlwm ieithoedd dylanwadol a phwerus Ewrop.130 Er bod 

cyfieithwyr Cymraeg yn awyddus i godi statws iaith leiafrifol eu gwlad roedd cydraddoldeb 

yn bwysig. Roedd gofyn parchu gofynion y ddwy iaith, ac er bod y gofynion hyn yn 

wrthgyferbyniol yn aml iawn, roedd yn rhaid ceisio sicrhau tegwch gan ystyried anghenion yr 

iaith wreiddiol a’r cyfieithiad.131   

                                                           
127 Jeffrey F. Huntsan, ‘Introduction’, yn Alexander Fraser Tytler, Essay on the Principles of Translation 

(Amsterdam, 1978), t. xxxi. 
128 Bassnett, Translation Studies, t. 1. 
129 Mary Helen McMurran, The Spread of Novels: Translation and Prose Fiction in the Eighteenth Century 

(Oxford, 2010), t. 2. Mae’r termau hyn wedi ennill eu plwyf ym maes theori cyfieithu. Manylir ar y termau hyn 

yn: Katharina Reiss, Translation Criticism – Potentials and Limitations: Categories and Criteria for 

Translation Quality Assessment (Oxford, 2014), t. 3: ‘The terms source language and target language […] for 

the language of the original and the language of the translation are now so universally accepted in the literature 

of translation that they are adopted here as standard terms’. 
130 Heather Williams, ‘Cartrefoli’r Chwyldro: Cyfieithu ar gyfer y Cymry uniaith yn y 1790au’, t. 1. Cyfeiria 

Heather Williams at waith Fania Oz-Salzberger a oedd yn honni bod yr ymchwydd a welwyd mewn cyfieithu ar 

draws Ewrop yn y ddeunawfed ganrif yn rhan greiddiol o’r Oleuedigaeth wrth i wybodaeth ddechrau llithro o 

ddwylo y bobl freintiedig i ddwylo darllenwyr newydd uniaith, megis y Cymry uniaith. Gweler Fania Oz-

Salzberger, Translating the Enlightenment: Scottish Civic Discourse in Eighteenth-Century Germany (Oxford, 

1995), t. 2: ‘Eighteenth-century Europe, envisaged by the Enlightenment thinkers as a Republic of Letters, was 

also a Tower of Babel: more so than in the Middle Ages and the earlier modern period, when Latin still served 

as a lingua franca, and perhaps no less so than in our own multilingual age’. 
131 Rhiannedd Jewell, Her a Hawl Cyfieithu Dramâu: Saunders Lewis, Samuel Beckett a Moliére (Caerdydd, 

2017), t. 61. 
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Mae’r pwyslais hwn ar gydraddoldeb a thegwch yn ein harwain at faes theori cyfieithu. Er 

bod cyfieithu wedi chwarae rhan bwysig mewn llenyddiaeth a diwylliant ers oes y 

Rhufeiniaid mae theori cyfieithu, neu astudiaethau cyfieithu fel y’i gelwir hefyd, yn faes 

astudio gweddol ifanc.132  Ym 1978 cynigodd André Lefevere y dylid defnyddio’r term 

‘Translation Studies’ i ddisgrifio’r ddisgyblaeth sy’n ymdrin â’r problemau a gyfyd wrth 

lunio a disgrifio cyfieithiadau.133 Ceisiodd Lefevere ddiffinio amcan astudiaethau cyfieithu 

drwy awgrymu mai diben y gwaith yw llunio theori gynhwysfawr y gellir ei defnyddio fel 

arweiniad wrth lunio cyfieithiadau. Dengys hyn fwriad clir i gysylltu theori gydag ymarfer. 

Roedd ei ddamcaniaeth ef yn seiliedig ar y syniad o gyfieithu fel plygiant (refraction) yn 

hytrach nag adlewyrchiad (reflection) a oedd yn cynnig model mwy cymhleth na’r hen syniad 

o gyfieithu fel drych i’r darn gwreiddiol.134 Cyn hyn ystyriwyd gwaith y cyfieithydd fel 

gweithred fecanyddol gan chwilio am air i gyfateb i’r gair gwreiddiol, yn hytrach na phroses 

greadigol gan ddewis a dethol yn ôl cywair, ystyr ac arddull y gwreiddiol. 

 

Dadl ganolog ym maes theori cyfieithu yw a ddylid rhoi blaenoriaeth i air neu i ystyr y 

gwreiddiol wrth gyfieithu. Yn hanesyddol canolbwyntiwyd ar y dimensiwn ieithyddol wrth 

ddadlau o blaid neu yn erbyn cywirdeb unrhyw gyfieithiad gan roi pwyslais ar gyfieithu 

geiriau’r awdur yn hytrach na chyfleu ei neges.135 Mae’r gwahaniaeth hwn rhwng cyfieithiad 

                                                           
132 Mona Baker a Kirsten Malmkjaer (goln.), Routledge Encyclopaedia of Translation Studies (London / New 

York, 1998), tt. 240-1. Honnir bod cyfieithu yn deillio o Oes y Rhufeiniaid: ‘Latin poets like Horace and 

Propertius translated Greek texts into the Roman present’. 
133 Bassnett, Translation Studies, t. 12: ‘the problems raised by the production and description of translations’. 
134 Bassnett, Translation Studies, t. 8. Mae Lawrence Venuti wedi trafod y cysyniad hwn o gyfieithu fel drych 

neu wydr yn: Venuti, The Translator’s Invisibility: A History of Translation. Second Edition (London / New 

York, 2008), t.1: ‘A translated text, whether prose or poetry, fiction or nonfiction, is judged acceptable by most 

publishers, reviewers and readers when it reads fluently, when the absence of any linguistic or stylistic 

peculiarities makes it seem transparent, giving the appearance that it reflects the foreign text – the appearance, in 

other words, that the translation is not in fact translation, but the “original”. 
135 Jewell, Her a Hawl Cyfieithu Dramâu, t.65. 
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llythrennol a chyfieithiad rhydd wedi bod wrth wraidd theori cyfieithu ar hyd ei hanes ac yn 

un o brif egwyddorion cyfieithu. Fe’i gwelwyd yng ngwaith Cicero a Horas yn Rhufain, fe’i 

defnyddiwyd gan Dryden yn yr ail ganrif ar bymtheg ac fe’i gwelir heddiw mewn dadleuon 

am gyfieithu. Fel y nododd Susan Bassnett, mae’r egwyddor hon yn codi ei phen dro ar ôl tro 

yn y maes:  

[...] emerging again and again with different degress of emphasis in accordance with 

differing concepts of language and communication.136  

Er bod barn a dulliau cyfieithwyr yn amrywio yn ôl cyfnod, mae’r un dadleuon a’r 

egwyddorion yn parhau’n berthnasol heddiw ym maes theori cyfieithu. 

 

Awgrymodd cyfieithwyr clasurol mai cyfieithu ystyr y gwreiddiol oedd yn bwysig yn hytrach 

na’r union eiriau.137 Dau o’r cyfieithwyr clasurol hyn, ac arloeswyr ym maes cyfieithu, oedd 

Cicero a Horas (y ganrif gyntaf cyn Crist). Byddai eu barn ar gywirdeb wrth gyfieithu yn 

hedyn trafodaeth a fyddai’n blaguro o genhedlaeth i genhedlaeth. Tynnodd Cicero a Horas 

sylw at y cysyniad hwn o hyblygrwydd gan roi pwyslais ar gyfieithu ysbryd testun yn hytrach 

na chyfieithu gair am air yn llythrennol.138  Bwriad y ddau oedd osgoi cyfieithiadau slafaidd - 

a dyfynnu’r cyfieithiad Saesneg o eiriau gwreiddiol Horas yn Lladin, ‘slavish translator’.139 

Wrth amlinellu ei ddull cyfieithu pwysleisiodd Cicero mai cyfleu arddull ac ergyd y testun 

gwreiddiol oedd ei flaenoriaeth gan lunio testun cain a chreadigol: 

                                                           
136 Dyfynnwyd yn Jeremy Munday, Introducing Translation Studies: Theories and Applications Fourth Edition 

(London / New York, 2016), t. 30. 
137 Jewell, Her a Hawl Cyfieithu Dramâu, t. 65. 
138 Bassnett, Translation Studies, t. 51: ‘[…] important distinction between word for word translation and sense 

for sense (or figure for figure) translation’. 
139 Baker a Malmkjaer (goln.), Routledge Encyclopaedia of Translation Studies, t. 161: ‘Cicero and Horace tell 

their readers not to rework foreign texts in Latin word for word, like slavish translators, but freely […] like 

someone claiming private property on public ground (as Horace says)’. 
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nec converti ut interpres, sed ut orator, sententiis isdem et earum formis tanquam 

figuris, verbis ad nostram consuetudinem aptis. In quibus non verbum pro verbo 

necesse habui reddere, sed genus onme verborum vimque seravi. 

I did not translate them as an interpreter, but as an orator, keeping the same ideas and 

the forms, or as one might say, the “figures” of thought, but in language which 

conforms to our usage. And in so doing, I did not hold it necessary to render word for 

word, but I preserved the general style and force of the language.140 

Yng ngeiriadur Saesneg Collins un disgrifiad o ‘orator’ yw siaradwr cyhoeddus sy’n hyddysg 

mewn rhethreg. Yna, wrth edrych ar yr hyn a gynigir i ddisgrifio ‘rhetoric’, yng nghyd-destun 

araith neu ysgrif, nodir mai ei fwriad yw argyhoeddi neu greu argraff ar bobl yn hytrach na 

bod yn ddiffuant a gonest.141 Yr oedd Cicero eisiau bod yn onest â’i bobl ei hun a dyna pam 

bod cyfieithu ystyr yn bwysicach iddo na chyfieithu geiriau. Gwyddai fod grym a phŵer 

ysbryd y testun yn goruchafu nerth y gair. 

 

Cyfoethogi eu hiaith a’u llenyddiaeth frodorol oedd prif amcan Cicero a Horas wrth gyfieithu 

yn hytrach na gwarchod geiriau’r gwreiddiol. Dyma oedd un o brif amcanion golygydd y 

cyfnodolyn Cymraeg cyntaf  hefyd. Nododd Lewis Morris mai’r argraffwasg oedd cannwyll 

byd: ‘Pam i ninnau [...] na cheisiwn beth o’r Goleuni?’142 Drwy feithrin cenhedlaeth newydd 

o ddarllenwyr ac awduron gwreiddiol Cymraeg byddai iaith a llenyddiaeth Cymru yn ffynnu. 

Dyma’r gobaith yng Nghymru yn y ddeunawfed ganrif a’r un oedd gobaith Saunders Lewis 

yn yr ugeinfed ganrif yn ôl barn Rhianedd Jewell: 

Y maent yn agor drws i lenyddiaethau anghyfarwydd ac yn eu tro yn dylanwadu ar y 

gwaith creadigol gwreiddiol a gynhyrchir yng Nghymru.143 

                                                           
140 Marcus Tillius Cicero, De inventione : De optimo genere oratorum. Topica (Cambridge, 2015), t. 365. 

Cyfieithiad Saesneg o Douglas Robinson, Western Translation Theory (New York, 2014), t. 9. 
141 Geiriadur Saesneg Collins ar-lein,https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/orator; cyrchwyd 22 

Awst 2017. 
142 Tlysau yr Hen Oesoedd, t. 3. 
143 Jewell, Her a Hawl Cyfieithu Dramâu, t. 3. 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/orator
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Ddwy ganrif yn ddiweddarach yr oedd Saunders Lewis yn parhau â gwaith Lewis Morris o 

dynnu sylw at bwysigrwydd cyfieithu testunau Ewropeaidd i’r Gymraeg. 

 

Er i Horas a Cicero gyflwyno’r syniad hwn o hyblygrwydd wrth gyfieithu, adeiladodd Sant 

Sierôm ar hynny yn y bedwaredd ganrif gan gyflwyno’r ymadroddion a fyddai’n sylfaen sawl 

trafodaeth ym maes theori cyfieithu sef ‘word for word’ a ‘sense for sense’. Ceisiodd Sant 

Sierôm gyfiawnhau ei gyfieithiad Lladin o’r Hen Destament yn yr Hen Roeg drwy ddisgrifio 

ei ddull a’i strategaeth: 

Now I not only admit but freely announce that in translating from the Greek I render 

not word for word but sense for sense.144 

Tynnodd Sant Sierôm, un o gyfieithwyr enwocaf y byd, sylw at werth ysbryd a neges unrhyw 

destun. Y datganiad hwn gan Sant Sierôm yw’r mynegiant mwyaf clir o’r ddau begwn 

gwahanol mewn cyfieithu sef cyfieithu llythrennol a chyfieithu rhydd. Honnodd Sant Sierôm 

fod dull cyfieithu llythrennol, sy’n canolbwyntio ar drosi union eiriau’r gwreiddiol, yn creu 

blanced sy’n gorchuddio ysbryd y gwreiddiol.145 Felly, yr oedd canolbwyntio ar ystyr y 

gwreiddiol a chyfieithu synnwyr am synnwyr yn sicrhau ffyddlondeb i naws ac arddull y 

gwreiddiol.  

 

Bu gwaith y cyfieithwyr ‘rhydd’ hyn yn ysgogiad i gyfieithwyr eraill geisio creu fformiwla 

neu system benodol i’w dilyn wrth gyfieithu. Aeth John Dryden (1631-1700), y bardd a’r 

cyfieithydd o Loegr, ati i greu fformiwla yn seiliedig ar y broses o gyfieithu gan geisio creu 

label ar bob cyfieithiad.146  Nododd Dryden ei bod yn bosib rhannu pob cyfieithiad yn dri 

                                                           
144 Dyfynnwyd yn Munday, Introducing Translation Studies, t. 32. 
145 Munday, Introducing Translation Studies, t. 32. 
146 John Dryden, ‘From the Preface to Ovid’s Epistles’, yn Venuti (gol.), The Translation Studies Reader. Third 

Edition (London / New York, 2012), t. 38. ‘All Translation I suppose may be reduced to these three heads’. 
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dosbarth: cyfieithiad llythrennol (methaphrase) sy’n cyfateb i’r gwreiddiol air-am-air a llinell 

am linell; aralleiriad (paraphrase) sy’n cadw geiriau’r awdur mewn cof ond yn 

canolbwyntio’n fwy ar gyfieithu ysbryd y testun  yn hytrach na’r geiriau; a dynwarediad 

(imitation), cyfieithiad rhydd iawn o ran ysbryd a geiriau y gellid ei ystyried yn addasiad.147 

Aralleiriad oedd hoff ddull cyfieithu Dryden ac awgrymodd y dylai cyfieithwyr eraill osgoi 

cyfieithiadau llythrennol a dynwarediad.148 Pwysleisiodd fod pob iaith yn unigryw, pob un â’i 

nodweddion digyffelyb a geiriau ac ystyron penodol: 

But since every Language is so full of its own Properties, that what is Beautiful in 

one, is often Barbarous, nay sometimes Nonsense in another, it would be 

unreasonable to limit a Translator to the narrow compass of his Authors words.149  

Drwy wneud hyn credai Dryden fod modd trosglwyddo ysbryd yr awdur heb ei golli’n llwyr. 

Wrth gyflwyno’r fformiwla uchod roedd Dryden yn gofyn i gyfieithwyr eraill ddilyn y drefn 

hon wrth gyfieithu. Er bod theori Dryden yn bwysig iawn ym maes theori cyfieithu nid oedd 

yn cynnig astudiaeth gynhwysfawr o’r maes. 

 

Bu’n rhaid aros tan 1791 cyn cyhoeddi’r astudiaeth ffurfiol gyntaf ar y broses o gyfieithu yn 

Saesneg, sef Essay on the Principles of Translation gan Alexander Tytler. Yn debyg i John 

Dryden, cynigiodd Tytler dair egwyddor syml i’w dilyn wrth gyfieithu. Er hyn, yn wahanol i 

Dryden ni chyfeirir at eiriau’r awdur gwreiddiol o gwbl.150 Cyfleu syniadau, cymeriad a 

theimlad y testun gwreiddiol yw sylfaen yr egwyddorion hyn a honnai Tytler mai dyma a 

fyddai’n arwain at lunio cyfieithiad da: 

                                                           
147 John Dryden, ‘From the Preface to Ovid’s Epistles’, t. 38. 
148 John Dryden, ‘From the Preface to Ovid’s Epistles’, t. 40: ‘Imitation and verbal Version are in my Opinion 

the two Extremes, which ought to be avoided’. 
149 John Dryden, ‘From the Preface to Ovid’s Epistles’, t. 41. 
150 Alexander Tytler, Essay on the Principles of Translation (Amsterdam, 1978), t. 16. Cynigia Tytler dair 

‘cyfraith’ gyffredinol: ‘1. The translation should give a complete transcript of the ideas of the original work. 2. 

The style and manner of writing should be of the same character with that of the original. 3. The translation 

should have all the ease of the original composition’. 
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That in which the merit of the original work is so completely transfused into another 

language as to be as distinctly apprehended, and as strongly felt, by a native of the 

country to which that language belongs as it is by those who speak the language of the 

original work.151 

Yr oedd traethawd Tytler ar egwyddorion cyfieithu yn werthfawr iawn fel y drafodaeth fanwl 

gyntaf ar theori cyfieithu yn Saesneg wrth iddo gynnig manylion diddorol ar arferion a 

disgwyliadau’r cyfnod. Er hyn, nid oedd yn gyson wrth iddo geisio ymdrin â gwahanol 

arddulliau a ffurfiau llenyddol mewn un drafodaeth gynhwysfawr. Yng ngeiriau Flora Amos: 

Tytler’s book, full of interesting details as it is, turns from prose to verse, from lyric to 

epic, from ancient to modern, till the effect it leaves on the reader is fragmentary and 

confusing.152 

Roedd angen gwahaniaethu rhwng gwahanol ffurfiau llenyddol ac ystyried y problemau a 

oedd yn wynebu cyfieithwyr wrth iddynt geisio pennu ffurf ac arddull y gwreiddiol. 

 

Yr oedd theorïwyr megis Dryden a Tytler wedi dangos bod cyfnod newydd ar droed o ran 

cyfieithu a theori cyfieithu wrth iddynt fynd ati i lunio egwyddorion a datganiadau 

rhesymegol gyda phwrpas ac ystyr pendant.153 Er hyn, roedd yn rhaid aros tan y bedwaredd 

ganrif ar bymtheg i genhedlaeth newydd o ddamcaniaethwyr gynnig safonau penodol a chlir. 

Yr oedd maes trafod theori cyfieithu yn llai gwasgaredig erbyn y cyfnod hwn wrth i 

gyfieithwyr beidio ag ymdrin â holl faes llenyddiaeth.154   

 

Un a geisiodd gyfyngu maes astudio theori cyfieithu oedd Friedrich Schleiermacher, 

athronydd a damcaniaethwr ar gyfieithu o’r Almaen, a geisiodd wahaniaethu rhwng dau 

                                                           
151 Tytler, Essay on the Principles of Translation, t. 15. 
152 Flora Amos, Early Theories of Translation (New York, 1920), t. xi. 
153 Amos, Early Theories of Translation, t. 137: ‘[…] the deliberate, reasoned statements, unmistakeable in their 

purpose and meaning of the earlier critics of our period, men like Denham, Cowley, and Dryden’. 
154 Flora Amos, Early Theories of Translation, t. 138. 
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wahanol fath o gyfieithydd yn gweithio ar ddau wahanol fath o destun: y Dolmetscher sy’n 

cyfieithu testunau masnachol a’r Ubersetzer sy’n cyfieithu testunau ysgolheigaidd a 

chelfyddydol.155 Yr oedd hefyd yn camu oddi wrth y pwyslais ar gyfieithu air-am-air ac 

ysbryd-wrth-ysbryd gan gynnig dau lwybr yn unig i’r cyfieithydd pur (genuine translator) 

uno’r awdur a’r darllenydd. Gallai un ai adael llonydd i’r darllenydd a dod â’r awdur ato ef 

neu ddod â’r darllenydd at yr awdur.156  Credai Schleiermacher y dylid parchu natur estron y 

gwreiddiol ac y dylai’r cyfieithiad gael yr un argraff â’r gwreiddiol ar y darllenydd.157  

 

Caiff Scheleiermacher ei gofio’n bennaf ym maes theori cyfieithu am osod y sylfeini ar gyfer 

cysyniadau creiddiol y maes sy’n cynnig diffiniad penodol o’r gwahaniaeth rhwng 

cyfieithiadau llythrennol a chyfieithiadau rhydd. Mae’r cysyniadau hyn yn seiliedig ar ddwy 

theori wrthgyferbyniol, sef estroneiddio (foreignization) a domestigeiddio (domestication). 

Defnyddir termau amrywiol gan ysgolheigion gwahanol yn y Gymraeg. Defnyddia 

Rhiannedd Jewell domestication – ‘domestigeiddio’ - a foreignization -  ‘estroneiddio’ - tra 

defnyddia Heather Williams domesticate- ‘cartrefoli’ - a foreignize – ‘estronoli’.158 

‘Domestigeiddio’ a ‘dieithrio’ a welir yng ngwaith Ffion Haf Pritchard.159 Er cysondeb ac 

eglurder yn achos yr astudiaeth hon defnyddir ‘domestigeiddio’ ac ‘estroneiddio’. 

 

                                                           
155 Munday, Introducing Translation Studies, t. 27. 
156 ‘Either the translator leaves the writer alone as much as possible and moves the reader toward the writer, or 

he leaves the reader alone as much as possible and moves the writer toward the reader’. Dyfynnwyd yn Baker a 

Malmkjaer (goln.), Routledge Encyclopaedia of Translation Studies, t. 242. 
157 Credai Schleiermacher y dylid cydnabod gwaith yr awdur gwreiddiol ac osgoi dynwared ei waith. Dylid 

gwneud hyn oherwydd nad yw’n bosib i’r cyfieithydd feddwl ac ysgrifennu yn yr un modd â’r awdur 

gwreiddiol. 
158 Heather Williams, ‘Cartrefoli’r Chwyldro: Cyfieithu ar gyfer y Cymry uniaith yn y 1790au’. 
159 Ffion Haf Pritchard, ‘Cyfieithu Llenyddiaeth Plant i’r Gymraeg: Tair Astudiaeth Achos’, traethawd MPhil 

anghyhoeddedig Prifysgol Caerdydd, 2014. 
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 Er mor allweddol fu Schleiermacher yn achos y termau hyn, Lawrence Venuti160 a’u bathodd 

a datblygu’r syniadaeth hon ymhellach yn y 1990au.161 Rhoddir blaenoriaeth i’r testun 

gwreiddiol yn y strategaeth estroneiddio gan barchu a chyfieithu geiriau ac arddull y 

gwreiddiol ac adlewyrchu natur estron y testun. Canolbwyntir ar effaith y cyfieithiad yn y 

strategaeth domestigeiddio gan flaenoriaethu anghenion y gynulleidfa darged yn hytrach na’r 

awdur. Roedd Schleiermacher a  Venuti yn ffafrio’r dull o estroneiddio testun  am ei fod yn 

gorfodi’r cyfieithydd i ystyried a pharchu gwerthoedd a gwahaniaethau ieithyddol a 

diwylliannol y testun gwreiddiol gan arwain y darllenydd ar daith i wlad dramor.162 

Tywysodd Morgan John Rhys ei ddarllenwyr ar daith i wlad dramor wrth lunio ei gyfieithiad 

Cymraeg o ‘Hanes Bywyd Mr. David George’ a gyhoeddwyd yn y Cylch-grawn Cynmraeg 

ac a drafodir yn fanwl yn nhrydedd bennod y traethawd hwn.163 Gweithredu’n driw i’r hyn a 

elwir bellach yn theori estroneiddio a wnaeth Morgan John Rhys drwy ddiogelu natur estron 

y cyfieithiad. Ceir cyfeiriadau at wledydd a lleoliadau estron a diwylliannau ac arferion 

dieithr. Gwneir hyn heb unrhyw ymgais i egluro neu ychwanegu manylion pellach. Cedwir at 

y cyd-destun a’r cynnwys estron er mwyn i’r darllenwyr werthfawrogi grym ac ergyd yr 

ysgrif wreiddiol a dysgu am ddiwylliannau newydd. 

 

Yn gyffredinol ystyrir bod yr hyn a gyfieithwyd yn Lloegr ac yn Ffrainc yn ystod yr ail ganrif 

ar bymtheg a’r ddeunawfed ganrif i gyd bron yn perthyn i’r garfan ddomestigeiddio. 

Enghraifft amlwg iawn o’r un patrwm oedd Gweledigaethau y Bardd Cwsc Ellis Wynne. 

                                                           
160 Mae Lawrence Venuti yn gyfieithydd ac yn ysgolhaig sydd wedi cyhoeddi gweithiau dylanwadol iawn ym 

maes theori cyfieithu, yn arbennig ei lyfr The Translator’s Invisibility – A History of Translation (1995). 
161 Yn ôl Venuti: ‘The terms “domestication” and “foreignization” indicate fundamentally ethical attitudes 

towards a foreign text and culture, ethical effects produced by the choice of a text for translation and by the 

strategy devised to translate it’, Venuti, The Translator’s Invisibility: A History of Translation (London / New 

York, 2008), t. 19. 
162 Baker a Malmkjaer (goln.), Routledge Encyclopaedia of Translation Studies, t. 242: ‘[…] much preferred a 

foreignizing strategy, an ethnodeviant pressure on those values to register the linguistic and cultural difference 

of the foreign text, sending the reader abroad’. 
163 Cylch-grawn Cynmraeg iv, t. 213. 
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Cyfieithiad o Suenos neu ‘Weledigaethau’ oedd Gweledigaethau y Bardd Cwsc, gwaith y 

Sbaenwr Francisco Gomez de Quevedo, gŵr a aned ym Madrid yn 1580. Cyfieithwyd y 

gwaith hwn i’r rhan fwyaf o ieithoedd Ewrop, gan gynnwys y Saesneg yn 1668 gan Syr 

Roger L’Estrange.164 Amlygir sut y câi testunau gwreiddiol eu haddasu i ddiwallu anghenion 

darllenwyr yr iaith darged:165 ‘[...] it was common enough for translators not only to alter the 

text but also to add some original work to it’.166 Nodwedd amlwg arall yng nghyfieithiadau’r 

ddeunawfed ganrif yw’r awydd i egluro ac ehangu: ‘The impulse to clarify and make plain 

the essential spirit of a text led to large-scale rewritings of earlier texts to fit them to 

contemporary standards of language and taste’.167 

 

Yr oedd dyletswydd ar y cyfieithydd i ddiwallu anghenion ei ddarllenwyr ei hun. Gwelir hyn 

yn y cyfnodolion Cymraeg cynnar yng nghyfieithiad Lewis Morris o ‘Ystori Doctor y 

Bendro’. Wrth gyfieithu penderfynodd Lewis Morris y byddai’n addasu’r cyfieithiad a’i osod 

yng nghyd-destun diwylliannol ei iaith darged. Newidiodd leoliad y testun (‘Llanbeder Pont 

Stephen’) ac enw’r cymeriadau (‘Gwalchmai’ a ‘Gwion Gwag Siol’), a chyfeiriodd at 

ddigwyddiadau lleol (‘Ffair Tal y Sarn Grîn’).168 Ychwanegodd nodiadau esboniadol er 

mwyn sicrhau bod ei gynulleidfa darged ef yn deall y testun ac yn gallu uniaethu â’r gwaith. 

Mae hyn yn ein harwain at thema ganolog arall yn yr astudiaeth hon sef y gymdeithas 

                                                           
164 Gweler D. Silvan Evans, ‘Rhagair y Golygydd’, yn The Visions of the Sleeping Bard, Ellis Wynne (1853), t. 

300-11. Adnodd ar-lein, 

<https://books.google.co.uk/books?id=9ngnBgAAQBAJ&pg=PA439&lpg=PA439&dq=D.+Silvan+Evans+The

+Visions+of+the+Sleeping+Bard,&source=bl&ots=uz6DYbLiBP&sig=aGIjWzYJ2rImeb-

giL3u6_6javo&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwi1_6WMlKXXAhUFWBoKHfXjCmwQ6AEIUzAN#v=onepage

&q=D.%20Silvan%20Evans%20The%20Visions%20of%20the%20Sleeping%20Bard%2C&f=false>; 

cyrchwyd 4 Tachwedd 2017. 
165 Mary Helen Mc Murran, The Spread of Novels: Translation and Prose Fiction in the Eighteenth Century 

(Princeton, 2010), t. 4: ‘[...] as original texts were altered to better fit demands for readerliness in the target 

language’. 
166 McMurran, The Spread of Novels, t. 5. 
167 Bassnett, Translation Studies, t. 67. 
168 Tlysau yr Hen Oesoedd, tt. 11-2. 

https://books.google.co.uk/books?id=9ngnBgAAQBAJ&pg=PA439&lpg=PA439&dq=D.+Silvan+Evans+The+Visions+of+the+Sleeping+Bard,&source=bl&ots=uz6DYbLiBP&sig=aGIjWzYJ2rImeb-giL3u6_6javo&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwi1_6WMlKXXAhUFWBoKHfXjCmwQ6AEIUzAN#v=onepage&q=D.%20Silvan%20Evans%20The%20Visions%20of%20the%20Sleeping%20Bard%2C&f=false
https://books.google.co.uk/books?id=9ngnBgAAQBAJ&pg=PA439&lpg=PA439&dq=D.+Silvan+Evans+The+Visions+of+the+Sleeping+Bard,&source=bl&ots=uz6DYbLiBP&sig=aGIjWzYJ2rImeb-giL3u6_6javo&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwi1_6WMlKXXAhUFWBoKHfXjCmwQ6AEIUzAN#v=onepage&q=D.%20Silvan%20Evans%20The%20Visions%20of%20the%20Sleeping%20Bard%2C&f=false
https://books.google.co.uk/books?id=9ngnBgAAQBAJ&pg=PA439&lpg=PA439&dq=D.+Silvan+Evans+The+Visions+of+the+Sleeping+Bard,&source=bl&ots=uz6DYbLiBP&sig=aGIjWzYJ2rImeb-giL3u6_6javo&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwi1_6WMlKXXAhUFWBoKHfXjCmwQ6AEIUzAN#v=onepage&q=D.%20Silvan%20Evans%20The%20Visions%20of%20the%20Sleeping%20Bard%2C&f=false
https://books.google.co.uk/books?id=9ngnBgAAQBAJ&pg=PA439&lpg=PA439&dq=D.+Silvan+Evans+The+Visions+of+the+Sleeping+Bard,&source=bl&ots=uz6DYbLiBP&sig=aGIjWzYJ2rImeb-giL3u6_6javo&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwi1_6WMlKXXAhUFWBoKHfXjCmwQ6AEIUzAN#v=onepage&q=D.%20Silvan%20Evans%20The%20Visions%20of%20the%20Sleeping%20Bard%2C&f=false
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ddeongliadol a drafodwyd eisoes yn y rhagymadrodd hwn. Diwallu anghenion y gymuned 

ddeongliadol oedd blaenoriaeth Lewis Morris gan sicrhau ei fod yn llunio cyfieithiad a 

fyddai’n dderbyniol ac yn ddarllenadwy i ystod eang o ddarllenwyr. Elfen debyg arall rhwng 

y theori ddomestigeiddio a’r gymuned ddeongliadol yw’r cysylltiad â chenedlaetholdeb. Fel 

yr awgrymodd Venuti, gellir dehongli’r theori ddomestigeiddio fel arwydd o 

genedlaetholdeb. Mae cyfieithydd yn dewis gorchfygu diwylliant yr iaith ffynhonnell a 

phwysleisio pwysigrwydd y diwylliant targed:169 

[...]domestication enacted by fluent translation to demystify the effect of transparency, 

to suspect that the translated text is irredeemably partial in its interpretation.170 

 

Cyflwynodd Lewis Morris nifer fawr o newidiadau ac ychwanegiadau i’w gyfieithiad ‘Ystori 

Doctor y Bendro’ a drafodir ym mhennod gyntaf yr astudiaeth hon sy’n amlygu’r ffin denau 

rhwng cyfieithiad ac addasiad. Ni chaniateir hyblygrwydd wrth gyfieithu, felly ni ddylid 

gwyro oddi wrth y gwreiddiol ar unrhyw gyfrif.  Er hyn, yr oedd llenorion eraill megis Dr 

Samuel Johnson yn dadlau bod ychwanegu manylion a chyd-destun i destun yn rhywbeth i’w 

groesawu: 

The right of the individual to be addressed in his own terms, on his own ground is an 

important element in eighteenth-century translation and is linked to changing 

Concepts of ‘originality’.171 

Cyn belled nad oes unrhyw beth yn cael ei golli, dywed fod ysgrifennu ar gyfer ei gyfnod ei 

hun a’i genedl ei hun yn rhywbeth y dylid ei ganmol. Yn gyffredinol, cydnabyddir bod 

addasu yn gysylltiedig â rhyddid a hyblygrwydd a chytuna’r rhan fwyaf o feirniaid llenyddol 

                                                           
169 Jewell, Her a Hawl Cyfieithu Dramâu, t. 68-9. Gweler hefyd Lawrence Venuti, The Translator’s Invisibility: 

A History of Translation, ail arg. (London / New York, 2008), t. 43: [...] the nationalistic leanings of [the] 

domesticating translation practice’. 
170 Venuti, The Translator’s Invisibility, t. 50. 
171 Dyfynnwyd yn Bassnett, Translation Studies, t. 67.  
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y dylid disgrifio unrhyw drosiad sy’n crwydro’n sylweddol oddi wrth y testun gwreiddiol fel 

addasiad.172   

 

Er bod y ddwy theori wrthgyferbyniol hyn yn cynnig diffiniad pendant o’r gwahaniaeth 

rhwng cyfieithiadau llythrennol a chyfieithiadau rhydd amlygir na ellir cael y fath beth â 

chyfieithiad perffaith.173 Mae elfennau sylfaenol megis cymdeithas, diwylliant, cyfnod a 

chred yn golygu bod gwahaniaethau ac amrywiadau yn anochel wrth gyfieithu o un iaith i’r 

llall.174 Fel y nododd Venuti, mae’r ffactorau cymdeithasol a diwylliannol hyn yn gwneud y 

gwaith o gyfieithu yn anrhagweladwy (‘unpredictable’) ac o bosib yng anghyson.175 Yn 

ogystal â’r dylanwadau allanol hyn mae dylanwadau mewnol, megis barn a dehongliad 

personol y cyfieithydd hefyd yn lliwio ac yn addasu’r gwaith. Credai Venuti fod y natur 

anrhagweladwy hon yn gwneud y gwaith o astudio cyfieithiadau’n ddiddorol: 

The study of translations is truly a form of historical scholarship  because it forces the 

scholar to confront the issue of historical difference in the changing reception of a 

foreign text.176 

Fel y crybwyllwyd eisoes, byddai astudiaeth sy’n canolbwyntio ar gyfraniad y Gymraeg, fel 

iaith leiafrifol, i faes astudiaethau cyfieithu yn arbennig o ddiddorol oherwydd ei bod yn dod i 

gysylltiad â chyfieithu yn amlach nag ieithoedd mawr y byd.177 

 

                                                           
172 Jewell, Her a Hawl Cyfieithu Dramâu, t. 72. 
173 Venuti, The Scandals of Translation: Towards an Ethics of Difference (London / New York, 2002), t. 46. Yn 

ôl Venuti: ‘Translation [...] with its double allegiance to the foreign text source and the domestic culture “is a 

reminder that no act of interpretation can be definitive”’. 
174 Venuti, The Scandals of Translations, t. 44: ‘[...] translation and scholarship answer to contemporary, 

domestic values that necessarily supplement that intention: in effect, they reinvent the text for a specific cultural 

constituency that differs from the one for which it was initially intended’. 
175 Venuti, The Scandals of Translations, t. 46. 
176 Venuti, The Scandals of Translations, t. 46. 
177 Michael Cronin, ‘History, Translation, Postcolonialism’, yn Sherry Simon a Paul St-Pierre (goln.), Changing 

the Terms: Translating in the Postcolonial Era (Ottowa, 2000), t. 45: ‘[they] have more exposure to the fact of 

translation than majority languages’. 
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Dengys yr hanes, y theorïau a’r cysyniadau uchod fod cyfieithu, ac yn arbennig felly theori 

cyfieithu, yn faes cymhleth a phwysig iawn. Er gwaethaf y cymhlethdod hwn, mae un peth yn 

glir: mae cyfieithu yn cynnig bywyd newydd i destun ac yn cyfoethogi’r iaith darged. Fel y 

dywed Susan Bassnett: 

The translation effectively becomes the after-life of a text, a new ‘original’ in another 

language.178  

Yn achos y llenyddiaeth gylchgronol dan sylw mae cyfieithu o’r Saesneg i’r Gymraeg yn 

fodd i bontio diwylliannau ac amser yn ogystal â sicrhau bod testun yn goroesi. Amlygodd 

Angharad Price y cydberthynas hon rhwng yr iaith ffynhonnell a’r iaith darged yn ei darlith 

‘Cyfoeth Cyfieithu’.179 Nododd mai ystyr y geiryn ‘cyf’ mewn cyfieithu yw creu cysylltiad, 

ond nid yw’r cysylltiad hwn rhwng yr ieithoedd yn creu perthynas gyfartal. Pwysleisir bod 

hollt anochel rhwng y gwreiddiol a’r cyfieithiad, ond nid yw hyn yn ddrwg i gyd. Yn debyg i 

Cicero a Horas, cred Angharad Price fod hyblygrwydd wrth gyfieithu yn cyfoethogi iaith a 

diwylliant yr iaith darged. 

 

Fel y gwelir yng nghorff yr astudiaeth hon, roedd addysg yn rhan greiddiol o’r wasg gyfnodol 

Gymraeg yn y ddeunawfed ganrif. Roedd golygyddion y cyfnodolion yn awyddus i addysgu’r 

darllenwyr am y byd ac roedd cyfieithu yn fodd i gyflwyno syniadau a gwybodaeth o dramor. 

Yr oedd mwyafrif poblogaeth Cymru yn uniaith Gymraeg cyn dechrau’r bedwaredd ganrif ar 

bymtheg felly roedd yn rhaid cyfieithu ar ryw lefel.180 Cyflwynodd Lewis Morris un 

cyfieithiad yn Tlysau yr Hen Oesoedd yn 1735 a oedd yn sylfaen i eraill adeiladu arni. Erbyn 

cyhoeddi’r Cylch-grawn Cynmraeg rhwng 1793 a 1794 amcangyfrifir bod ‘dros 40 y cant o 

                                                           
178 Bassnett, Translation Studies, t. 9-10. 
179 Angharad Price, ‘Cyfoeth Cyfieithu’, Taliesin, 100 (Gaeaf 1997), tt. 11-39. 
180 Ceir trafodaeth bellach ar hyn yn Geraint H. Jenkins, Richard Suggett ac Eryn M. White, ‘The Welsh 

Language in Early Modern Wales’, yn Geraint H. Jenkins (gol.), The Welsh Language before the Industrial 

Revolution (Caerdydd, 1997), tt. 45-50. 
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gynnwys y Cylchgrawn yn gyfieithiad uniongyrchol neu’n grynodeb Cymraeg o ffynonellau 

Saesneg, Americanaidd neu Ffrangeg’.181 Roedd deunydd darllen yn ddrud ac yn brin yn y 

cyfnod a’r cyfnodolion Cymraeg eraill hefyd yn gweld gwerth cyfieithu. Fel y nododd 

Marion Löffler yn ei hastudiaeth o gyfnodolion yr 1790au yng nghyd-destun Chwyldro 

Ffrainc: 

In my opinion, at least 30% of the contributions to Y Drysorfa Gymmysgedig and Y 

Geirgrawn were rendered from English sources in England and North America.182 

 

Fel y trafodwyd eisoes, aeth y cyfieithwyr Cymraeg ati i gyfieithu testunau estron gan 

ddefnyddio gwahanol ddulliau: llythrennol, rhydd, estroneiddio a domestigeiddio. Aeth rhai 

ati i gynnwys cromfachau a chymalau esboniadol i wneud y cysyniadau newydd hyn mor 

ddealladwy â phosib. Er yr amrywiadau hyn, yr un oedd y gobaith a’r nod, sef goleuo 

darllenwyr y cyfnodolion Cymraeg a’u haddysgu am y byd. Fel y dywedodd Lewis Morris yn 

ei ragymadrodd i’w gylchgrawn, nid oedd ef fel golygydd am adael ei ddarllenwyr ‘mewn 

Tywyllwch Lle gallai a Chanwyll ffyrling eu gôleuo’.183 Yr un oedd y rhwystredigaeth erbyn 

diwedd y ganrif wrth i Morgan John Rhys honni bod diffyg addysg Gymraeg yn caethiwo’r 

Cymry: 

Paham y mae’n rhaid i’r Cymry fod fel caethion [...] Paham yr ydym yn fwy ynfyd 

nag un genedl arall try ymarferyd y ffordd wrthyn o ddysgu ein plant mewn iaith 

estronol [...]184 

                                                           
181 Hywel M. Davies, ‘Morgan John Rhys, Y Cylchgrawn Cymraeg, a’r Cymry uniaith’, Efrydiau Athronyddol 

lxii (Aberystwyth, 1999), t. 46.  
182 Marion Löffler, Welsh Responses to the French Revolution, t. 46. 
183 Tlysau yr Hen Oesoedd, t. 3. 
184 Dyfynnwyd yn John James Evans, Morgan John Rhys a’i Amserau (Caerdydd, 1935), t. 63. 



57 
 

Mae llawer wedi archwilio’r modd y mae cyfieithu wedi helpu i siapio ein gwybodaeth am y 

byd.185 Yr oedd hyn yn arbennig o wir yn y ddeunawfed ganrif, a’r wasg gyfnodol Gymraeg 

yn cynnig cannwyll i oleuo ffordd ei darllenwyr at wybodaeth ac addysg. 

 

Gwerthfawr iawn oedd darllen ambell ysgrif sy’n canolbwyntio ar y cylchgronau a drafodir 

yn yr astudiaeth hon. Yn erthygl y Parchedig T. Llechid Jones, ‘Yr Eurgrawn Cymraeg: a 

Correction of its date’, canolbwyntir ar ddyddiadau cyhoeddi’r Eurgrawn Cymraeg ond ceir 

trafodaeth gyffredinol ar y wasg gyfnodol Gymraeg hefyd. 186 Cyfeirir at Tlysau yr Hen 

Oesoedd fel ‘morning star of Welsh periodical literature’, ond pwysleisir yn yr erthygl hon 

mai’r Eurgrawn Cymraeg oedd y cylchgrawn Cymraeg cyntaf: ‘rightly considered the first 

Welsh Periodical’.187 Ysgrifennodd Hywel M. Davies erthygl ddefnyddiol iawn yn 1999, sef 

‘Morgan John Rhys, Y Cylchgrawn Cynmraeg a’r Cymry Uniaith’.188 Ceir hanes bywyd 

Morgan John Rhys a chrynodeb o gynnwys y cylchgrawn: ‘y mae ei gynnwys yn amrywiol 

[...] diwygio orgraff a gwyddor yr iaith Gymraeg yn ogystal â sylwadau ar ddigwyddiadau 

politicaidd o safbwynt y milflwyddiant’.189 Neilltuir rhan helaeth o’r erthygl i drafod ei 

ymgyrch yn erbyn caethwasiaeth a’i waith yn cyfieithu pamffledi a phregethau fel rhan o’r 

ymgyrch honno.190 Nodir bod y cylchgrawn yn cynnwys llawer iawn o gyfieithiadau o waith 

ffigyrau dylanwadol iawn megis William Carey a Venuti ond ni eir ymlaen i graffu ac 

astudio’r cyfieithiadau hyn.191 

                                                           
185 Bassnett, Translation Studies, t. 2. 
186 T. Llechid Jones, ‘Yr Eurgrawn Cymraeg: a Correction of its date’, The Journal of the Welsh Bibliographical 

Society, iv/ 7-8 (Gorffennaf, 1936), t. 358-60. 
187 Jones, ‘Yr Eurgrawn Cymraeg: a Correction of its date’, t. 358. 
188 Davies, ‘Morgan John Rhys, Y Cylchgrawn Cynmraeg a’r Cymry Uniaith’, tt. 40-51. 
189 Davies, ‘Morgan John Rhys, Y Cylchgrawn Cynmraeg a’r Cymry Uniaith’, t. 41. 
190 Cyfeirir at y pamffledi a’r pregethau hyn ym mhennod pedwar. 
191 Davies, ‘Morgan John Rhys, Y Cylchgrawn Cynmraeg a’r Cymry Uniaith’, t. 46: ‘Cafwyd cyfieithiadau o 

waith James Bicheno, William Carey, John Rippon, Gilbert Imlay, Anthony Robinson, Volney ac eraill’.  
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Mae cyflwyniad Rhiannedd Jewell i’w chyfrol Her a Hawl Cyfieithu Dramâu yn cynnig 

gwybodaeth ac ychydig o hanes cyfieithu a theori cyfieithu ar lefel gyffredinol cyn mynd 

ymlaen i ganolbwyntio ar gyfieithu dramâu.192 Adnodd gwych arall yw astudiaeth Heather 

Williams, ‘Cartrefoli’r Chwyldro’ sy’n cynnig dadansoddiad clir o’r cysyniadau a’r theorïau 

amrywiol sy’n rhan bwysig o theori cyfieithu cyn canolbwyntio ar y Chwyldro Ffrengig.193 

 

Cynigia’r astudiaeth hon drywydd newydd yn y maes gan gynnig dadansoddiad manwl o rai 

o’r cyfieithiadau a ymddangosodd yn y cyfnodolion Cymraeg cynnar gan ganolbwyntio ar y 

rhai a gyhoeddwyd yn y ddeunawfed ganrif. Drwy gymharu’r testunau Cymraeg hyn gyda’r 

cyfieithiadau Saesneg linell wrth linell y gobaith yw gweld y cysyniadau a’r theorïau hyn ar 

waith a chanfod a oes unrhyw dueddiadau yn y cyfnod. Bydd hyn hefyd yn arwain at 

gwestiwn hollbwysig yn y maes: ai cyfieithiad ynteu addasiad yw’r testunau? Trafodir gwerth 

y cyfieithiadau hyn hefyd o ran addysg y darllenwyr, cynnig mewnwelediad i’r cyfnod neu 

ysbrydoli ac arwain at weithiau Cymraeg gwreiddiol diweddarach. Yn yr un modd, fy 

ngobaith wrth gyflwyno’r astudiaeth hon yw y bydd yn sbardun i eraill dreiddio’n fanylach 

i’r maes hwn gan fod y cyfnodolion Cymraeg cynnar wedi agor cil y drws i gyfieithu yng 

Nghymru yn y ddeunawfed ganrif. 

 

Yn y penodau nesaf byddaf yn craffu’n fanwl ar rai o’r cyfieithiadau Cymraeg a gyhoeddwyd 

yn y cyfnodolion Cymraeg cynnar gan ganolbwyntio ar y rhai sydd fwyaf perthnasol i’r 

astudiaeth hon. Ysgrifau ffuglennol yw’r cyfieithiadau sy’n amrywio o ran arddull. Tlysau yr 

                                                           
192 Jewell, Her a Hawl Cyfieithu Dramâu. 
193 Williams, ‘Cartrefoli’r Chwyldro: Cyfieithu ar gyfer y Cymry uniaith yn y 1790au’. 
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Hen Oesoedd sydd dan sylw yn y bennod gyntaf a chan mai dim ond un cyfieithiad a 

ymddangosodd yn y cyfnodolyn hwnnw byddaf yn archwilio ‘Ystori Doctor y Bendro’ yn 

fanwl iawn ac yn ei chymharu â chyfieithiad Saesneg Roger L’Estrange. Trown at yr 

Eurgrawn Cymraeg yn yr ail bennod ac yma rhoddir sylw i’r hyn sy’n debyg ac yn wahanol 

rhwng ‘Taith Obida’ ac ‘Obida the Son of Abensina’. Bydd cyfieithiad o destun â moeswers 

bwysig hefyd yn cael sylw yn y bennod hon, ‘Ystori y Gwr bonheddig a’r Basgetwr’ (‘The 

Gentleman and the Basket Maker’). Mae dwy bennod wedi’u neilltuo i drafod y Cylch-grawn 

Cynmraeg felly archwilir ‘Hanes Bywyd Mr. David George’ yn y drydedd bennod a’r effaith 

a gafodd yr ysgrif arloesol hon ar ddarllenwyr Cymraeg. ‘Hynod Weledigaeth Gwr 

Bonheddig o Ffraingc’ sydd yn hawlio sylw yn y bedwaredd bennod. Er y nodir ffynhonnell 

yr ysgrif hon yn glir fel y cyfnodolyn Saesneg The Patriot, Ffrangeg oedd iaith wreiddiol yr 

ysgrif hon ‘Les Ruines, ou Meditations sut les revolutions des empires’. Nid eithriad yw’r 

ysgrif hon. Er mai cyfieithiadau o’r Saesneg i’r Gymraeg a welwyd gan amlaf yn y cyfnod yr 

oedd yr ysgrif ffuglennol gyntaf yn y wasg gyfnodol ‘Ystori Doctor y  Bendro’ yn tarddu o 

chwedl Aesop - ‘De Medico qui Insanos Curabat’ - sy’n pwysleisio pwysigrwydd cyfieithu ar 

lefel ryng-ddiwylliannol.  

 

Drwy astudio’r cyfieithiadau hyn yn agos iawn bydd modd gweld esblygiad cyfieithu yng 

Nghymru o ddechrau’r ddeunawfed ganrif hyd at ei diwedd yn ogystal â’r dylanwad a gafodd 

arddulliau a theorïau estron ar lenyddiaeth Gymraeg. Dadleuir bod y cyfieithiadau a 

ymddangosodd yn y cyfnodolion Cymraeg cynnar yn hollbwysig wrth olrhain pwysigrwydd 

cyfieithu a’r cynnydd mewn ysgrifau Cymraeg gwreiddiol. Fel y dywed Susan Bassnett: 
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Translation, like imitation, can be a means of learning the craft of writing, for if 

writers can recognize and learn to speak in different voices it becomes more probable 

that they will identify a distinctive voice of their own.194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
194 Bassnett, ‘Writing and Translating’, yn Susan Bassnett a Peter Bush (goln.), The Translator as Writer 

(London / New York, 2006), t. 174. 
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Pennod 1 

Tlysau yr Hen Oesoedd: ‘Ystori Doctor y Bendro’ 

 

Anifeiliaidd yw’r Dyn a adawai Blant y Byd mewn Tywyllwch Lle gallai a 

Channwyll ffyrling eu gôleuo.195   

 

Perthyn y dyfyniad agoriadol hwn i Lewis Morris, sefydlydd, golygydd ac argraffydd y 

cylchgrawn chwyldroadol hwn.  Ymddangosodd y geiriau hyn yn ei ragymadrodd i’r unig 

rifyn o’r cylchgrawn a argraffwyd a hynny oherwydd diffyg cefnogaeth. Mae'n cyfarch y 

darllenydd ac yn ceisio egluro ei resymau dros ddewis cyfrwng llenyddol newydd y wasg 

gyfnodol. Nid peth newydd oedd gweld beirniadaeth awduron ar amharodrwydd y Cymry i 

ddysgu eu plant i ddarllen a’u diwyllio. Nododd Rowland Vaughan yn ei Ragymadrodd i Yr 

Ymarfer o Dduwioldeb (1630) mai’r hyn a oedd yn peryglu dyfodol a pharhad yr iaith 

Gymraeg yn yr ail ganrif ar bymtheg oedd amharodrwydd y Cymry i ddilyn esiampl y Saeson 

a dysgu eu plant i ddarllen ac adrodd yr Efengyl: ‘Mwyaf peth sydd yn dyfod yn erbyn ein 

hiaith ni ydyw, anhawsed gan y cymru roddi eu plant i ddyscu [...] ac ni cheir yn lloegr  

nemmawr o eurych, neu scubwr simneiau na fedro ddarllain [...].196 Yng ngheiriau Rowland 

Vaughan unwaith eto, ‘r[h]oddi meddyginiaeth i’[r] enaid’ oedd y tu ôl i’r pwyslais ar ddysgu 

darllen, ac er bod Lewis Morris yn camu oddi wrth y traddodiad crefyddol-ddwys a oedd 

wedi bod mor gryf yng Nghymru cyn hynny, yr un oedd yr awydd a’r awch i ddenu a 

meithrin mwy o ddarllenwyr yng Nghymru.   

 

                                                           
195 Tlysau yr Hen Oesoedd (Caergybi, 1735), t. 3. 
196 Rowland Vaughan, Rhagymadrodd Yr Ymarfer o Dduwioldeb: Yn Cyfarwyddo dŷn I rynghu bodd I Dduw 

(1630) yn Hughes (gol.), Rhagymadroddion 1547-1659, t. 119. 
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Crefydd oedd thema a sylfaen llenyddiaeth yr ail ganrif ar bymtheg gyda'r Rhyfel Cartref yn 

ysgogi arweinwyr a llenorion Cymru i leisio eu barn o blaid neu yn erbyn y Brenin ac Eglwys 

Loegr. Roedd y gwrthdaro rhwng Eglwys Loegr a'r Eglwys Gatholig yn bwnc poblogaidd ar 

ddechrau'r ganrif yn ogystal â'r cyffro rhwng yr Eglwys Sefydlog a'r Piwritaniaid tua diwedd 

y ganrif. Fel yn achos yr ail ganrif ar bymtheg, gweithiau crefyddol oedd y mwyafrif o 

weithiau llenyddol y ddeunawfed ganrif. Yr oedd poblogrwydd yr enwadau anghydffurfiol yn 

ceisio dylanwadu ar gymdeithasau Cymru. Byddai datblygiad y wasg gyfnodol yn ystod y 

ddeunawfed ganrif yn fodd o gamu oddi wrth y difrifoldeb crefyddol hwn. Cyflwynai gyfle i 

ysbrydoli to newydd o lenorion dysgedig a diwylliedig i lywio llenyddiaeth Gymraeg i 

gyfeiriad creadigol newydd. 

 

Wrth astudio tarddiad a chynnwys Tlysau yr Hen Oesoedd rhaid edrych ar yr hyn a ysgogodd 

ac a ysbrydolodd Lewis Morris i droi at y cyfrwng hwn.  Roedd yn gweld yr angen am 

ddeunydd darllen Cymraeg o safon. Dangosodd Ellis Wynne gyda Gweledigaethau y Bardd 

Cwsc (1703) fod modd cyflwyno gwaith difyr ac addysgiadol gan ddefnyddio iaith glasurol 

yn ogystal ag iaith lafar y cyfnod.  Gwyddai fod peryg i'r cyfnodolion Saesneg lenwiʾr 

gwagle hwn am ddeunydd darllen gan gynnig gweithiau a chyfryngau diddorol newydd.  

 

 Ar y llaw arall, roedd Ellis Wynne wedi dangos bod modd manteisio ar gynnyrch llenyddol 

gwledydd eraill. Gellid eu haddasu a'u cyfieithu i gyfoethogi ac ychwanegu cyfalaf 

diwylliannol at lenyddiaeth Cymru. Un o brif obeithion Lewis Morris oedd dangos i’r Cymry 

Seisnigaidd bod gwaith safonol yn bodoli yn yr iaith Gymraeg, ond yn bennaf oll roedd am 

gynnig addysg sylfaenol i’r Cymry Cymraeg a meithrin cenhedlaeth o Gymry Cymraeg 

llythrennog. Llwyddodd i wneud hyn yn ogystal ag annog eraill i ddilyn ôl ei droed a sefydlu 
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ʾcyfnodolion Cymraeg eraill. Gosododd Tlysau yr Hen Oesoedd y sylfeini ar gyfer 

cyfnodolion Cymraeg diweddarach a fyddai'n cyflwyno themâu a thrafodaethau 

chwyldroadol.  

 

Canolbwyntir ar ysgrifau storïol a ffuglen greadigol yn Tlysau yr Hen Oesoedd a’u 

pwysigrwydd mewn cyfnod pan roddwyd pwys mawr ar farddoniaeth a gweithiau crefyddol 

dwys.  Gwelwyd newidiadau arwyddocaol yn y ddeunawfed ganrif gyda diwygiad crefyddol 

a sefydlu dosbarth newydd o dirfeddianwyr a boneddigion. Roedd y dosbarth canol newydd 

wedi ymddangos yng nghyfnod y Tuduriaid, yn arbennig y bobl broffesiynol, cyfreithwyr a 

meddygon cyfoethog yn y trefi. Creodd hyn rwyg yn y gymdeithas yng Nghymru a chaiff hyn 

ei weld ar dudalennau'r cylchgronau Cymraeg.   

 

Gwelwn sut y ceisiodd Lewis Morris ddod â’r boneddigion newydd hyn a gwerin Cymru at ei 

gilydd yn y cyfnodolyn drwy greu cymuned ddeongliadol.  Cyfrwng fyddai'r gymuned 

ddeongliadol hon i bawb leisio barn heb erlyniad a llwyfan i gynnal trafodaeth gydradd a 

theg. Mewn cyfnod pan oedd llawer o'r darllenwyr ar wasgar heb ddim ond tudalennau’r 

cylchgrawn i'w cysylltu, cynigiai bau gyhoeddus hefyd i’r darllenwyr rannu syniadau a 

dylanwadu. Gwelwn fod disgrifiad Jürgen Habermas yn cefnogi'r disgrifiad uchod o'r 

gymuned ddeongliadol: 

[...] a virtual or imaginary community which does not necessarily exist in any 

identifiable space.197    

 

                                                           
197 Jürgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere (Cambridge / Massachusetts, 1991), t. 

176. 
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Er hyn, nid yw'n deg galw'r gymuned hon yn gymuned ddychmygol, h.y. imaginary, 

oherwydd, er nad oes posib gweld y gymuned hon a'i phobl, mae'r gymuned yn bodoli. 

Tudalennau'r cylchgrawn yw'r ardal y mae'r bobl hyn yn byw ynddi: ‘A group of people 

having cultural, religious, ethnic or other characteristcis in common’ yw un diffiniad o 

gymuned a geir yng ngeiriadur Saesneg Collins.198 Er nad yw aelodau'r gymuned 

ddeongliadol bob amser yn cytuno ar y pynciau hyn, mae gan bawb lais i fynegi eu barn. Mae 

geiriau plaen a llym Lewis Morris wrth gyfarch y darllenwyr yn dangos ei fod eisiau ennyn 

ymateb ac annog y darllenwyr i weithredu: 

Er mwyn denu r Cymru Seisnigaidd i ddarllen Cymrâeg, ag i graffu ar beth na 

chlywsant erioed braidd son am dâno, [sef, bod dŷsg a gwybodaeth gŷnt 

ynghymru].199  

Mae’r geiriau hyn yn cefnogi'r diffiniad o gymuned ddeongliadol fel cyfrwng i leisio barn: 

‘generates opinion and attitudes which serve to affirm or challenge’.200  

 

Yn gyffredinol dengys cynnwys y cylchgrawn fod Lewis Morris am i Tlysau yr Hen Oesoedd 

apelio at ystod eang o bobl er lles llenyddiaeth, cymdeithas ac iaith y Cymry yn ogystal â 

cheisio sicrhau parhad y cyfnodolyn.  Rhaid gofyn hefyd a ellir galw Tlysau yr Hen Oesoedd 

yn gyfnodolyn mewn gwirionedd, neu ynteu a fyddai’n decach ei alw’n gasgliad o weithiau 

llenyddol tebyg i flodeugerdd. Ceir diffiniad o’r gair ‘cylchgrawn’ yn The Routledge 

Handbook of Magazine Research sy’n cefnogi’r ddadl o blaid galw Tlysau yr Hen Oesoedd 

                                                           
198 Geiriadur Saesneg Collins ar-lein, <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/community>; 

cyrchwyd 9 Hydref 2017. 
199 Tlysau yr Hen Oesoedd, t. 3. 
200 Paul Rutherford, Endless Propaganda: The Advertising of Public Goods (Toronto, 2000), t. 18. 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/community
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yn gyfnodolyn. Honnir mai’r hyn sy’n angenrheidiol i greu cylchgrawn yw ysgrifau a cherddi 

amrywiol : ‘a periodical containing miscellaneous pieces (as articles, stories, poems)’.201  

 

Er hynny noda geiriadur Saesneg Rhydychen fod yn rhaid i’r cyhoeddiadau hyn ymddangos 

yn rheolaidd.202 Nododd Lewis Morris yn ei ragymadrodd ei fwriad i gyhoeddi rhifyn bedair 

gwaith y flwyddyn drwy danysgrifiad.203 Gellir mentro dweud felly, fod ei gynnwys yn 

ogystal ag awydd a bwriad gwirioneddol Lewis Morris i’r cyhoeddiad hwn ymddangos yn 

rheolaidd yn ddigon i gyfiawnhau ei alw’n gyfnodolyn. 

 

Nid yw Tlysau yr Hen Oesoedd yn dilyn fformat y cyfnodolyn confensiynol. Er hyn, gofynnir 

am gyfraniadau gan y darllenwyr ac fe’u hanogir i gyfrannu. Mae'n bosib y byddai trefn y 

cyfnodolyn wedi newid pe bai wedi ennyn digon o gefnogaeth. Beth bynnag fo cyfrwng y 

rhifyn hwn, dangosodd fod lle i'r Gymraeg ym myd newydd a chyffrous y wasg gyfnodol. 

 

Tri arall a oedd yn rhannu'r un farn â Lewis Morris ac yn gweld y diffyg amlwg yn safonau 

llenyddol y cyfnod oedd Richard, William a Siôn Morris. Y brodyr hyn oedd ffigyrau 

canolog mudiad llenyddol Cylch y Morrisiaid. Bu iddynt chwarae rhan flaenllaw yn nadeni 

llenyddol y ddeunawfed ganrif.  Roedd y Morrisiaid yn awyddus i ledaenu gwybodaeth am 

lenyddiaeth a mawrion y gorffennol. Roeddynt hefyd eisiau symud gyda’r oes drwy 

                                                           
201 Marcia R. Prior-Miller, ‘Magazine Typology: Using Operational Classification Theory’ yn David 

Abrahamson, Marcia R. Prior-Miller (goln.), The Routledge Handbook of Magazine Research: The Future of the 

Magazine Form (New York/London, 2015), t. 25. 
202 English Oxford Dictionary ar-lein,< https://en.oxforddictionaries.com/definition/periodical>; cyrchwyd 9 

Hydref 2017: ‘(of a magazine or newspaper) published at regular intervals’. 
203 Tlysau yr Hen Oesoedd, t. 2: ‘Published by Subscription, Four Sheets for Sixpence, quarterly’. 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/periodical
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gyflwyno llenyddiaeth gyfoes, geirfa newydd a sefydliadau hollbwysig. Yng ngeiriau Hugh 

Owen, ‘They represent a movement and a stage in the development of our Country [...]’204 

 

Bu i bob un ohonynt gyfrannu at ddatblygiad llenyddiaeth a chymdeithas Cymru mewn 

gwahanol ffyrdd; Lewis fel prydydd, ysgolhaig ac ysgrifennydd rhyddiaith; Richard drwy ei 

gyfraniad i Gymdeithas y Cymmrodorion; William fel naturiaethwr, a Siôn fel llongwr.  

Dengys hyn fod y brodyr yn wŷr dysgedig iawn ac yn ymddiddori mewn hanes a 

llenyddiaeth.205 Bu iddynt hybu ac annog diddordeb y Cymry yn hanes cynnar a datblygiad 

llenyddiaeth eu gwlad.   

 

Lewis Morris neu Llywelyn Ddu o Fôn, a rhoi iddo’i enw barddol, yw'r brawd mwyaf 

adnabyddus. Ymhyfrydai yn hanes a llenyddiaeth gynnar Cymru ac wrth ddarllen gweithiau 

cyfoethog y gorffennol gwelodd ddiffyg amlwg yn safon llenyddol ei ddydd.  Treuliodd ran 

helaeth o’i fywyd yn casglu llawysgrifau ac yn darllen am fywyd cynnar Cymru. Roedd am 

rannu cyfoeth a safon y gweithiau hyn gyda gweddill Cymru a chodi safon addysg y wlad.  

Bu Lewis Morris a’i frodyr yn lwcus o gael eu magu ar aelwyd lle rhoddwyd pwys ar 

ddarllen a dysg a chaiff hyn ei adlewyrchu yn eu gallu a’u dawn. 

 

Yn wahanol i lawer iawn o bobl y cyfnod, bu’r Morrisiaid yn lwcus iawn i dderbyn ychydig o 

addysg gan eu tad.  Yn ystod ei ieuenctid cafodd Richard Morris, y penteulu, y profiad 

gwerthfawr o ymweld â chartref y cowper Siôn Edward. Ef oedd yr unig berson yn y plwyf a 

                                                           
204 Hugh Owen, The Life and Works of Lewis Morris (Llywelyn Ddu o Fôn) 1701-1765 (Anglesey, 1951), t. v. 
205 Owen, The Life and Works of Lewis Morris, t. ix. 
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allai ddarllen ar y pryd.  Roedd y Morrisiaid yn ymwybodol o bwysigrwydd yr addysg hon 

a’i chyfraniad at eu datblygiad hwythau: 

[...] clywais fy nhad yn dywedyd nad ydoedd ymhlwy Llanfihangel tre’r Beirdd neb a 

fedrai ddarllain yr hen iaith gyffredin onid un gŵr gwrêng y sef Sion Edward y 

Cowper.206  

 

Bu i Siôn Edward ddysgu Richard Morris ddarllen cyhoeddiadau Thomas Jones yr 

almanaciwr a’r sylwebydd enwog.  Awgryma geiriau William Morris nad oedd ffynhonnell 

addysg arall ar gael yn y cyfnod: ‘Pwy a ŵyr na bu'sech chwi a minneu yn anllythrennog oni 

buasai i’r hen gorphyn o Glorach [...] addyscu i ‘nhad, ag felly rhoddi cychwyn i’r ddawn 

bendigaid hwnnw’.207 Gwelwn felly nad oedd addysg ar gael yn y cyfnod a dyna pam yr oedd 

Lewis Morris mor awyddus i gyflwyno gwaith Cymraeg o safon.   

 

Yr oedd Richard Morris yn chwedleuwr talentog ac ymddengys bod hyn hefyd wedi cyfrannu 

at awch Lewis Morris i drosglwyddo hen draddodiadau a hanesion drwy gyfrwng ei weithiau 

rhyddiaith.  Bu’r traddodiad llafar yn gryf iawn yng Nghymru hyd at ddiwedd y Cyfnod 

Modern Cynnar ond roedd ei boblogrwydd yn pylu. Gwyddai Lewis Morris pe na bai’r 

hanesion a’r gweithiau hyn yn cael eu cofnodi, y byddent yn mynd yn angof.208  

 

Nid yn unig y bu’r Morrisiaid yn ddigon ffodus i ddysgu darllen a chlywed hen hanesion a 

chwedlau ar yr aelwyd ond bu iddynt ddysgu ysgrifennu hefyd.  Byddai eu tad yn ysgrifennu 

llythyrau atynt ac yn eu hannog i ysgrifennu yn ôl ato ac at ei gilydd.  Bu hyn yn fodd i 

                                                           
206 John H. Davies (gol.), The letters of Lewis, Richard, William and John Morris of Anglesey (Morrisiaid Môn) 

1728-1765, i (Aberystwyth, 1907), t. 198. 
207 Davies, The letters of Lewis, Richard, William and John Morris, t. 198. 
208 Alun R. Jones, Dawn Dweud: Lewis Morris (Caerdydd, 2004), t. 5: ‘Roedd cof da yn gaffaeliad enfawr 

mewn oes pan oedd cryn bwyslais ar drosglwyddo gwybodaeth ar dafod - leferydd’. 
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feithrin dawn ysgrifennu a dangos ‘[p]wysigrwydd darllen ac ysgrifennu llythyrau diddan, 

llawn gwybodaeth y naill i’r llall’.209   

 

Bu’r hyn a ddysgodd ac a welodd Lewis Morris ar yr aelwyd yn sbardun iddo droi at gofnodi 

llenyddiaeth draddodiadol Cymru. Defnyddiodd y wasg i ddarparu i’r Cymry ddeunydd 

darllen a fyddai’n fodd i gyflwyno sgiliau darllen sylfaenol.  Ceir tystiolaeth o hyn mewn 

llythyr yn 1731: 

[...] fy nghyfaill am car L. Morys, Myfi a dderbyniais eich llythyr a llyfr cywyddau. 

yn wir ni fedrais lai na rhyfeddu pan welais ef ar y cyntaf oblegid ei fod mor anodd ei 

ddarllen; ond yn awr mi fedraf ddarllen ymbell gywydd yn rhesymol dda.210  

Dengys hyn fod Lewis Morris wedi arbrofi ac yn awyddus i ddefnyddio'r wasg gyfnodol i 

adeiladu ar yr addysg yr oedd wedi'i chyflwyno yn ei lythyrau. 

 

Cawn awgrym pellach o’i resymau dros gyflwyno’r cyfnodolyn Cymraeg cyntaf wrth iddo 

ganmol y llyfr ‘Preceptor’ mewn llythyr at ei frawd flynyddoedd yn ddiweddarach: 

Gwych o lyfrau yw’r Preceptor, pe ceid llangc a synnwyr i’w ddarllen.  Mi roeswn un 

o’m bysedd am y fath lyfr yn fy ieuenctid.211   

Cyfeirio y mae Lewis Morris at The Preceptor gan Robert Dodsley a gafodd ei werthu am y 

tro cyntaf yn siop Dodsley yn Pall Mall, Llundain ym 1748. Er bod dros ddeng mlynedd 

rhwng dyddiad cyhoeddi'r Preceptor a Tlysau yr Hen Oesoedd mae tebygrwydd o ran 

cynnwys y cyhoeddiadau a bwriad y cyhoeddwyr. Yn debyg i Lewis Morris, roedd Dodsley 

eisiau cyflwyno addysg i'r darllenwyr, yn enwedig y rhai llai breintiedig: 

                                                           
209 Jones, Dawn Dweud: Lewis Morris, t. 5. 
210 Hugh Owen (gol.), Additional Letters of the Morrises of Anglesey 1735-1786, Rhan ii, Cyf. xlix, Rhif. 16. 
211 Davies (gol.), The letters of Lewis, Richard, William and John Morris, t. 334. 
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[...] Dodsley never forgot the needs of schoolboys, especially the less privileged who 

were forced to earn their education at home. Accordingly, on 7 April 1748, he issued 

the two-volume  Prepector: Containing a General Course of Education.212  

 

Roedd y Preceptor yn trafod ystod eang o bynciau ac yn cynnig gwersi mathemateg, 

daearyddiaeth, pensaernïaeth a llawer mwy. Er nad oedd Tlysau yr Hen Oesoedd yn trafod 

pynciau arbenigol, roedd yn debyg i'r Preceptor am ei fod yn camu oddi wrth themâu 

crefyddol.213 Fel yn achos Tlysau yr Hen Oesoedd, roedd y Preceptor yn cynnwys gwaith 

sawl awdur ac yn debyg i Lewis Morris, Dodsley fyddai'n dewis ac yn golygu'r gwaith. Fel y 

byddai Lewis Morris yn addasu'r ysgrifau a ymddangosai yn ei gylchgrawn, felly hefyd y 

gwnâi Dodsley: ‘[...] altering the work of his contributors and apparently furnishing 

contributions of his own’.214 Roedd y ddau yn addasu'r hyn a oedd yn ymddangos ar eu 

tudalennau er mwyn sicrhau eu bod yn apelio at y darllenwyr.  

 

Yn ystod yr ail ganrif ar bymtheg roedd llawer iawn yn cael eu haddysg gartref yng Nghymru 

ac yn Lloegr, ac ymddengys bod hyn yn achos pryder i'r ddau gyhoeddwr. Fel Lewis Morris 

gwyddai Dodlsey fod llawer ar eu colled o beidio â chael yr addysg hon: 

[...] that among the lower classes of his time a home education meant no education at 

all, except in the cases of a few unusually able boys’.215  

Roedd y cyfoethog yn dewis addysgu eu plant gartref oherwydd bod ganddynt ddigon o arian 

i dalu am diwtoriaid personol o'r radd flaenaf. Ar y llaw arall roedd llawer iawn o'r clerigwyr 

a phobl eraill llai cefnog yn gwneud yr un fath am nad oedd ganddynt ddigon o arian i dalu 

                                                           
212 James E. Tierney (gol.), The Correspondence of Robert Dodsley:1733-1764 (Cambridge, 1988), t. 8. 
213 Dale Randall, ‘Dodley’s Preceptor - A Window into the Eighteenth Century’, The Journal of the Rutgers 

University Library, 22/1 (December 1958), t. 20: ‘The Preceptor deals principally with matters beyond the 

sphere of religion’. 
214 Randall, The Journal of the Rutgers University Library, 22/1, t. 10. 
215 Nicholas Hans, New Trends in Education in the Eighteenth Century (London, 1951), t. 23. 
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am addysg dda. Dengys hyn bod yr argyfwng addysgiadol yr un mor gryf yn Lloegr ag yr 

oedd yng Nghymru. Yr oedd angen cyfrwng ffres a chyffrous i ddeffro ac ysgogi cenhedlaeth 

newydd o ddarllenwyr a llenorion. Heb waith diflino pobl megis Lewis Morris a Robert 

Dodsley byddai sawl meddwl ifanc a deallus wedi cael ei adael mewn tywyllwch. Nododd 

Boswell mai’r Preceptor oedd un o’r llyfrau mwyaf gwerthfawr a gyhoeddwyd mewn 

unrhyw iaith: ‘one of the most valuable books for the improvement of young minds that has 

appeared in any language’.216  

 

Tebygrwydd sylfaenol rhwng Robert Dodsley a Lewis Morris oedd eu hawydd i greu 

cymuned ddeongliadol. Yn debyg i Lewis Morris roedd Dodsley am i’r Preceptor fod yn 

agored i bawb, waeth beth fo’u safle yn y gymdeithas.217 Roedd y ddau am greu rhyw 

gymuned arbennig ar dudalennau eu cyhoeddiadau lle byddai llais pawb yn cael ei glywed: 

‘Dodsley advocates mutual respect’.218  

 

Un gwahaniaeth nodedig rhwng y Preceptor a Tlysau yr Hen Oesoedd oedd poblogrwydd y 

cyhoeddiadau. Un rhifyn yn unig o Tlysau yr Hen Oesoedd a ymddangosodd tra cafwyd o 

leiaf bedwar argraffiad o’r Preceptor yn ystod oes Dodsley a sawl argraffiad ar ôl ei farw. 

Roedd y gynulleidfa yn Lloegr fel petai’n fwy parod i dderbyn cyfrwng arloesol newydd. 

Roedd y papur newydd eisoes wedi ennill ei blwyf yn Lloegr. Yn ystod degawd cyntaf y 

ddeunawfed ganrif cyhoeddwyd deuddeg papur newydd yn Llundain yn unig.219 Yr oedd 

                                                           
216 Tierney (gol.), The Correspondence of Robert Dodsley:1733-1764, t. 8. 
217 Randall, t. 12: ‘[...] addressed to lads on every rung of the social ladder’. 
218 Harry M. Solomon, The Rise of Robert Dodsley: Creating the New Age of Print (Southern Illinois, 1996), t. 

14. 
219 Barbara M. Benedict, ‘Publishing and Reading Poetry’, yn John Sitter (gol.), The Cambridge Companion to 
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cyhoeddiadau yr ail ganrif ar bymtheg a dechrau’r ddeunawfed ganrif yn golygu bod 

darllenwyr Saesneg wedi cael amser i ddygymod â chyfrwng newydd.  

 

Yr oedd cyhoeddiadau megis The Anthenian Mercury (1691) a olygid gan John Dunton wedi 

dangos y gallai’r cyfrwng fod yn fodd i ateb cwestiynau a thrafod pynciau y tu hwnt i 

wleidyddiaeth a chrefydd. Seiliwyd y cyfnodolyn hwn ar sylwebaeth ddiwylliannol a barn 

gyhoeddus gan annog y darllenwyr i drin a thrafod pynciau trafod y dydd. Trafodwyd 

pynciau megis beirniadaeth gymdeithasol, llenyddiaeth a materion diwylliannol.220 Gwelir sut 

yr adeiladodd cyhoeddiadau’r ddeunawfed ganrif ar y sylfaen hon: 

The project was so wildly popular that other writers and publishers imitated the 

format of inviting readers to respond to their contents throughout the century.221 

Yn hytrach nag anfon cwestiynau a lleisio barn gymdeithasol, anogwyd darllenwyr y 

cyfnodolion Cymraeg cynnar i anfon gweithiau llenyddol megis cerddi a thraethodau. 

 

 

Pwysodd Lewis Morris ar y ffaith bod ei gyfnodolyn yn fodd i lenwi’r bwlch ym myd addysg 

drwy gyflwyno elfen o ddysg i’r darllenydd: 

Yr Argraphwâsg [medd y doethion] yw Canwyll y Byd a Rhyddid Plant 

PRYDAIN.222 

Er hyn, ymddengys iddo ef dderbyn ychydig o addysg yn ystod ei blentyndod.   Ychydig sy’n 

hysbys am addysg ffurfiol Lewis Morris a bu iddo honni fwy nag unwaith iddo fod ‘yn gwbl 
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hunan-addysgiedig’.223  Er hyn yn Eurgrawn Cymraeg Caernarfon noda Dafydd Ddu Eryri i 

Lewis Morris dderbyn rhan gyntaf ei addysg, ei Ramadegaeth, yn ysgol Beaumaris a’r ail ran, 

ei Rifyddeg, yn Llyn y Lleifiau (Liverpool).224 Ychydig iawn o addysg ffurfiol a gafodd ond 

bu i’r hyn a dderbyniodd ddwysáu ei awydd am wybodaeth. Noda Lewis Morris hyn yn y 

pennill hunangofiannol o’i gerdd ‘Y Dyn Anesmwyth’ wrth iddo gyfeirio at yr ysgol: 

Ni ches yn hon na ddysg na dawn, 

Gwae fi na chawn ychwaneg.225 

Roedd am roi man cychwyn i ddarllenwyr Tlysau yr Hen Oesoedd ac ennyn eu diddordeb 

mewn hanes a diwylliant.  Bu iddo ef ddysgu darllen ac ysgrifennu ar yr aelwyd ac yna ‘aeth 

ohono’i hun i fodloni ei awch am ddysg a’i nwyd lenyddol’. 226 Ei obaith oedd y byddai 

cynnwys Tlysau yr Hen Oesoedd yn sbarduno eraill i ddilyn ei esiampl gan ennyn mwy o 

ddiddordeb yn niwylliant cynnar Cymru. 

 

Er mai ar yr aelwyd y derbyniodd Lewis Morris y rhan helaeth o’i addysg bu i nodweddion 

eraill gyfrannu at ei ddysg.  Datblygodd ei afael ar Gymraeg ffurfiol a chyhoeddus wrth 

fynychu’r eglwys a meithrin mwy o sgiliau gwrando a darllen.227  Gwelodd yr iaith raenus a 

choeth a ddefnyddiwyd yn y Beibl a’r Llyfr Gweddi Gyffredin a phenderfynodd mai iaith o’r 

un safon fyddai cyfrwng y llenyddiaeth yr oedd am ei darparu i’w ddarllenwyr.  Felly, nid 

oedd am gamu’n rhy bell o’r hyn roedd y darllenwyr wedi arfer ei ddarllen.   

 

                                                           
223 Jones, Dawn Dweud: Lewis Morris, t. 6. 
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225 Jones, Dawn Dweud: Lewis Morris, t. 6. 
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Ymddengys i’r ardal lle’i magwyd ei ysgogi a’i sbarduno i gasglu a chyhoeddi gweithiau 

cynnar.  Flynyddoedd ar ôl cyhoeddi’r rhifyn hwn nododd Lewis Morris fod diwylliant 

Cymraeg cryf ym Môn yn y cyfnod: ‘I was brought up in Anglesey where [Welsh] is spoken 

in great perfection & admired by the natives, and where Welsh poetry and antiquities are in 

great vogue’.228 Fel y nodwyd eisoes, nid oedd gan Lewis Morris doreth o lyfrau ar yr aelwyd 

y gallai bori ynddynt a datblygu ei sgiliau darllen yn ystod ei blentyndod.  Fodd bynnag, fel 

un o denantiaid y stâd mae’n debyg y byddai teulu Lewis Morris yn derbyn gwahoddiad i 

Blas Llanfigael yn awr ac yn y man ar achlysuron arbennig megis ar Ŵyl Fair neu i ddathlu’r 

Nadolig.229  Ar yr adegau hynny byddai Lewis Morris yn gweld pethau newydd megis 

‘llyfrau dethol, ac, efallai, lawysgrifau’.230  Byddai gweld y pethau hyn yn sicr o fod wedi 

ennyn diddordeb llanc ifanc fel Lewis Morris a ymddiddorai’n helaeth mewn llenyddiaeth 

gynnar gan nad oedd y pethau hyn i’w gweld ar aelwydydd arferol.   

 

Bu’r ymweliadau hyn â’r plas yn bwysig hefyd am iddynt wneud iddo sylweddoli o oedran 

ifanc fod bwlch yn y gymdeithas. Yr oedd cenhedlaeth newydd o uchelwyr a thirfeddianwyr 

dosbarth canol Seisnig megis Owen Meyrick yn troi eu cefnau ar y traddodiad barddol. 

Dosbarth breintiedig iawn a gâi fynediad at y wybodaeth a’r diwylliant yr ymddiddorai ef 

ynddynt. O gofio mai yn llyfrgelloedd plasau uchelwyr y cyfnod y cedwid y mwyafrif o’r 

llawysgrifau a bod llawer o’r uchelwyr hyn yn ymseisnigo’n gyflym, aeth Lewis Morris ati i 

fenthyg a chopïo toreth o lawysgrifau. Gwyddai y byddai’n rhaid gweithio’n galed i arbed y 

gweithiau Cymraeg cynnar hyn rhag cael eu taflu i ebargofiant a sicrhau bod pawb yn cael 

mynediad atynt.  

                                                           
228 Hugh Owen (gol.), Additional Letters of the Morrises of Anglesey (1735-1786), ii (London, 1949), t. 513.  
229 William, Cofiant Lewis Morris 1700/1-42, t. 25: ‘[...] byddai’r pendefigion yn gwahodd eu tenantiaid i’w 
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Noda Lewis Morris y peryg hwn yn ei ragymadrodd ‘To the English Reader’: ‘[...] having 

never been made publick, and in a great measure destroy’d by the Folly of some, and Envy of 

others’.231 Gobaith Lewis Morris oedd y byddai cyfrwng fforddiadwy’r cyfnodolyn yn fodd i 

gyflwyno’r gweithiau hyn i bob aelwyd ar draws y wlad ac nid aelwydydd breintiedig yn 

unig. Nododd hyn mewn llythyr wrth gyfeirio at ei wasg argraffu:  

[...] I have sett some few things in Welsh...some of ye most facetious englyns, 

cowydds, and some Caniadau Penrhyddion of ye Antients, If our Gentry give 

encouragement it may do, if not it must sleep, and so will our Language in a process 

of time if not kept up by this method.232 

 

Cam pwysig yn hanes ei yrfa oedd cael ei benodi gan yr ysgwier Owen Meyrick yn fesurydd 

tir.  Roedd yn teithio hyd a lled Môn, ac er nad oedd y gwaith hwn yn ymwneud yn 

uniongyrchol â diwylliant y wlad, bu’n fodd iddo ennyn mwy o wybodaeth am hanes 

llenyddiaeth gynnar Môn.  Wrth deithio llwybrau Môn am dair blynedd yn rhinwedd ei 

swydd, daeth i wybod mwy am feirdd yr ynys. Bu dylanwad y beirdd hyn ‘y bu’n anadlu’r un 

aer diwylliannol â hwy’ yn ddigon i sbarduno Lewis Morris i roi cyfran helaeth o’i fywyd i 

ymchwilio i ddiwylliant Cymru.233  Bu’n holi am lawysgrifau ac nid oedd prinder ohonynt 

mewn plasau yn y cyfnod.234 Daeth i ddysgu am fawredd a phwysigrwydd y beirdd hyn. 

Gwelodd pa mor werthfawr oedd eu gwaith a phwysigrwydd eu cyfraniad i Gymru.  
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Wedi blynyddoedd lawer o chwilio, casglu a chopïo llawysgrifau sefydlodd Lewis Morris, ar 

y cyd â Siôn Rhydderch, argraffwasg yn Llannerch-y-medd yn 1732.  Roedd yr argraffwasg 

yn fenter fasnachol am iddo fuddsoddi ei arian ei hun ynddi. Yr oedd hefyd yn ffordd o rannu 

ei ddiddordeb ag eraill.  Er hyn, rhaid cydnabod ei fod ef mewn sefyllfa well nag eraill i fynd 

ymlaen â’r fenter chwyldroadol. Yr oedd yn ennill cyflog o ugain punt y flwyddyn fel 

swyddog tollau yng Nghaergybi yn 1729 yn ogystal â chael tâl fel mesurydd tir. Roedd, felly 

‘ar gyflog oedd dros ddwywaith yn uwch na’r hyn a enillai llafurwr cyffredin’.235  Mynegodd 

hefyd yn ei ‘Gynigion’ ar 26 Mawrth 1732 y byddai’n ‘anelu at gael tanysgrifwyr i gyfrannu 

gini y flwyddyn i gynnal y fenter’.  

 

Gwnâi hyn y fenter yn un ddrud iawn ac efallai mai bonheddwyr yn unig a fyddai’n gallu ei 

fforddio. O ganlyniad, roedd yn mynd yn groes i’r hyn yr oedd yn ceisio’i wneud, sef 

darparu’r werin â deunydd darllen Cymraeg fforddiadwy o safon.  Er hyn noda’r ‘Cynigion’ 

y byddai elw’r wasg yn mynd tuag at adeiladu a chynnal ysgol yn Llannerch-y-medd.236 

Cofiwn mai magwraeth gymharol dlawd a gafodd y Morrisiaid ar eu haelwyd yn 

Llanfihangel Tre’r Beirdd. Er, roedd gan Marged, mam Lewis Morris, forwyn a mamaeth i’w 

chynorthwyo: 

Rhagorfraint y dosbarth canol a’r cyfoethog oedd cyflogi mamaeth i ofalu am blant; 

mynnodd Marged Morris y rhagorfraint honno i’w phlant hi.237 

Awgryma hyn fod gan y teulu fwy o arian na llawer i deulu tlawd yn y cyfnod a’u bod o 

bosib, yn gallu fforddio prynu ychydig o ddeunydd darllen i’w plant. 
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Gwelai Lewis Morris fod gwerin Cymru yn cael eu gadael ar ôl. Gwyddai fod Owen, mab 

hynaf Owen Meyrick, yn derbyn ei addysg yn Westminster yn Llundain. Byddai wedi clywed 

am weisg yn Lloegr gan ei frawd Richard, a cheir tystiolaeth i brofi hyn yn un o lythyrau 

Lewis at ei frawd: ‘I received a letter, with newspapers, dated 29th March [...] you’d do well 

to send me something everypost’.238 Byddai hefyd wedi clywed am weisg yn Nulyn fel 

swyddog y doll yng Nghaergybi. Roedd harbwr Caergybi yn fodd i gysylltu gwasg argraffu 

Iwerddon gyda Chymru: ‘In the eighteenth century, men in Anglesey looked not only to 

London for English books, but also to Dublin’.239 Sefydlwyd gwasg yn Nulyn yn 1550 ac 

roedd wedi datblygu’n sylweddol erbyn dechrau’r ddeunawfed ganrif gyda thros 600 o 

weithiau yn ymddangos o’r ddinas.240   

 

Roedd Lewis Morris am gynorthwyo’r Cymry drwy ddangos nad oedd yn rhaid iddynt droi at 

y Saesneg am ddeunydd darllen. Er hyn, gwyddai fod yn rhaid apelio at y Saeson am fod 

angen arian i gynnal y fenter.  Cyfeiriodd Elis Cadwaladr o Ben Llŷn at gyfraniad pwysig 

Lewis Morris ar ôl clywed am wasg newydd: 

[...] gweld yn dda er mwyn lleshad i’r wladwriaeth a chryfhad i’r gymraeg osod 

Argraph-wasg newydd ynghaer Gybi ym Mon [...]241 

Mae’n debyg mai o Lundain neu Ddulyn y prynodd Lewis Morris y wasg a’i symud i 

Llannerch-y-medd.242 Roedd Llannerch-y-medd yn ddewis craff am ei bod, bryd hynny o 

                                                           
238 Davies (gol.), The letters of Lewis, Richard, William and John Morris, i, t. 22. 
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leiaf, yn dref farchnad brysur gyda llawer o lyfrwerthwyr a darllenwyr.  Wedi i Siôn 

Rhydderch gefnu ar y fenter symudodd Lewis Morris y wasg i Gaergybi, y dref lle roedd yn 

byw ar y pryd.243  

 

 Yng Nghaergybi yn 1735 y cyhoeddodd Tlysau yr Hen Oesoedd, cylchgrawn yn cynnwys un 

dudalen a’r bymtheg ac a gostiai chwe cheiniog.  Er ei fod wedi methu’n fasnachol, gellid 

awgrymu gyda doethineb trannoeth mai llwyddiant o fath ydoedd, gan fod Lewis Morris wedi 

llwyddo i gyhoeddi’r cylchgrawn cyntaf yn Gymraeg ac nid oedd argraffwasg wedi’i sefydlu 

yng ngogledd Cymru cyn hynny. 

 

Gwelodd y ddeunawfed ganrif gynnydd mawr yn nifer y cyfnodolion a’r cylchgronau a gâi eu 

cyhoeddi yn Lloegr.  Yr oedd y wasg Saesneg wedi datblygu’n sylweddol ac yn cynnig ystod 

eang o ddeunydd darllen. Gwyddai Lewis Morris y dylai hyn fod ar gael yng Nghymru. Yn 

1711 cyhoeddwyd y Spectator, papur newydd dyddiol a sefydlwyd gan Joseph Addison a 

Richard Steele.  Prif swyddogaeth y papur hwn oedd cyflwyno pynciau trafod addysgiadol a 

diddorol i addysgu ei ddarllenwyr a rhoi cyngor iddynt ar wahanol bynciau.  Dyma ddangos 

yn syth fod Lewis Morris am efelychu’r hyn a oedd ar gael yn Lloegr.   

 

Un o amcanion Joseph Addison oedd dychanu balchder mewn cymdeithas a dyna un o’r 

nodweddion amlycaf yn ‘Ystori Doctor y Bendro,’ sef ysgrif storïol a ymddangosodd yn 

Tlysau yr Hen Oesoedd.  Ceir trafodaeth fanylach ar yr ysgrif hon yn y man. Roedd y 
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Spectator yn cynnwys tua 2,500 o eiriau a’i nod oedd cyflwyno gwersi moesol mewn modd 

ysgafn a diddorol : ‘to enliven morality with wit’.244   

 

Tair mil o gopïau o’r Spectator yn unig a gâi eu cylchredeg bob dydd, ond amcangyfrifodd 

Joseph Addison y câi pob rhifyn ei ddarllen gan 60,000 o bobl yn Llundain.245  Efallai fod yr 

un peth yn gymharol wir am Tlysau yr Hen Oesoedd, sef fod rhyw nifer yn cael ei argraffu a 

bod nifer mwy o bobl yn ei weld ac yn ei ddarllen.  

 

Ceir tystiolaeth i brofi y câi cylchgronau eu rhannu yng Nghymru yn un o lythyrau Lewis 

Morris at ei frawd Richard flynyddoedd yn ddiweddarach: 

The Daily Gazetteer comes to ye Post Office and two other places, but we hardly have 

a sight of even that.246 

Yr oedd cylchgronau ar gael mewn mannau cyhoeddus fel swyddfeydd post er mwyn i  nifer 

o bobl allu mwynhau’r rhifyn un ar ôl y llall.  Dengys hyn fod Joseph Addison yn iawn i 

gredu y câi cylchgronau megis y Spectator eu darllen gan lawer iawn mwy o bobl.  Mae’n 

debyg mai gobaith Lewis Morris oedd y byddai’r gymuned yn ymestyn yn eang. Er hyn, 

ymddengys nad oedd digon o bobl gefnog i brynu’r cylchgrawn yn llaw gyntaf yng 

Nghymru.   

 

Gan droi’n ôl at y dyfyniad uchod o’r llythyr a anfonodd Lewis at Richard Morris gwelir rhai 

o’r cyfnodolion yr oedd Lewis Morris yn gyfarwydd â hwy.  Cyfeiria at The Daily Gazetteer, 
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79 
 

The London Evening and Common Sense a’r St. James’ Evening Post.247  Nodwedd gyffredin 

rhwng y cylchgronau hyn yw’r ffaith fod elfen wleidyddol yn perthyn i bob un ohonynt.  

Cyhoeddwyd The Daily Gazetteer am y tro cyntaf ym mis Mehefin 1735 fel dull o gyflwyno 

propaganda llywodraeth Robert Walpole, gwladweinydd a ystyrir gan rai fel Prif Weinidog 

cyntaf Prydain.  Cyhoeddwyd y St. James’ Chronicle am y tro cyntaf ym mis Mawrth 1761 

gan Henry Baldwin.  Yr hyn sy’n ddiddorol am y papur hwn yw’r ffaith ei fod yn cynnwys 

ysgrifau gan ysgrifenwyr talentog iawn megis George Colman, William Cowper, Oliver 

Goldsmith a Bonnell Thornton.  Dywed John Nichols am y papur yn ei Literary Anecdotes 

(1812): 

Baldwin with the aid of a phalanx of first-rate wits brought it to a height of literary 

eminence till then unobtainable in any journal.248  

Dengys y cyfeiriadau hyn fod Lewis Morris am geisio efelychu’r amrywiaeth a welwyd yng 

nghyhoeddiadau gwasg Lloegr. Aeth ati i gynnwys gwaith awduron clasurol yn ogystal â 

chynnyrch tebyg i’r hyn a welwyd yn yr almanaciau blaenorol.  Gwyddai fod yn rhaid i’r 

cylchgrawn apelio at chwaeth gwahanol bobl os oedd am gynyddu nifer darllenwyr 

llenyddiaeth Gymraeg a chyfrannu at ysgolheictod.249   

 

Felly, gellid gofyn i ba raddau y gwelir Lewis Morris yn creu cymuned ddeongliadol. Pe bai 

Lewis Morris ond yn ceisio apelio at ei gyd-Gymry yn y cylchgrawn hwn byddai wedi 

cynnwys hen weithiau traddodiadol Cymraeg yn unig megis cerddi, baledi ac ysgrifau 

crefyddol.  Dengys y ffaith iddo gynnwys gweithiau amrywiol yn ogystal â darnau esboniadol 

Saesneg ei fod yn sicrhau cefnogaeth cynulleidfa newydd. Ceisiodd sicrhau y byddai Tlysau 
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yr Hen Oesoedd yn cael ei ddarllen y tu hwnt i Gymru.  Cofiwn fod ganddo gysylltiadau yn 

Lloegr a’i fod am weld y Gymraeg a’i llenyddiaeth yn derbyn cydnabyddiaeth a pharch yng 

Nghymru a thu hwnt. Aeth ati i gynnwys ffurfiau newydd megis rhyddiaith ffuglennol a 

fyddai’n apelio at ieuenctid a chenhedlaeth newydd o Gymry.  Dangosodd y gellid darparu 

deunydd darllen o safon ochr yn ochr ag adloniant.   

 

Wrth syllu ar wynebddalen y cylchgrawn gwelir y gair ‘TLYSAU’ ar frig y dudalen mewn 

priflythrennau mawr sy’n hawlio sylw. Yna ceir y teitl yn ei gyfanrwydd ‘Tlysau yr Hen 

Oesoedd: sef, Gwaith Doethion y Cynfyd’.250  Mae rhyw flas melys i’r gosodiad hwn, ‘Hen 

Oesoedd’, ac mae elfen gyfarwydd yn perthyn iddo fel pe bai’r darllenydd yn cofio hen 

atgofion braf.  Nid yw’n defnyddio’r gair gorffennol, ‘Tlysau y Gorffennol’,  am fod y gair 

hwn yn gysylltiedig â rhywbeth sydd wedi bod ac y gellir ei anghofio. Mae'r gweithiau, neu’r 

‘Tlysau’ hyn, yn parhau i fod yn berthnasol ac yn fyw ar dudalennau’r cylchgrawn.  

 

Yna aiff Lewis Morris yn ei flaen i ddweud mwy am gynnwys y cylchgrawn: ‘gwaith 

doethion y cynfyd’. Adlewyrchir y gosodiad cyntaf wrth i Lewis Morris ymatal rhag pwyso 

ar y ‘gorffennol’. Cyfeirir at swyn y ‘cynfyd’ a chanmol y ‘doethion’ a oedd yn gyfrifol am y 

‘tlysau’ hyn. Pwysleisir gwerth addysgiadol ac athronyddol y cylchgrawn yn syth a’i fod yn 

cynnwys gwaith o safon.   

 

Nodir bod y cylchgrawn yn cynnwys ‘Rhan o Gywreinrwydd yr Hen Frutaniaid’, gan dynnu 

sylw at allu a dyfeisgarwch y Brutaniaid. 251 Rhoddir pwys ar Frutaniaeth yn y cylchgrawn 
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wrth i Lewis Morris geisio dangos bod gwaith yr Hen Frutaniaid yr un mor bwysig â gwaith y 

Saeson, os nad yn bwysicach.252 Y mae hyn hefyd yn rhoi gwedd ar ddiddordebau 

hynafiaethol a’i fod yn teimlo fod y Cymry yn ddyledus iawn i waith ac ymdrech y gwŷr hyn. 

Gwelwn yn y frawddeg sy’n dilyn ei fod yn cyfuno ei gyfraniad ef gyda chyfraniad y 

‘doethion’ hyn:  

Gwedi eu casglu allan o amryw sgrifenadau, er mwyn difyrrwch i'r sawl a'i 

chwenycho, ag er mwyn cadw coffadwriaeth am yr Hên Wyrda Doethion gynt, a 

ymdrechasant mor galonnog dros e’u Hiaith a’u Gwlâd.253 

Dywed mai ef sydd wedi casglu’r gwaith a hwythau wedi’u hysgrifennu.  Efallai ei fod yn 

awgrymu fod y ddau gyfraniad yr un mor bwysig â’i gilydd. Dywed ei fod wedi ‘(m)yned i 

Gost fawr’254 yn y rhagymadrodd ac mae’n parhau i dynnu sylw at ei gyfraniad ef yn y 

diweddglo: ‘Llafuriais er eich mŵyn [...] Cymerais y boen hon arnaf’.255  

 

Mae sylwadau Lewis Morris ar ei boen a’i drafferth yn adleisio sylwadau tebyg gan rai o 

awduron y Dadeni. Nododd Siôn Dafydd Rhys yn ei Ragymadrodd i Cambrobrytannicae 

Cymraecaeve Linguae Institutiones et Rudimenta (1592) ei fod wedi mynd ati i lunio’r 

gwaith er mwyn dysgu a goleuo’r darllenwyr. A dyfynnu Siôn Dafydd Rhys, ‘A hynn oll a 

wneuthum, er mwyn esmwythder a goleuad i’r Darllennydd’.256 Yn yr un modd nododd 

Henri Perri yn ei Ragymadrodd i Egluryn Phraethineb. Sef Dosparth ar Retoreg, un o’r saith 

gelfyddyd (1595) ei fod wedi mynd i drafferth mawr i lunio’r gwaith a chynnig esboniadau a 

                                                           
252 Cyfeiriodd Lewis Morris at ei ddefnydd o’r gair Brutanaidd mewn llythyr at ei frawd: ‘Instead of Tablau 

Seisneg I think you ought to call them Brutanaidd, for they also belong to ye Welsh and Scotch’. Dyfynnwyd yn 

Davies (gol.), The letters of Lewis, Richard, William and John Morris of Anglesey, i, tt. 108-9. 
253 Tlysau yr Hen Oesoedd, t. 1. 
254 Tlysau yr Hen Oesoedd, t. 2. 
255 Tlysau yr Hen Oesoedd, t. 16. 
256 Siôn Dafydd Rhys, Rhagymadrodd Cambrobrytannicae Cymraecaeve Linguae Institutiones et Rudimenta 

(1592) yn Hughes (gol.), Rhagymadroddion 1547-1659, t. 69. 
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dadansoddiadau manwl. Yng ngeiriau Henri Perri, ‘Yr hynn boen a gymerais [...]’257 Yn 

debyg i awduron y Dadeni noda Lewis Morris ei fod wedi aberthu ei hun yn casglu ac yn 

copïo hen lawysgrifau er mwyn difyrru ei ddarllenwyr a chadw coffadwriaeth am waith hen 

lenorion Cymru.258 Apelir at gydwybod y darllenwyr drwy ailadrodd yr ymadrodd ‘er mwyn’.  

Ailadroddir y gair ‘doethion’ hefyd  i ddangos safon y gwaith. Byddai'r dosbarth canol, sef y 

Cymry a oedd yn ymseisnigo, wedi derbyn ychydig o addysg ac yn disgwyl deunydd darllen 

o safon.   

 

Yna ceir llinell sy’n denu sylw yng nghanol y dudalen, llinell sy’n sefyll ar ei phen ei hun: 

‘Nid wrth ei big y mae prynu Cyffylog’.259 Wrth gynnwys y ddihareb hon ar y dudalen flaen 

mae Lewis Morris yn rhoi blas i’r darllenydd o’r hyn sydd i ddod yng nghorff y cylchgrawn.  

Roedd casglu diarhebion yn mynd yn ôl i ddechrau hanes y wasg Gymraeg yn dilyn cyhoeddi 

Oll Synnwyr Pen Kembero ygyd gan William Salesbury tua 1547.  Casgliad oedd y gwaith 

hwn o ddiarhebion Cymraeg a gasglwyd gan Gruffudd Hiraethog. Dyma oedd un o’r llyfrau 

Cymraeg cyntaf a gyhoeddwyd.260   

 

Ymddangosodd y ddihareb hon yng nghasgliad William Salesbury ac yn The Myvyrian 

Archaiology of Wales a gyhoeddwyd yn 1807. Ceir pennod ar ‘Y Diarhebion Cymraeg’  yn y 

llyfr hwn sef ‘adysgrifiad y parch. Evan Evans yn 1775 o Lyver a ysgrivennodd Gwilym 

                                                           
257 Henri Perri, Rhagymadrodd Egluryn Phraethineb. Sef Dosparth ar Retoreg, un o’r saith gelfyddyd (1595) yn 

Hughes (gol.), Rhagymadroddion 1547-1659, t. 87. 
258 Tlysau yr Hen Oesoedd, t. 1. 
259 Tlysau yr Hen Oesoedd, t. 1. 
260 Ceir mwy am Oll Synnwyr Pen Kembero ygyd yn Glanmor Williams, Wales and the Reformation (Cardiff, 

1999), t. 176; R. Brinley Jones, William Salesbury (Cardiff, 1994) ac W. Alun Mathias, ‘William Salesbury – Ei 

Fywyd a’i Weithiau’ yn Geriant Bowen (gol.), Y Traddodiad Rhyddiaith (Llandysul, 1970), tt. 27-53. 
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Maurice o Lansilin yn 1675 o gasgliad y parch. Dr John Davies o Vallwyd’.261 Dengys hyn 

fod y ddihareb hon yn cael ei defnyddio yng Nghymru ganrifoedd yn ôl ac y byddai rhai o’r 

darllenwyr yn gyfarwydd â hi.  

 

Defnyddiodd Lewis Morris y ddihareb hon i geisio dwyn perswâd ar y darllenwyr a’u hannog 

i beidio â barnu’r rhifyn ar yr olwg gyntaf. Ceir elfen o eironi yn hyn o beth gan fod Lewis 

Morris yn amlwg wedi gweithio’n galed ar yr wynebddalen. Aeth ati i gynnwys ansoddeiriau 

cyfoethog, disgrifiadau coeth a chanmol pwysigrwydd y gwaith.  

 

Gallai Lewis Morris fod wedi defnyddio’r ddihareb benodol hon i ddangos mai cyhoeddiad 

byr oedd Tlysau yr Hen Oesoedd, yn cynnwys un ar bymtheg o dudalennau’n unig.  Pig hir a 

chorff bychan sydd gan Gyffylog, hawdd, felly, fyddai i rywun gael ei gamarwain gan faint y 

big.  Yna ceir pennill Saesneg ar waelod y dudalen. Gwelwn y gymuned ddeongliadol hon yn 

ymffurfio yn y rhan hon wrth iddo gamu oddi wrth y pwys ar Gymreictod a’r Gymraeg a 

chanolbwyntio ar y darllenwyr Saesneg er mwyn sicrhau eu cefnogaeth a’u nawdd:   

Well-founding Verses are the Charms we use, 

Heroick Thoughts and Virtue to infuse. 

Things of deep Sense we may in Prose unfold, 

but they move more, in lofty Numbers told.262 

Arysgrif yw’r pedair llinell hyn yn crynhoi gwaith a bwriad Lewis Morris. Roedd yn darllen 

ac yn casglu hen lawysgrifau a barddoniaeth glasurol i ddod o hyd i rinweddau ac elfennau 

                                                           
261 Iolo Morganwg a William Owen Pughe, The Myfyrian Archaeology of Wales Being a Collection of 

Aphorisms, Proverbs, Ethnical Triads, Legislative Triads, Laws, and Music from Ancient Manuscripts Vol.III 

Prose, (London, 1807), t. 145. 
262 Tlysau yr Hen Oesoedd, t.1. 
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pwysig ac arwrol. Yna roedd yn eu rhannu ag eraill yn ei gylchgrawn er mwyn eu rhoi ar gof 

a chadw.  

 

‘Mr Waller’ yw’r unig gyfeiriad a geir at awdur y geiriau hyn ar glawr Tlysau yr Hen 

Oesoedd. Rhan o gerdd gan Edmund Waller (1606-87) yw'r llinellau hyn ar y defnydd o 

farddoniaeth – ‘Upon the Earl of Roscommon's Translation of Horace, De Arte Poeticá: And 

of the Use of Poetry’.263  Yn debyg i Lewis Morris roedd Edmund Waller am arwain 

llenyddiaeth ei wlad i gyfeiriad newydd. Roedd am droi ei gefn ar farddoniaeth ddwys a 

thrwm Beirdd Metaffisegol megis John Donne, George Herbert, Andrew Marvell a Henry 

Vaughan.264 Beirdd dysgedig iawn oedd y rhain a oedd yn awyddus i arddangos eu dysg. Bu 

iddynt wneud hyn drwy drafod pynciau ysbrydol ac athronyddol ddwys a defnyddio 

delweddau a syniadau coeth a chymhleth.265 Roedd Waller am osgoi hyn a chyflwyno 

prydyddiaeth lefn a rheolaidd a oedd yn ceisio defnyddio rhythmau llafar naturiol.266  

 

Llwyddodd yr arddull ‘Easy’ hwn i ysbrydoli a dylanwadu ar feirdd megis John Dryden ac 

Alexander Pope. 267  Byddai hyn yn arwain y ffordd at arddull y cwpledi arwrol a oedd mor 

                                                           
263 Dyfynnwyd yn The British Poets including Translations in One Hundred Volumes – Edmund Waller Volume 

I (Chiswick, 1822), tt. 149-51. Elijah Fenton (gol.), ‘Poems Upon Several Occasions’ yn The Works of Edmund 

Waller in Verse and Prose (Glasgow, 1752), t. 148. 
264 Ceir rhaniad ym marn beirniaid llenyddol o ran safon a gwerth cynnyrch y Beirdd Metaffisegol. Yr oedd 

Samuel Johnson yn feirniadol ohonynt: ‘[…] with ideas spun out of words rather than derived from the study of 

things’. Dyfynnwyd yn David Reid, The Metaphysical Poets (London/ New York, 2014), t. 1. Yr oedd beirniad 

diweddarach megis T.S Eliot llawer yn fwy gwerthfawrogol o’u gwaith: ‘He spoke of Metaphysicals as masters 

of the kind of poetry he wanted: difficult, complex, learned and simultaneously intellectual, sensual and feeling’. 

Dyfynnwyd yn Reid, The Metaphysical Poets, t. 2. 
265 Samuel Johnson: ‘The metaphysical poets were men of learning, and to show their learning was their whole 

endeavour […]’. Dyfynnwyd yn Harold Bloom, ‘Introduction’, yn John Donne and the Metaphysical Poets: 

New Edition (London/ New York, 2010), t. 2. 
266 Thomas Kaminski, ‘Edmund Waller’s “Easy” style and the Heroic Couplet’, yn Studies in English Literature 

1500-1900 1/1 (Texas, 2015), t. 95. 
267 Kaminski, ‘Edmund Waller’s “Easy” style and the Heroic Couplet’, t. 95. 
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boblogaidd yn Lloegr tua diwedd y ganrif. 268 Gwelwn o’r pedair llinell a ymddangosodd ar 

glawr Tlysau yr Hen Oesoedd ei arddull ysgrifennu gynnil a syml. Nododd Dryden yn ei 

‘Preface to Rival Ladies’: 

the excellence and dignity of rhyme were never fully known till Mr Waller taught it; 

he [...] first showed us to conclude the sense, most commonly in dischits, which in the 

verse of those before him runs on for so many lines together, that the reader is out of 

breath to overtake it.269  

 

Mae’r llinellau hyn fel yr idiom Gymraeg yn nodi bwriad Lewis Morris i gyflwyno clasuron 

llenydiaeth Gymraeg yn gryno ac yn syml mewn cyhoeddiad byr.  

 

Roedd Edmund Waller yn fardd poblogaidd yn ei gyfnod ond byr fu ei boblogrwydd wrth i 

feirdd diweddarach ddatblygu a mireinio’r cwpled arwrol.270 Roedd Lewis Morris yn amlwg 

yn meddwl bod Waller yn haeddu lle ymhlith yr anfarwolion. Yn yr un modd disgrifiodd y 

Biographia Britannica (1766) ef fel bardd telynegol enwocaf Lloegr.271   

 

Drwy gynnwys y gerdd hon ar glawr ei gylchgrawn gwyddai Lewis Morris y byddai gwaith 

bardd enwog a phoblogaidd y cyfnod yn siŵr o ddenu sylw’r dosbarth newydd o foneddigion 

a oedd wedi dewis troi at y Saesneg. Dyma’r bobl gefnog, fel mab hynaf Owen Meyrick, a 

oedd wedi dewis mynd i Lundain i gael addysg Saesneg. Er hyn, gan mai’r Cymry Cymraeg 

oedd y garfan fwyafrifol yn y ddeunawfed ganrif byddai’n rhaid i’r tirfeddianwyr a’r 

                                                           
268 David Norbrook, ‘Waller and Denham: court poetry and the containment of the public sphere’, yn Writing 

the English Republic (Cambridge, 1999), t. 71: ‘He became celebrated as a co-founder with Sir John Denham, of 

a new form of Augustan poetry, celebrating political concern in predominantly closed couplets’. 
269 Norbrook, Writing the English Republic, t. 71. 
270 Alfred S. West (gol.), Essay on Criticism (Cambridge, 1917), t. 114: ‘Waller’s fame as a poet was great 

among his contemporaries but he is no longer considered to occupy a place among the immortals’. 
271 Alexander Ward Allison, Toward and Augustan Poetic: Edmund Waller’s “Reform” of English Poetry 

(Kentucky, 1962), t. 1: ‘[…] the most celebrated lyric poet that ever England produced’. 
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boneddigion hyn allu darllen a deall rhywfaint o Gymraeg er mwyn iddynt allu cyfathrebu 

gyda’u tenantiaid. Bron na allwn ddweud fod Lewis Morris wedi twyllo’r darllenwyr hyn i 

feddwl y byddai mwy o waith tebyg yng nghorff y cylchgrawn, ond dyma’r unig waith 

llenyddol Saesneg. Llwyddodd Lewis Morris i ddenu’r darllenwyr hyn a gwneud yr hyn a 

nododd yn ei ragymadrodd sef  ‘denu’r Cymru Seisnigaidd’. Yn ogystal â hyn cyflwynodd y 

darllenwyr hyn i lenyddiaeth glasurol Gymraeg a thrwy hynny ddangos ‘bod dŷsg a 

gwybodaeth gŷnt ynghymru’.272 

 

Aiff Lewis Morris ymlaen i ddenu’r Cymry Seisnigaidd ar y dudalen nesaf.  Gwelir y 

pennawd - ‘To the English Reader’ ar frig y dudalen.273  Mae Lewis Morris yn cyfarch y 

darllenwyr hyn cyn troi at ei gyd-Gymry - ‘Drigolion Gwynedd’ ar waelod y dudalen.274  

Bron na ellir dweud bod y boneddigion Seisnig hyn yn bwysicach na thrigolion Gwynedd am 

fod ganddynt y modd i gynnal y cylchgrawn..  

 

Nid cylchgrawn o weithiau Cymraeg yn unig oedd Tlysau yr Hen Oesoedd ond casgliad o 

hynafiaethau Prydeinig wedi’u hysgrifennu’n Gymraeg.  Parhau mae’r pwyslais ar allu a 

goruchafiaeth yr ‘Hên Frutaniaid’.  Yn ei gymuned ddeongliadol roedd am ddangos bod lle 

unigryw i’r Cymry a’r Gymraeg yn hanes a thraddodiad llenyddol Prydain: ‘Wales had its 

own Antients, its independent sources of authority’.275  Nid rhan fechan o Brydain oedd 

Cymru; roedd am ddangos ei bod yn wlad yn ei hawl ei hun gyda’i llenyddiaeth a’i hanes ei 

                                                           
272 Tlysau yr Hen Oesoedd, t. 3. 
273 Tlysau yr Hen Oesoedd, t. 2. 
274 Cyfeiriodd Lewis Morris at ei ddefnydd o’r gair ‘Trigolion’ mewn llythyr at ei frawd Richard yn 1752: ‘The 

best motto I can think of for the British Society is Yr Hen Drigolion. That can give no offence to other people’. 

Nid oedd yn awyddus i gynnwys y Cymry, y Saesneg a’r Albanwyr. Dyfynnwyd yn Davies (gol.), The letters of 

Lewis, Richard, Williams and John Morris of Anglesey, i, tt. 207-8.  
275 Lewis, The School of Welsh Augustans, t. 53. 
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hun. Tynnu sylw’r Cymry Seisigaidd at yr hyn yr oedd y Cymry wedi’i gyflawni oedd yn 

bwysig a chodi eu hymwybyddiaeth o safon a gwerth y gweithiau Cymraeg yr oeddynt yn 

dewis troi eu cefnau arnynt. 

 

Er hyn, nid oedd Lewis Morris am ddiystyru cyfraniadau o’r tu allan i Gymru. Roedd am 

ddod â phawb ynghyd yn ei gylchgrawn a defnyddiodd ragenw cynhwysol i bwysleisio hyn  

– ‘Our British Antiquities’.276 Ceir awgrym o’i resymau dros wneud hyn yn y llinellau 

dilynol: ‘Published by Subscription, Four Sheets for Sixpence’. Roedd am sicrhau llwyddiant 

masnachol y fenter.  Ceir nodiadau esboniadol a sylwadau beirniadol Saesneg er mwyn 

cyflwyno’r Cymry Seisnigaidd i weithiau Cymraeg a dangos nad oedd angen dibynnu ar 

weithiau Saesneg i gael deunydd darllen o safon.  

 

Roedd y cylchgrawn yn bwysig ac yn unigryw am nad oedd y gwaith wedi cael ei gyhoeddi 

o’r blaen – ‘never been made publick’.277  Unwaith eto mae Lewis Morris yn beirniadu ac yn 

gweld bai ar y rheini a oedd wedi dinistrio’r campweithiau hyn heb sylweddoli a 

gwerthfawrogi eu gwerth: ‘[...] in a great measure destroy’d by the Folly of some [...]’278  Nid 

oedd am i’r Saeson werthfawrogi a chyhoeddi hen weithiau’r Cymry: ‘The study of Welsh 

antiquities Lewis considered to be the concern of Welshmen, not Englishmen’.279 Awgrymir 

ei fod yn beirniadu’r Cymry am beidio â pharhau gyda brwydr y Brytaniaid ac ymladd i 

warchod yr iaith a’i thraddodiadau.  Cofiwn iddo bwysleisio aberth a brwydr y Cymry 

                                                           
276 Tlysau yr Hen Oesoedd, t. 2. 
277 Tlysau yr Hen Oesoedd, t. 2. 
278 Tlysau yr Hen Oesoedd, t. 2. 
279 Owen, The Life and Works of Lewis Morris, t. lv. 
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ganrifoedd yn ôl yn y rhagymadrodd i’r cylchgrawn, felly synhwyrir bod Lewis Morris yn 

meddwl fod disgynyddion yr arwyr hyn wedi anghofio am eu gwaith caled.   

 

Dywed y bydd cyhoeddi’r gweithiau traddodiadol hyn yn ‘clear up several disputed points in 

our History and Antiquities’.280   Nid oedd gweithiau Cymraeg yn cael eu hystyried yn 

weithiau o safon. Roedd y Gymraeg wedi bod yn brwydro ers canrifoedd a chymal iaith y 

Ddeddf Uno yn ystod teyrnasiad Harri VIII a oedd yn gwahardd y Gymraeg o’r cylchoedd 

gweinyddol swyddogol yn brawf o hynny.  

 

Roedd Lewis Morris am ddangos bod y rhagfarn yn erbyn y Gymraeg a’i llenyddiaeth yn 

anghywir.  Yn un o’r llythyrau a anfonodd Lewis Morris at ei frawd gwelir nad oedd am i’r 

Saeson drin a thrafod gweithiau Cymraeg: 

A Welsh antiquary ought to have wrote thoes things; pam i’r Saeson dylion ryfygu 

son am ein hen weithredoedd ni?281 

Gwelwn fod y datganiad uchod yn mynd yn groes i’r hyn yr oedd Lewis Morris yn ceisio ei 

wneud yn Tlysau yr Hen Oesoedd.  Roedd wedi cynnwys nodiadau esboniadol Saesneg yn y 

cylchgrawn er mwyn ennyn sylw’r Saeson a chodi eu hymwybyddiaeth o weithiau Cymraeg.  

Er hyn, ymddengys mai diffyg gwerthfawrogiad y Cymry o waith eu cyn-deidiau a oedd 

wedi’i gythruddo.282  

 

                                                           
280 Tlysau yr Hen Oesoedd, t. 2. 
281 Owen, The Life and Works of Lewis Morris, t. lv. 
282 Tlysau yr Hen Oesoedd, t. 2: ‘worthy Actions of those Brave people’. 
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Ymddengys bod y cylchgrawn hwn yn fwy na chyfrwng i gofnodi a gwarchod gweithiau 

traddodiadol Cymraeg rhag cael eu hanghofio. Yr oedd hefyd yn fodd i Lewis Morris leisio’r 

annhegwch a’r gorthrwm y bu’n rhaid i’r Cymry eu dioddef dros y blynyddoedd gan y 

Saeson mewn modd anuniongyrchol.  Er ei fod yn ymdrechu i greu cymuned ddeongliadol, 

mae elfen gref o feirniadaeth yn erbyn y Saeson yn nodweddu’r cylchgrawn. 

 

Yr ysgrif fwyaf diddorol a phwysig o ran yr astudiaeth hon o ryddiaith storïol yn y 

cyfnodolion Cymraeg cynnar yw ‘Ystori Doctor y Bendro’.  Darn o ryddiaith ydyw ar ffurf 

chwedl.  Islaw teitl yr ysgrif hon ceir brawddeg fechan yn Lladin sy’n awgrymu’n syth mai 

cyfieithiad yw’r darn hwn.  Dywed y frawddeg mai stori am feddyg yw hon sy’n iacháu pobl 

wallgof.  Yr hyn sy’n denu sylw yn fwy nag unrhyw beth arall yw’r cyfeiriad at Aesop a’i 

chwedlau,  ‘Aesop Fab’.283  Er hyn, nid ar chwedl gan Aesop y seiliwyd ‘Ystori Doctor y 

Bendro’ ond yn hytrach ar chwedl gan yr Eidalwr o gyfnod y Dadeni, Poggio Bracciolini 

(1380-14-59).284   

 

Dywed hyn fwy am Lewis Morris fel person a golygydd.  Yn ei ragarweiniad noda ei fod am 

warchod hanes a diwylliant Cymru. Er hyn, dengys y ffaith iddo gynnwys gwaith awduron o 

wledydd eraill nad oedd yn gul ei feddwl a’i fod yn barod i gynnwys diwylliant gwledydd 

eraill hefyd.  Roedd am agor llygaid y Cymry i bob math o weithiau. Drwy wneud hyn roedd 

am ddangos ei wybodaeth bersonol a’r ffaith ei fod yn ddarllenydd toreithiog.   

 

                                                           
283 Tlysau yr Hen Oesoedd, t. 11. 
284 Roger L’Estramge, ‘The Fables of Poggius’, Fables of Aesop and other Eminent Mythologists with Morals 

and Reflections (London, 1692), tt. 317-341. Ceir ‘A Physician that Cur’d Mad-Men’ ar tt. 335-336. 
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Wedi ymchwilio’n ddyfnach i darddiad y stori hon dysgwn fod Roger L’Estrange wedi 

cyfieithu’r chwedl i’r Saesneg dan y teitl ‘A Physician that Cur’d Madmen’.  L’Estrange yw 

awdur Fables of Aesop and other Eminent Mythologists a gyhoeddwyd yn 1692, sef casgliad 

anferthol o chwedlau Aesop ac eraill.  Penderfynodd L’Estrange lunio ei lyfr ei hun o 

chwedlau yn Saesneg. Dywedodd mai’r llyfr hwn fyddai’r mwyaf cyflawn a wnaed cyn 

hynny yn Saesneg. Byddai’n cynnwys holl chwedlau a oedd yn hysbys yn yr Hen Roeg a’r 

Hen Rufain.   

 

Er bod y chwedlau hyn yn ymddangos yn chwedlau ysgafn ag elfen gref o hiwmor yn perthyn 

iddynt, yng nghyfnod Aesop, Poggius a L’Estrange câi’r chwedlau eu hadrodd am resymau 

gwleidyddol.  Roeddynt yn rhan o draddodiad llafar yr Hen Roeg ac roedd ganddynt bwrpas 

gwleidyddol dwys. Gellid dadlau fod rhesymau gwleidyddol y tu ôl i benderfyniad Lewis 

Morris i gynnwys yr ysgrif hon yn y cylchgrawn.  Awgryma ei feirniadaeth hallt o’r 

marchog, sy’n cynrychioli haen uchaf y gymdeithas, ei fod yn ceisio dangos gwendidau’r 

dosbarth hwnnw a phwysleisio nad ydynt yn well nag aelodau eraill y gymdeithas. 

 

Egyr fersiwn Lewis Morris o ‘Ystori Doctor y Bendro’ gyda man a dyddiad penodol sef  

Llanbedr Pont Steffan - ‘Dinas Frenhinol yn Neheubarth Cymru’.285  Nid oedd mwyafrif 

gwerin Cymru yn teithio’n bell o’u milltir sgwâr yn y cyfnod hwn felly roedd Cymru yn wlad 

fawr iawn. O gofio bod y cylchgrawn yn cael ei argraffu ym mhen draw Môn yng 

Nghaergybi, byddai Llanbedr Pont Steffan wedi bod yn lleoliad pell iawn. Teithiodd Lewis 

Morris gryn dipyn yn ystod ei oes, ond roedd ei wybodaeth ddaearyddol yn gryf am ei fod 

wedi darllen cymaint o weithiau amrywiol.  Yr oedd y traddodiad llafar wedi bod yn gryf 

                                                           
285 Tlysau yr Hen Oesoedd, t. 11. 
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iawn yng Nghymru a phobl yn clywed am lefydd eraill wrth i’r chwedlau deithio o un ardal 

i’r llall ar draws y wlad.   

 

Noda’r chwedl eu bod wedi bod yn ‘Ffair Tal y Sarn Grin’ ar 28 Awst.  Yr oedd ffeiriau yn 

boblogaidd iawn yn y cyfnod. Roeddynt yn ddigwyddiadau cymdeithasol a masnachol 

pwysig wrth i ffermwyr a thyddynwyr werthu eu stoc a’u cynnyrch cartref.  Cyfeiriad sydyn 

iawn a geir at y ffair ac aiff y stori ymlaen i drafod pethau eraill yn syth.  Ni cheir cyfeiriad at 

unrhyw ffair yn y fersiwn Saesneg, felly nid yw’n glir pam y penderfynodd Lewis Morris 

gynnwys y cyfeiriad hwn. Efallai ei fod yn awgrymu mai mewn ffeiriau fel hyn y byddai pobl 

yn clywed y straeon hyn a dyma lle y byddai’r traddodiad llafar yn ffynnu.  Nodir mai yma y 

clywyd ‘Ystori Doctor y Bendro’, felly efallai mai mewn ffeiriau fel hyn y clywodd Lewis 

Morris y stori ar lafar am y tro cyntaf.   

 

Dengys y cyfeiriad hwn sut yr oedd y traddodiad llafar yn ffynnu wrth i un person adrodd y 

stori wrth rywun arall.  Ceir elfen o eironi yn y ffaith bod Lewis Morris wedi cynnwys y 

cyfeiriad hwn at hel a rhannu straeon yn y cylchgrawn Cymraeg cyntaf oherwydd ymddengys 

i’r wasg ddisodli’r traddodiad llafar yn rhannol fel ffordd i adrodd straeon.  Roedd y cyfeiriad 

hwn at Ffair Tal y Sarn Grin hefyd yn fodd o gyflwyno arferiad cyffredin i’r darllenwyr gan 

wneud yr ysgrif yn fwy perthnasol a derbyniol.  Diwallu anghenion ei ddarllenwyr a wna 

Lewis Morris yma a dyma gyflwyno un o gysyniadau sylfaenol theori cyfieithu, sef 

domestigeiddio. Drwy gartrefoli’r stori byddai Lewis Morris yn ei gwneud yn fwy credadwy 

i’w gynulleidfa a byddai ei hergydion yn cyrraedd y nod. Ym Milan y lleolir y stori 

wreiddiol. Mae ei lleoli yn Llanbedr Pont Steffan yn ddigon o fewn cyrraedd trigolion 

gwynedd iddynt allu uniaethau â’i chynnwys. 
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Ceisiodd Lewis Morris gyflwyno elfennau cyffredin gan blethu’r stori â thraddodiadau 

Cymreig.  Fel y nododd Saunders Lewis: ‘the fable is expanded, the scene transferred to 

Wales, and the names and manners localised’.286 Awgryma hyn fod y cyfieithiad yn gwyro at 

un o egwyddorion cyfieithu John Dryden sef y paraphrase. Hynny yw, parchir cynnwys a 

rhediad y testun gwreiddiol ond canolbwyntir ar gyfieithu ysbryd y gwaith.287  

 

Nodwedd arall sy’n rhan greiddiol o’r theori domestigeiddio yw’r manylder wrth i’r 

darllenydd gael ei drochi mewn ffeithiau.  Disgrifir nodweddion hynod ac anghyffredin ochr 

yn ochr â llawer o fanylion cyffredin: ‘Dim lluniaeth ni chaen odieithr tair Llwyaid o Gawl 

erfin, neu bottes gwyn bâch [...]’288  Gwna’r manylion cyffredin hyn y stori yn fwy credadwy 

a chyfarwydd felly byddai’r darllenwyr yn fwy parod i dderbyn y stori.   

 

Mae Lewis Morris yn cyfosod manylion estron a chyffredin i roi rhyw fath o ‘hygrededd 

comig’ i’r chwedl.289 Ceir adlais o waith Jonathan Swift, Gulliver's Travels a gyhoeddwyd yn 

1726 wrth iddo ddisgrifio digwyddiadau rhyfedd gyda thrwch o fanylion diriaethol. Gwna 

hyn i anturiaethau annhebygol Gulliver ymddangos yn gredadwy.290 Mae ‘Ystori Doctor y 

                                                           
286 Lewis, The School of Welsh Augustans, t. 36. 
287 John Dryden, ‘From the Preface to Ovid’s Epistles’, yn Venuti (gol.), The Translation Studies Reader. Third 

Edition, t. 38. 
288 Tlysau yr Hen Oesoedd, t. 12. 
289 Jones, Dawn Dweud: Lewis Morris, t. 51. 
290 Yr oedd Jonathan Swift a Lewis Morris yn awyddus i dywys eu darllenwyr i fyd arall ac ehangu eu 

gorwelion drwy gyflwyno arferion newydd ac anarferol. Ysgrifennodd Swift ei nofel ar ffurf llyfr teithio er 

mwyn dangos y gall dysgu am bethau newydd newid barn a phersbectif. Gall wneud i’r hyn a ystyriwyd yn 

anarferol ymddangos yn rhywbeth cyffredin iawn: ‘What may seem strange at the start of a trip may well seem 

ordinary by the end, or strange in other ways for different reasons. As Gulliver voyages, and we voyage with 

him (and our) viewpoint changes according to the place(s) in which he finds himself and the things that happen 

to him there’. Marguerite Feitlowitz, Barron’s Book Notes Jonathan Swift’s Gulliver’s Travels (New York/ 

London/ Toronto/ Sydney, 1984), t. 26.  
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Bendro’ hefyd yn debyg i Gulliver's Travels oherwydd defnyddir elfennau dychmygol - 

gwledydd dychmygol yn achos Swift a heliwr a’i helgwn yn achos Lewis Morris - fel 

cyfrwng i feirniadu ac ymosod ar drefn ac arferion cymdeithasau Prydain ac Ewrop.291  

 

Ysgrif gymharol syml a moel a gawn gan Roger L‘Estrange ac aiff ati’n syth i adrodd y stori 

gan nodi bod doctor ym Milan yn gallu gwella pobl nad oedd yn eu hiawn bwyll: ‘There was 

a Physician in Milan, that took upon him to Cure Mad-Men, and his way was this [...]’292 

Lleolwyd y ddau fersiwn filltiroedd ar wahân a defnyddir arddulliau gwahanol ond yr oedd 

Lewis Morris yn hyderus y byddai ei ysgrif yn cyrraedd yr un casgliad ac yn cyfleu yr un 

neges.   

 

Mae Lewis Morris yn rhoi mwy o gig ar yr asgwrn gan gynnwys lleoliad, enwau’r 

cymeriadau, lle roeddynt wedi bod; mae’r rhain yn fanylion sylfaenol a chredadwy.  Cyfeirir 

at y weithred o hela ar ddechrau’r fersiwn Cymraeg ond ni cheir unrhyw gyfeiriad yn y 

fersiwn Saesneg. Er hyn gwelwn fod Lewis Morris yn datgan ei feirniadaeth o’r 

gweithgaredd hwn yn syth - ‘oferddynion afradus’.293 Ymddengys ei fod yn gweld bai ar yr 

helwyr hyn am wastraffu arian ar gŵn hela ac afradu eu hamser yn hamddena.  

 

Cyflwyna’r feirniadaeth hon linyn cyswllt sy’n rhan allweddol o’r fersiwn Cymraeg. Nododd 

Lawrence Venuti fod ffactorau cymdeithasol a diwylliannol yn gwneud y gwaith o gyfieithu 

                                                           
291 Defnyddiodd Swift alegori i wneud hyn: ‘The Lilliputians, for example are allegorical Whigs. The Academy 

of Projectors is an allegory of the Royal Society. In order to make his devastating case against the Whigs, for 

example Swift need the disguise (the allegory) of the Lilliputans. He could never have actually named real 

names in his novel’. Feitlowitz, Barron’s Book Notes Jonathan Swift’s Gulliver’s Travels, t. 24. 
292 Roger L’Estrange, Fables of Aesop and other Eminent Mythologists: with Morals and Reflections (London, 

1692), t. 339. 
293 Tlysau yr Hen Oesoedd, t. 11. 
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yn anghyson ac yn anrhagweladwy a bod ôl lliwio ac addasu y cyfieithydd yn anorfod.294 Er 

hyn, roedd cyflwyno thema ganolog newydd yn dangos bod Lewis Morris am fanteisio ar yr 

hyblygrwydd yr oedd arddull cyfieithu rhydd yn ei gynnig.  Yn debyg i’r cyfieithwyr clasurol 

Cicero a Horas, diwallu anghenion ei gynulleidfa darged ef ei hun oedd blaenoriaeth Lewis 

Morris a thrafod pynciau y gallai’r gynulleidfa honno uniaethu â hwy a’u gwerthfawrogi. 

 

Nid yw Lewis Morris mor feirniadol â Roger L’Estrange wrth sôn am y bobl a ddygwyd at y 

doctor. Cyfeirir atynt fel ‘Mad-Men’ yn y gwreiddiol.  Y mae agwedd Lewis Morris yn 

llawer mwy cydymdeimladol; dywed bod y sawl a ddygwyd at y doctor ‘yn gystuddedig gan 

y clwyf hwnnw’.295  Unwaith eto ceir mwy o fanylion am du mewn y tŷ gan Lewis Morris yn 

cynnwys yr ystafell, yr hyn a oedd yn dal y dŵr a’r ffordd roedd y bobl yn cael eu clymu ac 

ati.  Disgrifia Roger L’Estrange yr holl broses mewn dwy frawddeg fer, ond roedd Lewis 

Morris angen pedair brawddeg yn llawn manylion:  ‘There is no attempt at accurate 

translation’.296 Er hyn mae’r ddwy stori yn disgrifio’r un broses yn union.  

 

Cyfeirir at y bobl wael yn cael eu clymu wrth bost yn noethlymun mewn pwll o ddŵr budr 

drewllyd. Nodir faint o ddŵr y cânt eu trochi ynddo, yn dibynnu ar ddifrifoldeb eu salwch 

meddwl, a chânt eu gadael yno’n oer ac yn llwglyd hyd y deuant at eu coed.  Eto gwelwn 

Lewis Morris yn cynnwys elfen bersonol wrth enwi un o’r dioddefwyr, sef Gwion Gwag Siol. 

Mae’r elfen bersonol hon unwaith eto yn adleisio dull Jonathan Swift yn Gulliver’s Travels o 

gyflwyno manylion anghyffredin ac anghredadwy, sef y driniaeth hurt, gydag elfen 

gredadwy, sef enw digon cyffredin y prif gymeriad gan wneud y broses i gyd yn dderbyniol. 

                                                           
294 Venuti, The Scandals of Translations, t. 46. 
295 Tlysau yr Hen Oesoedd, t. 12. 
296 Lewis, The School of Welsh Augustans, t. 36. 
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Ceir elfen o hiwmor hefyd: ‘roedd ef yn y pwll hyd hanner ei foddwyd’.297 Hiwmor 

wynepsyth sydd yma, ac nid yw Lewis Morris yn gorfod ymdrechu’n galed i gyflwyno’r 

elfen o hiwmor gan fod y stori ei hun yn chwerthinllyd.  Mae Lewis Morris fel petai’n 

gwybod hyn, ac aiff ati i adrodd y manylion mewn modd ffwrbwt.  

 

Dywedir bod Gwion yn y pwll am dros bythefnos, a gwelir bod Roger L’Estrange yn dweud 

bod ei gymeriad ef yno am bymtheng niwrnod.  Noda’r straeon fod y ddau gymeriad yn dod 

atynt eu hunain ac yn gofyn am gael dod o’r pwll er mwyn cael crwydro o amgylch yr 

ystafell, yna o amgylch y tŷ i gyd. Noda’r ddwy stori hefyd nad oedd y cymeriadau yn cael 

gadael y tŷ. Dengys y ffaith bod manylion bach fel hyn yn cyfateb yn y ddau fersiwn fod 

Lewis Morris wedi gweld y fersiwn Saesneg. Arddangosir ei  allu fel cyfieithydd profiadol 

wrth iddo gyfateb y Saesneg air am air a llinell am linell:298  

[...] ag wedi bod yno yn darn fwydo dros bythefnos, fe a ddechreuodd ddad-bendroni, 

a dyfod atto ei hun, ac a ymbiliodd a’r Doctor am gennad i ddyfod allan o’r Pwll: ar ei 

ddymuniad Cafodd ei ryddhau o’i gystudd; ond tan amod na byddei iddo fyned allan 

o’r stafell [...] Ymhen Ennyd gwedi hynny chwenychodd gael rhyddid i fyned i fynu 

ag i wared hyd yr holl dŷ; Canniattawyd hynny hefyd iddo trwy nad elai allan o’r 

Drysau [...]299 

 

There was one among the rest, that after Fifteen Days Soaking, began to shew some 

signs of Amendment; and so got leave of the Keeper for the Liberty of the Court, and 

the House, upon condition not to set Foot over the Threshold of the Street Doors.300 

 

                                                           
297 Tlysau yr Hen Oesoedd, t. 12. 
298 Cofiwn fod Lewis Morris yn gyfieithydd medrus a’i fod wedi ymchwilio’n helaeth i’r grefft o gyfieithu.  

Mewn llythyr at ei frawd Richard, cynigiodd argymhellion a chyngor iddo ar yr hyn yr oedd wedi’i gyfieithu. 

Cyflwynodd arsylwadau ac esboniadau cynhwysfawr gan gynnig rhesymau dros argymell geiriau penodol: 

‘Tablau (pl.Tablau) is a good word enough to answer the English Tables, and though it is not in our dictionaries, 

it is natural to suppose the Roman Tabula might be borrowed from it according to Pezron’s rules’. Davies (gol.), 

The letters of Lewis, Richard, William and John Morris of Anglesey, i, tt. 108-9. 

299 Tlysau yr Hen Oesoedd, t. 12. 
300 L’Estrange, Fables of Aesop and other Eminent Mythologists, t. 339. 
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Er bod y manylion uchod yn tystio bod y rhan hon o ‘Ystori Doctor y Bendro’ yn gyfieithiad 

llythrennol rhaid cofio mai cyfateb i’r fersiwn Saesneg a wna’r ysgrif. Fel y nodwyd eisoes 

Eidaleg oedd iaith y fersiwn gwreiddiol - ‘De Medico qui Insanos Curabat’, felly roedd 

Lewis Morris yn dibynnu’n llwyr ar allu ac arddull cyfieithu Roger L’Estrange. Fel 

cyfieithydd y cyfieithiad nid oedd gan Lewis Morris reolaeth dros greu adlewyrchiad 

perffaith o’r ysgrif wreiddiol. Dilyn cynnwys ac arddull y Saesneg a wna Lewis Morris gan 

obeithio fod Roger L’Estrange wedi mabwysiadu yr un safonau.301 Felly dylid pwysleisio bod 

fersiwn Lewis Morris yn driw i’r cyfieithiad yn hytrach na thriw i’r gwreiddiol.  

 

Gwelir bod y claf yn y fersiwn Cymraeg a Saesneg yn gwella ac eisiau crwydro at lidiart yr 

ardd.  Wrth grwydro at y llidiart mae’r ddau gymeriad yn gweld marchog yn mynd heibio ac 

yn penderfynu gweiddi ar y marchog i ddod i siarad.  Amlygir y gwahaniaeth rhwng y ddwy 

stori yn y rhan hon.  Unwaith eto gwelwn fod Lewis Morris yn ychwanegu llawer mwy o 

fanylion nag a wna Roger L’Estrange. Noda’r gwreiddiol ‘Falkoner riding by [...]’302  Yn 

fersiwn Lewis Morris cawn wybod llawer mwy – ‘ryw ŵr ieuangc Lled-fonheddig yn Dyfod 

tuagatto ar Glamp o Geffyl [...]’303 Y mae tafodiaith Lewis Morris yma hefyd yn gwneud y 

stori ychydig yn fwy credadwy – ‘clamp o geffyl’ – sy’n eironig wrth ystyried pa mor 

anghredadwy yw’r stori.   

 

                                                           
301 Newidodd Roger L’Estrange leoliad ei gyfieithiad Saesneg ef o ‘Visions’ drwy gynnwys cyfeiriadau at 

lefydd a phobl o Loegr.  Bu iddo ‘newid  y cefndir Sbaenaidd am un Saesneg, newid cyfnod y cefndir i’w 

gyfnod ei hun, sôn am leoedd a phersonau Seisnig fel “Hide Park” a’r “Exchange” a Cromwell a Bradshaw yn 

lle rhai Sbaenaidd’, Thomas, Y Bardd Cwsg a’i Gefndir, t. 213. 
302 L’Estrange, Fables of Aesop and other Eminent Mythologists, t. 339. 
303 Tlysau yr Hen Oesoedd, t. 12. 
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Mae’r iaith yn y rhan hon o’r stori yn llafar a phlwyfol iawn ac yn fodd i bwysleisio’r 

gwahaniaeth rhwng Gwion a’r marchog.304  Cofiwn mai haen uchaf y gymdeithas a oedd yn 

hela fel hyn. Mae’n debyg y byddai’r modd y caiff y marchog ysblennydd ei wawdio yn y 

stori yn arferiad anghyffredin iawn yn y cyfnod.  Sylwer hefyd mai ‘Lled-fonheddig’ yw’r 

marchog ac nad yw Lewis Morris am roi gormod o statws iddo.  Roedd yn apelio at y werin 

yn y stori hon gan wneud aelodau haen uchaf y gymdeithas yn gyff gwawd.  

 

Byddai’r ymddiddan tafodieithol yn y rhan hon wedi cyflwyno arddull lenyddol ysgafnach ac 

yn ‘ffresni deniadol’.305 Adlewyrcha’r iaith yn y rhan hon un o gredoau sylfaenol Alexander 

Tytler wrth gyfieithu sef y dylai’r testun gael yr un effaith ar ddarllenwyr yr iaith ffynhonnell 

â darllenwyr yr iaith darged.306 Er mwyn gwireddu’r amcan hwn a chyfleu syniadau ac 

ysbryd y fersiwn Saesneg gwyddai fod yn rhaid defnyddio iaith ddealladwy a chyfarwydd. 

 

Aiff Lewis Morris ymlaen i gyflwyno toreth o fanylion er mwyn dangos yr holl bethau roedd 

ar y marchog eu hangen i fynd i hela.  Ceir rhestr hir yn cynnwys pastwnffon, gwalch a chŵn 

o bob math.  Rhestrir chwe math o gŵn, o ‘filgwn’ i ‘ddrewgwn’ a oedd yn fodd i ddangos 

cyfoeth y marchog yng nghanol byddin o anifeiliaid.  Llwydda Lewis Morris i dynnu sylw’r 

darllenydd oddi wrth yr holl bethau materol hyn drwy greu darlun negyddol ohono’n 

‘crochfloeddio, gwichian a chwibianu’.307   

 

                                                           
304 Yr oedd iaith dafodieithol yn nodwedd gyffredin yng ngweithiau llenyddol Lewis Morris: ‘[…] so Morris 

uses in his prose the idioms and popular proverbs and metaphors of Anglesey fork-speech’. Lewis, The School 

of Welsh Augustans, t. 35. 
305 Jones, Dawn Dweud: Lewis Morris, t. 51. 
306 Tytler, Essay on the Principles of Translation, t. 15. 
307 Tlysau yr Hen Oesoedd, t. 12. 
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Cawn wybod am y tri gŵr a ddaw i ganlyn y marchog a cheir awgrym o’r hyn sy’n peri i 

Lewis Morris feirniadu’r marchog mor hallt: ‘swn y corn er y boreu yn eu tynnu oddiwrth eu 

gwaith’.308 Gwyddys bod Lewis Morris a’i frodyr yn weithgar iawn ac na ellir eu galw hwy’n 

‘segurwyr’.  Mewn llythyr a ysgrifennodd Lewis Morris at William Morris flynyddoedd yn 

ddiweddarach yn 1749 caiff y feirniadaeth hon yn erbyn segurwyr ei phwysleisio ymhellach:   

I find the workmen here the same as everywhere, a parcel of idle good-for-nothings, I 

am obliged to do half ye work myself.309   

 

Dywed bod statws yn rhan o’r weithred o hela oherwydd awydd y boneddigion i fod yn rhan 

o’r ‘ysbleddach’. Cynigia Geiriadur Prifysgol Cymru ‘cellwair’, ‘gweniaith’ a 

‘chynffoneiddiwch’ fel geiriau i ddisgrifio’r gair hwn gan greu syniad o hela fel drama 

dwyllodrus yn porthi balchder a hunan-dyb y breintiedig.310 Ceir eironi yn y pwyslais a roddir 

ar ennyn gwarth a beirniadu’r boneddigion hyn wrth gofio Lewis Morris yn erfyn am 

gefnogaeth y dosbarth hwn yn ei ragymadrodd i’r cylchgrawn.  

 

Ceir paragraff hir yn disgrifio edrychiad y marchog sy’n galluogi’r darllenydd i greu darlun 

manwl ac ysblennydd ohono.  Un frawddeg fer a geir i ddisgrifio’r marchog gan Roger 

L’Estrange. Pwysleisia hyn ymhellach mai cyfleu neges y stori yn unig oedd ei fwriad ac nad 

oedd am gyflwyno unrhyw ragfarn neu feirniadaeth bersonol.  Ymddengys bod Lewis Morris 

yn defnyddio gormodiaith ac yn gorliwio gwisg a sefyllfa ffodus y marchog er mwyn annog 

trafodaeth am faterion yn ymwneud ag awdurdod a’r wladwriaeth.  Yn debyg i ddamcaniaeth 

                                                           
308 Tlysau yr Hen Oesoedd, t. 12. 
309 Davies (gol.), The letters of Lewis, Richard, William and John Morris of Anglesey, i, t. 148. 
310 Geiriadur Prifysgol Cymru ar-lein, < http://www.geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html>; cyrchwyd 21 Hydref 2017. 

http://www.geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html
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Jurgen Habermas ar y bau gyhoeddus roedd am weld unigolion preifat yn dod at ei gilydd i 

greu un grŵp cyhoeddus gan drin a thrafod pynciau gwleidyddol a chymdeithasol.311 

 

Caiff yr awgrym hwn o ymrafael rhwng y boneddigion a’r werin ei bwysleisio ymhellach 

wrth i’r dioddefwyr siarad â’r marchog.  Yn y fersiwn Saesneg galwa’r dioddefwr yr heliwr 

ato yn barchus, ‘Sir’, gan ddangos bod y dioddefwr yn ddarostyngedig ac yn israddol i’r 

marchog.  Yn y fersiwn Cymraeg galwa Gwion Gwag Siol y ‘gwr ieuangc’ ato.312 Yma mae’r 

marchog yn ostyngedig i’r dioddefwr. Nid oedd Lewis Morris am lynu at y gwreiddiol am 

nad oedd am ddilyn y drefn a’r disgwyliad cymdeithasol a dangos parch at haen uchaf y 

gymdeithas.  

 

Dengys hyn fod Lewis Morris yn barod i gamu oddi wrth y gwreiddiol os nad oedd yn cytuno 

â’r cynnwys. Mae’r rhannau hyn sy’n dangos bwriad clir i gyflwyno cysyniadau a safonau 

newydd yn cyflwyno un o fformiwlâu cyfieithu John Dryden, y ‘dynwarediad’ sy’n gwyro at 

greu addasiad.313 Pwysleisir hyn ymhellach wrth i ni ddod ar draws mwy o gromfachau sy’n 

cyflwyno mwy o fanylion nad ydynt i’w gweld yn ‘A Physician That Cur’d Mad Men’.  

Nodir nad yw Gwion Gwag Siol yn cofio unrhyw ran o’i fywyd cyn iddo wallgofi. Tra noda 

Roger L’Estrange i’r dioddefwr ofyn ‘Twenty Idle Questions’, aiff Lewis Morris ymlaen i 

gynnwys rhai o’r cwestiynau hyn: ‘Pa fwystfil ffromwyllt sydd genit yna’n marchogaeth 

arno?  Ac i ba bwrpas yr ydwyt yn ei gadw?’314 

                                                           
311 Calhoun, Habermas and the Public Sphere, t. 7: ‘[…] public of private individuals who join in debate of 

issues bearing on state authority’. 
312 Tlysau yr Hen Oesoedd, t. 12. 
313 Dryden, ‘From the Preface to Ovid’s Epistles’, yn Venuti (gol.), The Translation Studies Reader. Third 

Edition, t. 38 
314 Tlysau yr Hen Oesoedd, t. 13. 



100 
 

 

Dywed y marchog ei fod ar gefn y march er mwyn ‘y digrifwch rhagorol o 

HELWRIAETH’.315  Er ein bod wedi cael sawl cyfeiriad at y weithred o hela yn yr ysgrif, 

awgrymir gan y cyfeiriad amlwg hwn fod Lewis Morris am ei wneud yn is-thema yn ei 

ysgrif.  Sylwer nad yw Roger L’Estrange hyd yn oed wedi cyfeirio at y gair heb sôn am 

ddefnyddio priflythrennau. Noda’r marchog yn y fersiwn Saesneg: ‘This that I Ride upon 

(says he) is a Horse, that I keep for my sport’.  Roedd gan Lewis Morris asgwrn i’w grafu ac 

roedd ganddo neges bersonol i’w chyfleu.  

 

Sylwer ei fod yn defnyddio’r gair ‘rhagorol’ wrth gyfeirio at helwriaeth sy’n gwbl 

wrthgyferbyniol i’r farn a gyflëwyd yn flaenorol yn yr ysgrif.  Cofiwn ei fod yn ceisio apelio 

at y cysyniad o’r gymuned ddeongliadol a’i fod, efallai, yn ceisio annog ymateb gan y 

darllenwyr. Fel y nododd Stanley Fish yn ei ‘reception theory’, dylid rhoi pwyslais ar rôl y 

darllenydd yn y broses o ddehongli ystyr y testun. Yr oedd Lewis Morris yn rhoi’r rhyddid 

i’w ddarllenwyr bennu ystyr a dehongli’r gair ‘rhagorol’ a thrwy hynny nid oedd yn pechu 

nac yn cythruddo unrhyw un. 

 

Ceir cromfachau eto, ac elfen o eironi yn y manylion ychwanegol a gynhwysir: ‘(yr hon sydd 

yn un o’r pedair Camp ar Hugain)’.316 Ceir rhestr o’r pedair camp a’r hugain yng Ngeiriadur 

John Davies, Mallwyd, yn 1632. Dyma’r campau y dylai’r uchelwr delfrydol ragori arnynt. 

Roedd y Cywyddwyr hefyd yn cyfeirio at rai o’r campau hyn yn eu gwaith. Dengys y 
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cyfeiriad hwn at lenyddiaeth draddodiadol Cymru ymgais glir i ddomestigeiddio’r cyfieithiad 

a chreu pont ryng-ddiwylliannol rhwng y fersiwn Cymraeg a’r Saesneg.   

 

Er bod y manylion uchod yn awgrymu’n gryf mai addasiad yw ‘Ystori Doctor y Bendro’, 

glyna Lewis Morris at y gwreiddiol wrth ddweud mai diben y gwalch yw ‘dal Pettris a Grug-

ieir’, ymadrodd sy’n cyfateb i’r gwreiddiol ‘that catches me Quails and Partridges’.  Er hyn 

gwelwn fod rhagfarn Lewis Morris yn cael y gorau arno eto wrth iddo ychwanegu elfen o 

feirniadaeth a gwawd i’w ysgrif.  Noda’r fersiwn Saesneg fod gan y marchog ‘Dogs and 

Spaniels to spring my game’, ond mae Lewis Morris yn neilltuo chwe brawddeg hirfaith i 

drafod y cŵn.   

 

Dengys y gair cyntaf fod Lewis Morris yn newid tôn ac awyrgylch y gwreiddiol: ‘Hyh!’  

Mae’r dôn negyddol hon yn parhau wrth i’r dioddefwr gyfeirio at y cŵn fel ‘Haid  o 

greaduriaid bolweigion’. Cyflwyna hyn ddarlun o’r cŵn fel anifeiliaid gwyllt sy’n barod i 

sathru a chaethiwo anifeiliaid llai grymus er mwyn bodloni eu hawch eu hunain.  Mae’n 

trosi’r modd yr âi’r tirfeddianwyr a’r boneddigion ati i sicrhau eu llwyddiant gan sathru ar y 

bobl gyffredin drwy godi rhenti a bygwth eu bywoliaeth.   

 

Ceir eironi wrth i’r marchog ddatgan pa mor wych yw’r cŵn,  gan ddweud eu bod ‘o’r 

rhywogaeth oreu ynghymru’. Ceir tair brawddeg yn llawn manylion am eu gwaed breintiedig 

sy’n hanu o linach ‘T’wysog Powys’ ac ‘Arglwydd Talybolion ym Môn’.317  Defnyddia 

Lewis Morris yr ysgrif fel dull i wawdio boneddigion a beirniadu’r pwys a roddwyd ar achau 
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a chysylltiadau breintiedig yn y cyfnod: ‘Ist, ist, ebr Gwion, Digon bellach am ûchel achau, 

bônedd a gwaedoliaeth dy Helgwn’. Roedd y drafodaeth hon yn cyflawni un o brif amcanion 

y gymdeithas ddeongliadol sef, ‘generate opinion and attitudes which serve to affirm or 

challenge’.318 Ymddengys i Lewis Morris gymryd elfen o’r gwreiddiol, sef y cŵn hela, ac 

adeiladu ac ehangu arni er mwyn annog dadl ac ymateb ymhlith y darllenwyr.  

  

Cyfeiria Lewis Morris at draddodiadau llenyddol Cymraeg unwaith eto wrth ddisgrifio gallu 

a dawn cŵn y marchog.  Defnyddia’r dull o gyflwyno parau i dynnu sylw at eu dawn i 

weithio mewn amgylchiadau amrywiol: ‘[...] trwy ddŵr a than, Gelldydd a choedydd, 

Anialwch a Drysni’. Gwelwyd dull tebyg o gyflwyno parau yn chwedlau’r Mabinogi. Mae 

Lewis Morris yn parhau â’r dull o gyflwyno parau wrth restru’r holl bethau y gall y cŵn eu 

dal: ‘Geunach a chadno, Dwfrgi a phwlbart, Bronwen a Thwrch Daiar’. Yn ogystal ag 

ychwanegu nodwedd Gymreig mae’r dull hwn o gyflwyno parau hefyd yn fodd i ddangos 

gweithgaredd mor ddyfal oedd hela.   

 

Ceir elfen gref o hiwmor yn yr ysgrif. Mae Lewis Morris yn gweld ei fod yn fodd o 

ddylanwadu ar y darllenwyr mewn ffordd synhwyrol.  Gwelwn hyn yn nisgrifiad Lewis 

Morris o linach y cŵn.  Drwy neilltuo brawddegau hirfaith yn llawn cyfeiriadau breintiedig a 

chysylltiadau teuluol mae’n gallu dangos pa mor chwerthinllyd yw’r pwys a roddir ar statws 

teuluol.   Defnyddia hiwmor i wyrdroi trefn y gymdeithas a rhoi cyfle i’r werin feirniadu a 

gwawdio’r bobl freintiedig.  Sylwn hefyd mai Gwion Gwag Siol sy’n rhoi terfyn ar y 

drafodaeth am achau.  Awgryma hyn fod dyn heb fod yn ei iawn bwyll yn gorfod cadw trefn 

ar y marchog breintiedig.  Rhaid nodi nad yw hyn yn ymddangos yn fersiwn Roger 
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L’Estrange sy’n pwysleisio ymhellach fod Lewis Morris wedi addasu’r testun er mwyn 

mynegi ei farn bersonol.  

 

Wedi iddo fynegi ei safbwyntiau a’i ragfarnau dychwela Lewis Morris at lif y gwreiddiol ac 

mae’r manylion yn cyfateb unwaith eto. Gofynna’r ddau ddioddefwr faint o arian fydd y 

marchog yn ei ennill am hela mewn blwyddyn.  Noda’r ddau farchog mai ychydig o arian a 

geir: dywed un mai ‘prin y cyrhaeddai’r cwbl Goron Arian,’ tra noda’r llall ei fod yn ennill 

‘Ten or Fifteen Pounds’.  Er bod y ddau farchog yn dweud nad ydynt ar eu hennill yn 

ariannol mae’r symiau o arian yn wahanol.  Mae penderfyniad Lewis Morris i addasu ac i 

ddomestigeiddio’r manylyn hwn i gyd-fynd ag amser a lleoliad ei ysgrif yn ychwanegu at 

ergyd y wybodaeth. 

 

Aiff y ddau ddioddefwr ymlaen i ofyn cwestiwn arall ynglŷn â faint mae hi’n ei gostio i 

gadw’r meirch a’r anifeiliaid eraill am flwyddyn. ‘Cant a hanner o bunnau’, meddai marchog 

Lewis Morris.  Byddai hyn wedi bod yn swm annirnadwy i lawer o’r darllenwyr. Caiff 

cydwybod cymdeithasol Lewis Morris ei arddangos yma hefyd.  Ni cheir swm penodol o 

arian yn y fersiwn Saesneg ond ceir yr un effaith wrth i’r marchog ddatgan ei bod yn costio 

‘Fifteen times as much’ i gadw’r holl anifeiliaid.  Unwaith eto ymddengys bod Lewis Morris 

yn ceisio ennyn ymateb ei ddarllenwyr a’u cythruddo wrth iddo ddisgrifio’r modd y byddai’r 

cŵn yn mynd i ‘wledda ar ddefaid y Cymdogion’.319 Gellir dychmygu hyn yn mynd dan 

groen y darllenwyr, ac yn meithrin atgasedd at y dosbarth hwn ynddynt.    
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Gwion Gwag Siol yw’r cymeriad a honnir nad yw yn ei iawn bwyll, ond wedi iddo glywed 

am golled ariannol y marchog, ef sy’n chwerthin ar y gŵr bonheddig.  Mae’r rhod wedi troi 

wrth i Gwion feirniadu a gwawdio’r marchog: ‘Ho, Ho...y mae dy Gôrun wedi clwyfo’n 

greulon: Y Cyfaill penchwîban’. Gwion oedd y cyff gwawd ar ddechrau’r ysgrif wrth i ni 

gael darlun ohono yn noeth mewn pwll o ddŵr budr drewllyd, ond erbyn diwedd yr ysgrif y 

marchog a gaiff ei wawdio a’i feirniadu.   

 

Nodweddir adeiladwaith y darn  gan feirniadaeth gynyddol o’r marchog nes cyrraedd 

uchafbwynt wrth i Gwion chwerthin am ei ben. Erbyn diwedd y stori Gwion sy’n teimlo 

trueni dros y marchog.  Mae’r holl fanylion, gan gynnwys y dŵr budr, y drewdod a’r diffyg 

urddas, yn arwain at y diweddglo hwn ac yn ychwanegu ato.  Er gwaethaf popeth mae Gwion 

wedi’i ddioddef, y marchog yw’r un y dylid teimlo trueni drosto.  Dywed Gwion wrtho am 

ddianc yn syth cyn i’r meddyg ddychwelyd oherwydd pe gwelai’r meddyg ef ‘fe a’th gyfrif di 

yn Catffwl ynfyttaf heddyw ar wyneb y ddaiar’.320 Noda Roger L’Estrange y byddai’r doctor 

yn rhoi’r marchog yn y dŵr hyd at ei glustiau pe câi afael arno: ‘For if he sowk’s me up to 

the middle in the Pond, you’ll be in, as sure as a Gun, up to the Ears, if he can but set Eye on 

ye’. Ceir elfen gref o hiwmor yma a gwelwn fod Lewis Morris wedi ategu’r ysgafnder hwn 

ac yn ymhyfrydu yn y cyfle i wawdio’r marchog.  Dywed wrtho am ddianc ar frys neu fe 

gaiff ef ei roi yn y pwll gyda llawer o rai eraill: ‘Soddir di yno yn ddyfnach na hwy ôll’.   

 

Daw ysgrif Roger L’Estrange i ben wedi’r datganiad doniol hwn. Er hyn, mae Lewis Morris 

yn parhau i wawdio’r marchog wrth iddo fynegi ei farn yn agored a datgan ei fod yn haeddu 
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cael ei drochi yn y pwll: ‘(fel yr haeddit yn fwy na neb)’.321  Erbyn diwedd yr ysgrif mae’r 

elfen o wawd wedi cyrraedd uchafbwynt.  Ymhyfryda Gwion Gwag Siol yn y ffaith ei fod yn 

‘ŵr bonheddig’ a’i fod yn gallu ei sarhau.  Dywed y caiff y marchog driniaeth well na phawb 

arall ac y caiff un ffafr arbennig: ‘Cael o ohonot gwmpeini Difyr dy Gyfarthgwn o’th 

amgylch yn mhwll y caethiwed’.322  Y mae’r elfen o wawd a beirniadaeth wedi troi’n 

greulondeb a phoenedigaeth erbyn diwedd y stori a bron na ellir dweud bod y stori yn cloi â 

blas drwg.  Dywed y câi’r marchog farw gyda’i gŵn o’i amgylch yn ‘llafar udo dy Glul pan 

fyddych yn trengu’. Cyrhaedda’r ysgrif uchafbwynt cas.  Awgrymir bod Lewis Morris yn 

ceisio cyfleu’r creulondeb a’r boenedigaeth sy’n gysylltiedig â hela.  

 

Amlyga’r driniaeth gas hon debygrwydd amlwg yn arddull Lewis Morris ac Ellis Wynne 

wrth drafod creulondeb ac angau.323 Wrth gyfieithu gwaith Roger L’Estrange gwelir bod y 

ddau awdur yn arddangos agweddau llawer mwy ffiaidd tuag at y sawl a ddychenir 

ganddynt.324 Maent yn crafu yn nes at yr asgwrn ac yn mynegi eu barn mewn modd sy’n 

llawer mwy agored a chwerw.325 

 

                                                           
321 Tlysau yr Hen Oesoedd, t. 14. 
322 Tlysau yr Hen Oesoedd, t. 14. 
323 Mewn llythyr at Edward Richard gwelwn Lewis Morris yn dyfynnu geiriau Ellis Wynne sy’n tystio ei fod yn 

gyfarwydd ac yn edmygu ei arddull ysgrifennu: ‘[...] chwedl y Bardd Cwsg: Ar fore teg o Fawrth rhywiog, a’r 

ddaear yn las feichiog, mi gymerais bin yn fy llaw i ysgrifennu’, Davies (gol.), The letters of Lewis, Richard, 

William and John Morris, of Anglesey, ii (Aberystwyth, 1909), t. 520. 
324 Noda Gwyn Thomas fod ‘Wynne yn fwy ffiaidd neu wamal tuag at y rhai a ddychenir nag yw L’Estrange’: 

Thomas, Y Bardd Cwsg a’i Gefndir, t. 217. 
325 Enghraifft amlwg iawn o’r iaith a’r arddull ffiaidd a chreulon a ychwanega Ellis Wynne wrth gyfieithu yw’r 

dyfyniad a ganlyn. Noda’r gwreiddiol: ‘[…] here I understood the King of Terror held his Court, and lived 

riotously on the unnumbered lives of such as his destroying Herbengers prepared to glut his greedy Jaws’. 

Gwelir bod Ellis Wynne yn cynnwys darluniau llawer mwy erchyll a geirfa gignoeth iawn: ‘[...] Y Brenin 

Dychrynadwy yn traflyncu cîg a gwaed Dynion, a mil o fân angheuod o bob twll yn ei borthi fyth â chîg îr 

twymn’. Dyfynnwyd yn Thomas, Y Bardd Cwsg a’i Gefndir, t. 218. 
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Ceir pwt ar ddiwedd ‘Ystori Doctor y Bendro’ sydd ond yn bum llinell a hanner o hyd ond 

mae’r llinellau hyn yn arwyddocaol iawn.  Saesneg yw iaith y llinellau hyn sy’n awgrymu’n 

syth fod rhyw bwrpas neu ddiben y tu ôl iddynt.  Mae Lewis Morris fel petai’n ceisio’i 

gyfiawnhau ei hun a’r gwaith a dwyn perswâd ar y Saeson fod yr ysgrif yn waith o safon.  

Nid yw wedi cynnwys pwt yn Gymraeg ar ddiwedd yr ysgrif.  Gellir mentro awgrymu nad 

oedd yn teimlo fod yn rhaid iddo gyfiawnhau ei hun i’r Cymry gan y byddai’r Cymry yn fwy 

parod i dderbyn y gwaith.   

 

Egyr y darn clo hwn yn bendant ac yn gadarnhaol: ‘This excellent Paraphrase [...]’326  

Awgryma’r ansoddair hwn ei fod yn eithaf hyderus ei fod wedi plesio’r darllenwyr.  Noda 

Lewis Morris fod yr ysgrif yn gyfoes: ‘supposed by some to be a Performance of this Age’, er 

mai cyfieithiad oedd ‘Ystori Doctor y Bendro’ o hen ysgrif hynafol.  Dengys hyn fod Lewis 

Morris yn ymwybodol ei fod wedi addasu’r ysgrif a’i bod erbyn hyn yn berthnasol i’w 

ddarllenwyr ef.  Er hyn aiff ymlaen i’w wrth-ddweud ei hun gan honni fod yr ysgrif yn 

‘imitates the Antients so closely [...]’327  Felly, dywed bod yr ysgrif yn waith cyfoes a 

pherthnasol ac yn efelychu gweithiau traddodiadol yn yr un frawddeg.  Ceisia gyfiawnhau ac 

egluro yr honiad hwn drwy ddweud fod yr ysgrif yn efelychu gweithiau traddodiadol o ran 

arddull - ‘in its stile’.  Awgryma hyn nad yw Lewis Morris yn ystyried yr ysgrif yn 

gyfieithiad am ei fod yn debyg o ran arddull yn unig.  

 

Ceir enghraifft arall o Lewis Morris yn ei wrth-ddweud ei hun yn y rhan hon.  Ar ddechrau 

‘Ystori Doctor y Bendro’ defnyddiodd lythrennau italig ar frig yr ysgrif i awgrymu bod yr 
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ysgrif yn tarddu o waith ‘Aesop’. Erbyn y llinellau clo mae’r balchder a’r pendantrwydd hwn 

wedi troi’n amheuaeth. Dywed bod yr ysgrif yn debyg i waith yr ‘Antients’. Ni cheir 

cyfeiriad pendant at awdur penodol fel y gwelwyd ar ddechrau’r ysgrif.  Gwelwn ei fod yn 

camu ymhellach oddi wrth ei gyfeiriad at Aesop wrth iddo ddatgan nad yw’n siŵr p’un ai 

efelychiad o waith traddodiadol ydyw ai peidio: ‘but if its not [...]’  Amlyga hyn na all fod yn 

sicr pwy yw awdur y gwreiddiol ac nad yw’n gyfarwydd â gwaith Poggius a’i fod wedi 

cyfeirio at Aesop ar ddechrau’r ysgrif er mwyn ennyn sylw y darllenwyr dysgedig.   

 

Er nad yw’n gwybod yn bendant i bwy mae’r ysgrif yn perthyn, y mae am roi lle iddi ymysg 

gweithiau mawrion llenyddol eraill yn y cylchgrawn am ei fod yn credu ei fod yn waith o 

safon: ‘its Elegancy will attone for my publishing it’.328 Defnyddia enw diddorol iawn yma, 

‘Elegancy’, oherwydd bod yr ysgrif yn fwy nag ysgrif safonol arferol.  Fel y gwelwyd yn y 

disgrifiad o’r marchog roedd huodledd a choethder yn bwysig i’r boneddigion. Awgryma hyn 

felly ei fod yn ceisio apelio at falchder a hunan-dyb ei ddarllenwyr.   

 

Dengys cymal olaf y llinellau hyn ymgais Lewis Morris i amddiffyn y testun: ‘and should not 

be sorry of being so pleasantly deceiv’d daily’.329 Gwyddai Lewis Morris fod pobl yn 

feirniadol iawn o weithiau modern a oedd yn camu oddi wrth yr arddulliau traddodiadol.  

Roedd yn ymwybodol hefyd fod gweithiau Cymraeg yn cael eu beirniadu’n hallt ac y câi’r 

iaith Gymraeg ei hystyried yn iaith israddol.330 Ymddengys bod Lewis Morris yn gwawdio’r 

bobl feirniadol hyn mewn modd anuniongyrchol drwy ddweud y byddai’r ysgrif yn profi bod 

                                                           
328 Tlysau yr Hen Oesoedd, t .14. 
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330 Gareth Elwyn Jones, Modern Wales: A Concise History Second Edition (Cambridge, 1994), t. 48: ‘The 

outlook for the Welsh language itself seemed bleak in the eighteenth century as it had long since ceased to be 

the language of leaders of society […] the outlook for a distinctively Welsh literary and historical tradition 

seemed distinctly bleak’. 



108 
 

eu beirniadaeth yn ddi-sail. Ef fyddai’n cael y llaw uchaf wrth i safon y darn hwn o ryddiaith 

Gymraeg fodern dwyllo a chwalu eu beirniadaeth.  

 

Yn y fersiwn Saesneg ceir y foeswers dan y chwedl.  Noda’r foeswers: 

Every man living is Mad in some respect or other, and the Doctors themselves as Mad 

as the Patients.331 

Mae’r frawddeg hon yn creu delwedd o gymdeithas ddemocrataidd heb rwyg o ran dosbarth 

cymdeithasol. Dyma gymdeithas gydradd debyg i’r un y ceisiodd Benedict Anderson ei chreu 

yn ei gymuned ddychmygol: ‘[...] imagined communities that Anderson has in mind is not 

hierarchical and differential but of an equivalential nature’. 332 Gwrthgyferbynna hyn yn llwyr 

â’r darlun y mae Lewis Morris yn ei greu yn ‘Ystori Doctor y Bendro’ wrth i’r marchog a’i 

foethau orchfygu gweddill y gymdeithas. Ymddengys y darluniwyd y rhwyg cymdeithasol 

hwn er mwyn pwysleisio mai brawdoliaeth deg yw’r gymdeithas hon. Er gwaethaf ei 

ysblander pwysleisiodd Lewis Morris fod cyflwr meddyliol y marchog yr un mor fregus â 

Gwiog Gwasg Siol os nad yn waeth: ‘y Catffwl ynfytaf heddyw ar wyneb y ddaiar’.333 

 

Nid yw Lewis Morris wedi cynnwys moeswers ar ddiwedd ‘Ystori Doctor y Bendro’; ond 

amlygir ei fod wedi cynnwys ei neges ei hun yng nghorff yr ysgrif.  Penderfynodd Lewis 

Morris gamu oddi wrth foeswers y gwreiddiol ac nid gwallgofrwydd yw prif thema’r ysgrif.  

Y mae rhagfarn Lewis Morris a’i awydd i fynegi ei farn bersonol fel petai yn gorchfygu pob 

thema arall.  Canolbwyntir ar wawdio’r marchog a chodi cywilydd ar y boneddigion sy’n 

                                                           
331 L’Estrange, Fables of Aesop and Other Eminent Mythologists, t. 336. 
332 Laclau, ‘On Imagined Communities’ yn Cheah a Culler (goln.), Grounds of Comparison t. 25. 
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gwastraffu eu harian a’u hamser yn hamddena.  Cuddio tu ôl i enwogrwydd y priodoliad i 

Aesop a wna er mwyn mynegi ei feirniadaeth a chyflwyno cyfrwng llenyddol newydd.        

 

Nod Lewis Morris wrth gyfieithu oedd cyfleu ysbryd y testun gwreiddiol. Gwyddai fod yn 

rhaid addasu’r cynnwys er mwyn i’w ddarllenwyr allu uniaethu a gwerthfawrogi naws ac 

ergyd y gwreiddiol. Caiff dull cyfieithu Lewis Morris ei gyfleu mewn llythyr a anfonodd at ei 

frawd Richard Morris. Ymddengys mai’r gair allweddol yn ymateb Lewis Morris at ei frawd 

yw rhesymeg: 

The title of ye large prayer seems to me quite idle.  A godly prayer to be said at all 

times.  I never heard of ungodly prayers, and all prayers for our good ought to be said 

at all times. Pray without ceasing [...] would have been better.  And I am sure gweddi 

feunyddiol is the best title in Welsh.334 

Dengys y llythyr hwn, waeth beth yr oedd yn ei gyfieithu, boed yn weddi neu’n chwedl 

storïol, fod Lewis Morris am i’r gwaith fod yn safonol ac yn berthnasol i’r sawl a oedd yn 

darllen y gwaith.   

 

Er hyn, aiff  Lewis Morris ymlaen i’w wrth-ddweud ei hun yn nes ymlaen yn y llythyr hwn at 

ei frawd. Noda’n glir y dylid glynu at y gwreiddiol wrth gyfieithu: 

[...] but I wont quarrel with the maker of ye prayer since you are only to translate it as 

it is.335 
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Caiff y gwrthgyferbyniad a’r gwahaniaeth barn a geir gan Lewis Morris yn y llythyr hwn ei 

roi ar waith yn ei gyfieithiad ‘Ystori Doctor y Bendro’ gyda chymysgedd o arddulliau 

cyfieithu rhydd a chaeth. 

 

Cwestiwn arall i’w ofyn yw p’un ai yr addasodd Lewis Morris y gwreiddiol er budd y 

gymuned ddeongliadol neu ynteu dilyn trefn y cyfnod yr oedd ef.  Yn gyffredinol credir bod 

y rhan helaeth o’r hyn a gyfieithwyd yn Lloegr yn ystod yr ail ganrif ar bymtheg a’r 

ddeunawfed ganrif yn gyfieithiadau wedi’u domestigeiddio.336 Llyfr sy’n crynhoi’r gred hon 

yw Gweledigaethau y Bardd Cwsc. Fel y nodwyd eisoes newidiodd Roger L’Estrange 

fanylion sylfaenol megis y lleoliad wrth gyfieithu The Visions i’r Saesneg o’r Sbaeneg. 

Cafwyd mwy o addasiadau i’r gwaith gwreiddiol gan Quevedo wrth i Ellis Wynne gynnwys 

cyfeiriadau at leoedd yng Nghymru.337 Penderfynodd Ellis Wynne newid naws ac ysbryd y 

cyfieithiad Cymraeg hefyd. Gwnaeth hyn drwy gyflwyno safbwyntiau ‘Tori o Eglwyswr 

Cymraeg’ a oedd am godi cywilydd ar bechaduriaid ar eu cwrs drwy’r byd at angau 

Uffern.338 Defnyddiodd Ellis Wynne syniadau’r gwreiddiol a’u haddasu er mwyn cyfleu ei 

neges ei hun: ‘Gwelir mai codi awgrym o’r Saesneg a’i weithio’n gyfrodedd i’w waith ei hun 

a wnaeth Wynne gan newid a thocio’r awgrym gwreiddiol, neu weithiau ychwanegu ato’.339 

Awgryma’r newidiadau hyn fod disgwyliad neu draddodiad o addasu a domestigeiddio’r 

testun wrth gyfieithu yn y ddeunawfed ganrif. 

 

                                                           
336 Mary Helen McMurran, The Spread of Novels: Translation and Prose Fiction in the Eighteenth Century 

(Princeton, 2010), t. 4. 
337 Ellis Wynne, Gweledigaethau y Bardd Cwsc, t. 54: ‘[…] ryw hirnos Gaia dduoer, pan oedd hi’n llawer 

trymach yng nghegin Glynn-cywarch nac ar ben Cadair Idris […]’. 
338 Meic Stephens (gol.), Cydymaith i Lenyddiaeth Gymraeg (Caerdydd, 1997), t. 299. 
339 Thomas, Y Bardd Cwsg a’i Gefndir, t. 221. 
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Awgrym pellach o hyn yw’r modd y defnyddia Ellis Wynne a Lewis Morris iaith lafar, 

dafodieithol fel cyfrwng i leoli eu straeon. Yr oedd arddull anffurfiol a chyrhaeddgar 

Theophilus Evans yn Drych y Prif Oesoedd wedi dangos awydd Cymru am lenyddiaeth 

ysgafnach heb reolau caeth. Defnyddiodd Evans yr iaith lafar i gyflwyno cymariaethau a 

dywediadau diarhebol a chofiadwy.340 

 

 Er ei bod yn debyg y byddai arddull Theophilus Evans ac Ellis Wynne wedi ysgogi Lewis 

Morris i ddefnyddio iaith lafar ac anffurfiol yn ‘Ystori Doctor y Bendro’, rhaid cofio bod 

Roger L’Estrange wedi defnyddio iaith lafar yn y fersiwn Saesneg.  Gellid honni mai glynu at 

arddull a naws Roger L’Estrange a wnaeth Lewis Morris. O ganlyniad nid oedd yr iaith a 

ddefnyddiodd yn chwyldroadol, ond yn hytrach, yn rhan o draddodiad llenyddiaeth Lloegr. 

Roedd dosbarth o lenorion - y ‘Cockney School of Burlesque Writers’ - eisoes wedi achosi 

chwyldro llenyddol yn Lloegr. Bu’r dosbarth hwn o lenorion yn ddylanwad cryf ar waith 

Lewis Morris ac yn arbennig felly yn achos ‘Ystori Doctor y Bendro’.   

 

Roedd y ‘Cockney School of Burlesque Writers’ yn ddosbarth newydd o lenorion a fynychai 

dai coffi a thafarndai Llundain tua diwedd yr ail ganrif ar bymtheg. Roeddynt yn ysgrifenwyr 

toreithiog a ysgrifennai i blesio’r dosbarth gweithiol ac i wneud arian.  Nodwedd enwocaf y 

llenorion oedd eu hiaith sathredig ‘slang’ a efelychai iaith strydoedd a thafarndai Llundain ar 

y pryd: ‘[...] many of them succeeded so well as to echo in prose or verse the precise accent 

of the tavern’.341 

                                                           
340 Un enghraifft yw’r iaith lafar a ddefnyddiodd Theophilus Evans i ddisgrifio’r ymladd ysbeidiol rhwng y 

Brythoniaid a’r Rhufeiniaid: ‘[…] ambell wth a bonclust yn awr a phryd arall yma ac accw’. Dyfynnwyd yn 

Parry, Hanes Llenyddiaeth Gymraeg hyd 1900, t. 226. 
341 Charles Whibley, ‘Writers of Burlesgue and Translators’, yn Cambridge History of English Literature IX 

(1912), t. 255. 
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Un o lenorion enwocaf y dosbarth hwn oedd Roger L’Estrange.  Roedd y llenorion hyn yn 

defnyddio llawer o idiomau a dywediadau llafar yn eu gwaith ac yn defnyddio iaith gymharol 

amharchus hefyd.  Er nad yw L’Estrange yn defnyddio iaith amharchus yn ‘A Physician that 

Cur’d Mad-Men’ gwelwn fod yr iaith lafar yn gryf yn ei waith a’i fod yn cynnwys ambell 

idiom hefyd: ‘He past his Promise, and was as good as his Word’.342 Roedd y dosbarth hwn 

hefyd yn gyfieithwyr brwd.343 Roeddynt yn addasu’r gwreiddiol wrth gyfieithu gan dynnu ac 

ychwanegu manylion a defnyddio geiriau a oedd yn gweddu i’w harddull anffurfiol hwy eu 

hunain: ‘Un o’u hoff ddulliau oedd cymryd llyfrau o ieithoedd eraill, eu lled-gyfieithu, a 

chyfaddasu eu cynnwys i gyfateb i amgylchiadau’r cyfnod yn Lloegr’.344 

 

Nid yw L’Estrange yn dilyn y traddodiad hwn yn y chwedl benodol hon, ond mae’n glynu at 

fanylion y gwreiddiol gan ei lleoli yn Milan ac yn ymatal rhag enwi ei gymeriadau.  Sylwer 

bod Lewis Morris wedi dewis efelychu dull y Burlesque Writers hyn ac wedi cyfaddasu’r 

cynnwys er mwyn cyd-fynd ag amgylchiadau’r cyfnod yng Nghymru.  Mae’n bosib ei fod yn 

ymwybodol o waith y dosbarth hwn o lenorion a’i fod am gyflwyno’r dull hwn i’r Cymry.  

Ceir elfen o eironi yn y ffaith fod L’Estrange wedi penderfynu peidio â glynu at y dull hwn 

yn yr ysgrif hon ond i Lewis Morris ddiystyru ei benderfyniad wrth gyfieithu ei waith i’r 

Gymraeg.   

 

                                                           
342 L’Estrange, Fables of Aesop and other Eminent Mythologists, t. 339. 
343 Whibley, Cambridge History of English Literature IX, t. 265: ‘But in nothing did they display their 

marvellous energy so clearly as in the task of translation’. 
344 Aneirin Lewis, ‘Rhagymadrodd’, yn Gweledigaethau y Bardd Cwsc (Caerdydd, 1960), t. ix. 



113 
 

Nodwedd arall ar waith y Cockney School of Burlesque Writers oedd y modd yr oeddynt yn 

amharchu ac yn gwawdio dosbarthiadau penodol o bobl yn eu gwaith.  Roeddynt yn gwawdio 

eu cyn-deidiau llenyddol, y bobl hynny a oedd wedi gosod sylfaen gref i lenyddiaeth 

Saesneg.  Nid oeddynt yn parchu llenorion traddodiadol eu gwlad ond yn hytrach, roeddynt 

yn eu defnyddio fel cyff gwawd: ‘No poet, living or dead, were sacred in their careless 

eyes’.345 Yn sicr roedd hyn yn bell iawn oddi wrth yr hyn yr oedd Lewis Morris yn ceisio ei 

wneud yn Tlysau yr Hen Oesoedd.  Cofiwn eiriau Lewis Morris ar dudalen flaen y 

cylchgrawn: ‘[...] er mwyn coffadwriaeth am yr Hen Wyrda Doethion gynt, a ymdrechasant 

mor galonnog dros eu Hiaith a’u Gwlâd.”346 

 

Rhoddwyd pwys mawr ar safonau’r gwaith clasurol yn y cyfnod hwn a’r ffaith bod gwaith y 

beirdd a’r llenorion clasurol hyn yn rhan hollbwysig o addysg a datblygiad pob bardd a llenor 

pwysig.  Y mae’n eironig felly i Lewis Morris gynnwys ysgrif a oedd yn defnyddio arddull y 

llenorion amharchus hyn mewn cylchgrawn a geisiai ddangos ansawdd a gwerth llenyddiaeth 

Cymru.  Beirniadwyd eu harddull yn Lloegr a dywedwyd ‘it flowed with the ease and 

swiftness of a turbid stream’.347  Roedd rhywbeth budr ac israddol yn perthyn i’r arddull ac 

nid oedd gwaith y Burlesque Writers hyn yn cael ei ystyried yn waith clasurol a pharchus.   

 

Gwelir elfen arall o eironi wrth i eiriau Lewis Morris wrthgyferbynnu’n llwyr â’r disgrifiad 

uchod o’r arddull: ‘[...] its Elegancy with attone for my publishing it, and should not be sorry 

for being so pleasantly deceiv’d daily’.348 Mae’r ffaith bod Lewis Morris wedi cynnwys y 

                                                           
345 Whibley, Cambridge History of English Literature IX, t. 256. 
346 Tlysau yr Hen Oesoedd, t. 1. 
347 Whibley, Cambridge History of English Literature IX, t. 257. 
348 Tlysau yr Hen Oesoedd, t. 14. 
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paragraff byr hwn ar ddiwedd yr ysgrif i geisio esbonio a chyfiawnhau ei resymau dros 

gynnwys ysgrif fel hon yn dangos ei fod yn ymwybodol o’r feirniadaeth a fodolai yn erbyn yr 

arddull hon.  Gwyddai y byddai rhai yn anghytuno’n llwyr â’i benderfyniad i gynnwys ysgrif 

o’r fath. Er hyn, mae’n parhau’n ffyddlon i’r arddull hyd y diwedd gan wawdio a bychanu’r 

sawl a fentrai feirniadu’r ysgrif: ‘should not be sorry for being so pleasantly deceiv’d daily’.   

 

Er nad yw Lewis Morris yn dilyn esiampl y Cockney School of Burlesque Writers o wawdio 

beirdd a llenorion traddodiadol Cymru, mae’n efelychu nodwedd arall ar eu gwaith.  

Roeddynt yn gwawdio ac yn beirniadu pobl mewn awdurdod a haen uwch y gymdeithas.  Nid 

oeddynt yn parchu’r bobl freintiedig a oedd yn aelodau o’r sefydliad: ‘Their jests never 

sparked more brightly as than when they were aimed at authority’.349 Gellid honni fod 

ymdriniaeth Lewis Morris â’r marchog yn dangos ei fod ef yn rhannu’r un weledigaeth â’r 

Burlesque Writers i raddau helaeth.  Yn hytrach na chanmol a pharchu’r marchog, yr hyn a 

wna Lewis Morris yw dilyn esiampl y Burlesque Writers a defnyddio’r dull o ddychan i 

amlygu ei ffolineb.  Defnyddia’r elfennau sy’n dangos ei statws a’i gyfoeth fel arfau i 

ddangos ei ffolineb wrth wastraffu arian ac amser: ‘Digon bellach am ŭchel achau, bonedd a 

gwaedoliaeth dy Helgwn’.350  

 

Y mae’n ddiddorol sut y mae Lewis Morris yn defnyddio’r cŵn i fychanu’r pwys a roddwyd 

ar achau a braint yn y cyfnod.  Ceisia Lewis Morris ddangos bod haen uchaf y gymdeithas yn 

rhoi cymaint o bwys ar achau nes bod eu cŵn hyd yn oed ‘O Lin Goreugwn Brochwel 

Yscithrog gynt T’wysog Powys [...]’351 Yn yr un modd cyfeiria Lewis Morris at achau cŵn 

                                                           
349 Whibley, Cambridge History of English Literature IX, t. 256. 
350 Tlysau yr Hen Oesoedd, t. 13. 
351 Tlysau yr Hen Oesoedd, t. 13. 
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hela y marchog er mwyn gwawdio haen uchaf y gymdeithas mewn modd anuniongyrchol a’u 

bychanu am roi cymaint o bwys ar achau teuluol.   

 

Dengys y cyfeiriadau hyn nad yw Lewis Morris yn meddu ar yr un hyder â Roger L’Estrange 

i fynegi ei farn yn agored a beirniadu pobl freintiedig.  Defnyddiai L’Estrange arddull ffraeth 

y Burlesque Writers i feirniadu pobl a chymdeithas mewn modd cwbl hyderus a diflewyn-ar-

dafod: ‘No man loved the fray better than he; none defended his opinions more bravely’.352 

Roedd Lewis Morris am ddefnyddio yr arddull hon fel arf i fynegi ei farn, ond gwyddai hefyd 

nad oedd ganddo ef garfan o lenorion eraill y tu cefn iddo i’w gefnogi.  Dywedir bod y 

Burlesque Writers hyn yn wrtharwrol ac yn sicr gellid dweud fod Lewis Morris yn dilyn eu 

hesiampl yn ‘Ystori  Doctor y Bendro’ wrth iddo ddiystyru cyfoeth a statws y marchog.353 

 

Yr oedd gan y  Burlesque Writers  eu theori eu hunain wrth gyfieithu.  John Dryden oedd y tu 

ôl i’r theori hon - awdur a chyfieithydd toreithiog a gâi ei ystyried yn rhyw fath o arweinydd 

i’r Burlesque Writers ar y pryd.  Dywed Dryden: 

A translator that would write with any force or spirit of an Original must never dwell 

on the words of an author.354 

 

Awgryma hyn mai cyfleu naws ac ysbryd y gwreiddiol a oedd yn bwysig i’r dosbarth hwn o 

lenorion wrth gyfieithu ac nid cyfieithu gair-am-air. Yn debyg i egwyddor Sant Sierôm o 

gyfieithu ‘synnwyr am synnwyr’ rhoddai’r Burlesque Writers bwys ar hyblygrwydd er mwyn 

cyfleu neges unrhyw destun.355  Yr oedd y Burlesque Writers yn ysgrifennu ar gyfer y bobl 

                                                           
352 Whibley, Cambridge History of English Literature IX, tt. 272-3. 
353 Whibley, Cambridge History of English Literature IX, t. 256. 
354 John Dryden, dyfynnwyd yn Whibley, Cambridge History of English Literature IX, t. 266. 
355 Dyfynnwyd yn Munday, Introducing Translation Studies, t. 32: ‘sense-for-sense’. 
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hynny a fynychai dafarndai a thai coffi Llundain.  Y fratiaith hon oedd eu hiaith bob dydd a 

gwyddent fod yn rhaid iddynt lynu at hon er mwyn i’w gwaith fod yn ddealladwy.   

 

Nid yw’n glir pam y penderfynodd Roger L’Estrange apelio at y bobl gyffredin hyn yn 

Llundain. Roedd L’Estrange yn gymharol gefnog a breintiedig ac roedd ganddo gysylltiadau 

agos â’r Goron.  Er i’r cysylltiad hwn â’r Goron gael ei dorri yn ystod ei fywyd,  rhan bwysig 

o’i yrfa oedd cael ei benodi’n ‘licenser and surveyor of the printing press’.356 Ef i raddau a 

oedd yn gyfrifol am yr hyn a gâi ei gyhoeddi yn Lloegr. Ei waith ef oedd sicrhau nad oedd 

gweithiau anghydffurfiol yn cael eu cyhoeddi.  

 

Gallai L’Estrange fod wedi penderfynu ysgrifennu ar gyfer y bobl gyffredin oherwydd 

gwyddai y gallai eu trochi mewn propaganda. Drwy wneud hynny gallai ennyn eu cefnogaeth 

a rhwystro datblygiad syniadau anghydffurfwyr.  Ymddengys bod Roger L’Estrange yn glynu 

at yr egwyddor hon wrth gyfieithu hefyd:  ‘Whatever author he translated, he took him not 

only out of his own tongue, but out of his own land’.357 

 

Roedd yn brwydro’n galed i apelio at bobl Llundain.  Cofiwn fod L’Estrange yn feirniadol 

iawn a chaiff hyn ei bwysleisio yn y gwaith a wnaeth yn erbyn Titus Oates.358 O ganlyniad, 

gellir mentro awgrymu ei fod yn defnyddio’r arddull hon er mwyn cael mynegi ei farn yn 

agored ac apelio at lawer o bobl: ‘[...] the face of the controversialist is always seen through 

                                                           
356 W. P Trent, ‘Defoe – The Newspaper and the Novel’, yn Cambridge History of English Literature IX (1912), 

t. 2. 
357 Whibley, Cambridge History of English Literature IX, t. 273. 
358 Cyhoeddodd L’Estrange bamffledi a geisiai liniaru cynnwrf y ‘Popish Plot’ (1678-1681). Yr oedd y 

pamffledi hyn yn cwestiynu honiadau Titus Oates bod cynllwyn Catholig yn bodoli i lofruddio Siarl II. 

Ymhelaethir ar yr hanes hwn yn William Cobbett, The Parliamentary History of England from the Earliest 

Period to the Year 1803 Vol. V (London, 1809), t. 293. 
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the mask of the translator’.359 Efallai fod Lewis Morris wedi gweld hyn ac wedi dal ar y cyfle 

i fynegi ei feirniadaeth mewn modd anuniongyrchol a dyma pam y bu iddo gynnwys y 

priodoliad i Aesop ar ddechrau’r ysgrif. 

 

Dengys ein hastudiaeth o ‘A Physician That Cur'd Mad Men’ fod Roger L'Estrange wedi 

newid ychydig ar y stori wrth ei chyfieithu i’r Saesneg. Gellid dadlau bod hyn yn wir yn 

achos Lewis Morris i ryw raddau wrth iddo ychwanegu manylion a chyfeiriadau, ond eto 

synhwyrir ei fod wedi newid naws yr ysgrif hefyd.  Mae ei waith lawer yn fwy beirniadol a 

negyddol o gymharu â fersiwn Saesneg Roger L’Estrange. Gellid dweud mai’r hyn a wnaeth 

Lewis Morris yn ‘Ystori Doctor y Bendro’ oedd ail-lunio’r gwreiddiol a chreu darn o 

ryddiaith storïol newydd sbon. 

 

Er na lwyddodd ymgais Lewis Morris i greu cyfnodolyn Cymraeg yn ariannol, roedd y 

cyfnodolyn yn garreg filltir am iddo arwain y ffordd at weithiau tebyg yn y dyfodol fel y 

gwelir yn y penodau dilynol.  Pe bai Tlysau yr Hen Oesoedd wedi parhau, tybed a fyddai 

colofn o ryddiaith fodern wedi ymddangos yn y cylchgrawn yn rheolaidd?  Mae’n debyg y 

byddai gennym fwy o weithiau ac ysgrifau Cymraeg yn deillio o’r ddeunawfed ganrif.  

Cyflwynodd Lewis Morris gyfrwng newydd ynghanol hen weithiau traddodiadol. Camodd 

oddi wrth farddoniaeth yr Almanaciau ac iaith ffurfiol y Beibl a’r Llyfrau Gweddi. Gwelodd 

fod y wasg Saesneg yn ennill tir yn Lloegr a bod ei dylanwad yn cyrraedd Cymru. Ceisiodd 

greu rhyw fath o gymuned ddeongliadol er mwyn dod ag ystod eang o ddarllenwyr ynghyd i 

ddarllen a dysgu yn eu mamiaith. Cynsail oedd Tlysau yr Hen Oesoedd, enghraifft gynnar o’r 

hyn yr ydym wedi’i weld yn y cylchgronau diweddarach ac rydym yn parhau i’w weld hyd 

                                                           
359 Whibley, Cambridge History of English Literature IX, t. 273. 
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heddiw. Amlygir mai siomedig oedd yr ymateb i Tlysau yr Hen Oesoedd gan mai un rhifyn 

yn unig a ymddangosodd, i raddau oherwydd safon yr argraffu. Roedd y teipio’n hen ac 

ansawdd y papur yn wael. Er hyn, ymgais ydoedd i greu cyfnodolyn Cymraeg ‘er mwyn 

harneisio dyfais dechnegol newydd yr argraffwasg i adfywio’r hen ddiwylliant a’i 

gynysgaeddu ag urddas o’r newydd’.360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
360 Jones, Dawn Dweud: Lewis Morris, t. 49. 
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Pennod 2 

Trysorfa Gwybodaeth neu Eurgrawn Cymraeg: ‘Taith Obida’ ac ‘Ystori y 

Gwr bonheddig a’r Basgetwr’ 
 

 

Fe amcanwyd y gwaith hwn yn gystal er difyrrwch ag er adeiladaeth i’r Cymry gan 

ewyllysio adfywio’r hen iaith ardderchog [...] trwy ddiwygio moesau, a chynnyddu 

gwybodaeth yn ein plith.361   

 

Dyma a ddywed golygyddion Trysorfa Gwybodaeth neu Eurgrawn Cymraeg wrth gyfarch eu 

darllenwyr. Dengys hyn nad oedd diben ac amcan y cyfnodolyn Cymraeg wedi newid mewn 

cyfnod o dros ddeng mlynedd ar hugain ers cyhoeddi Tlysau yr Hen Oesoedd.  Cyhoeddwyd 

Trysorfa Gwybodaeth neu Eurgrawn Cymraeg yn 1770, pymtheg mlynedd ar hugain wedi 

ymgais Lewis Morris i gyflwyno cyfnodolyn Cymraeg.  Un rhifyn yn unig o Tlysau yr Hen 

Oesoedd a gyhoeddwyd cyn i Lewis Morris roi’r fenter heibio oherwydd diffyg cefnogaeth. 

Felly, ystyrir yn gyffredinol mai’r Eurgrawn, fel y’i gelwid yn gyffredinol yn y cyfnod, oedd 

y cylchgrawn Cymraeg cyntaf i bara am fwy nag un rhifyn. 

 

Ceir cymysgedd o weithiau yn yr Eurgrawn, gan gynnwys croniclau byrion o wahanol fathau 

a godwyd o lawysgrifau hanesyddol, barddoniaeth, ysgrifau llenyddol a storïau ysgafn o bell 

ac agos.  Awgryma’r amrywiaeth hon ei fod yn pwyso’n drwm ar ddylanwad Tlysau yr Hen 

Oesoedd am ei fod yn cynnwys mwy o’r hyn y cafwyd blas arno gan Lewis Morris. Mae’r 

Eurgrawn hefyd yn adeiladu ar y sylfeini a osodwyd gan ei ragflaenydd gan gymryd gofal i 

gynnwys gweithiau diddorol ac amrywiol fel na fyddai’r cylchgrawn hwn yn mynd i’r gwellt 

fel y gwnaeth Tlysau yr Hen Oesoedd.   

 

Mae’r sylfeini hyn yn seiliedig ar syniad Stanley Fish o’r gymuned ddeongliadol. Gwelir bod 

y gymuned wedi ehangu gan fod y cylchgrawn yn cynnig llawer mwy o amrywiaeth o ran 

                                                           
361 Trysorfa Gwybodaeth, neu Eurgrawn Cymraeg 15 (15 Medi 1770), t. 1. 



120 
 

themâu ac arddull.  Wrth geisio cynnwys deunydd darllen at ddant mwy o bobl y mae’r 

gymuned yn tyfu a’r gymuned hon a fyddai’n cynnal y gwaith ac yn sicrhau ei fod yn sefyll 

yn y dyfodol.  Yr oedd yr Eurgrawn yn cynnig mwy nag amrywiaeth o fewn cyfnodolyn 

cynhwysfawr, yr oedd yn bodloni pawb. Roedd yn gwneud hynny drwy greu pedwar llyfr ar 

wahân fel y byddai gan y darllenwyr lyfrau a fyddai’n bodloni eu hawch personol am 

ddeunydd darllen.   

 

Datblygiad amlwg iawn a welir wrth symud o Tlysau yr Hen Oesoedd i’r Eurgrawn Cymraeg 

yw’r sylw cynyddol a roddir i’r elfen storïol gyda llawer iawn mwy o ryddiaith yn cael ei 

chynnwys yn yr Eurgrawn.  ‘Chwarterolyn barddonol’ oedd Tlysau yr Hen Oesoedd ond 

gwyddai Lewis Morris fod angen ehangu gorwelion ei ddarllenwyr drwy gynnwys cyfryngau 

llenyddol eraill.362  Bu cynnwys ‘Ystori Doctor y Bendro’ yn fodd i gyflwyno’r Cymry i 

gyfrwng newydd a diddorol a thrwy wneud hyn roedd Lewis Morris wedi plannu’r had 

fyddai’n blaguro gyda dyfodiad yr Eurgrawn.  Ceir adran gyfan o weithiau rhyddiaith dan y 

teitl ‘Ymresymiadau’ yn yr Eurgrawn yn llawn o ddarnau amrywiol.  Roedd llenyddiaeth 

wedi ennill mwy o dir mewn tri degawd wrth i wahanol fathau o lenyddiaeth, gan gynnwys 

ffuglen, ymddangos yn y wasg Saesneg. Er hyn, roedd y pwys llenyddol hwn yn 

chwyldroadol iawn yn ystod y ddeunawfed ganrif.   

 

Mae’r Oxford Dictionary yn diffinio’r gair ‘llenyddol’ fel elfen ‘concerning the writing, 

study, or content of literature, especially of the kind valued for quality of form’.363 Mae 

Geiriadur Prifysgol Cymru hefyd yn cyfeirio at ansawdd gwaith ‘llenyddol’ yn ogystal â 

                                                           
362 Charles Ashton, Hanes Llenyddiaeth Gymreig 1651 hyd 1850 (Liverpool), t. 300. 
363 ‘Literary’, Oxford Living Dictionaries Online, <https://en.oxforddictionaries.com/definition/literary>; 

cyrchwyd 13 Rhagfyr 2016. 
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chysylltiad addysg, ‘ac iddi eirfa ac arddull goeth [...] ysgolheigaidd, dysgedig, clerigol’.364 

Yr oedd agenda addysgiadol yn parhau i fod yn rhan greiddiol o’r cyfnodolyn Cymraeg ond 

roedd yr Eurgrawn am gyfuno hyn â’r angen cynyddol am ddeunydd darllen a fyddai’n 

difyrru ac yn annog pobl i ddarllen.   

 

Er mwyn cyflwyno’r elfen adloniadol hon cynhwysir ambell gyfieithiad o weithiau 

poblogaidd Saesneg. Ymddangosodd nifer o’r gweithiau hyn yn y wasg gyfnodol yn Lloegr. 

Yr oedd llyfrau yn rhy ddrud i’r bobl gyffredin, felly gobeithid y byddai eu cyflwyno mewn 

rhannau bychain dros gyfnod hwy am bris rhesymol yn fodd i fodloni awch y bobl am lyfrau 

Cymraeg.  Unwaith eto rhaid dweud mai cymysgedd o gylchgrawn a llyfr ydyw a’i bod yn 

anodd galw’r Eurgrawn yn gyfnodolyn.    

 

Yn gyffredinol credir i’r Eurgrawn gael ei gyhoeddi am y tro cyntaf ar 3 Mawrth 1770 ac 

iddo barhau i gael ei gyhoeddi bob pythefnos am 30 wythnos.  Nid yw wyneb-ddalen y rhifyn 

cyntaf ar gael i brofi dyddiad cyhoeddi’r cyfnodolyn.  Bu i’r Parchedig Lewis Edwards 

gynnwys wyneb-ddalen yr ail rifyn mewn erthygl ar gynnwys a chyfraniad yr Eurgrawn a 

gyhoeddwyd yn Y Traethodydd.365 Ni fyddai wedi cynnwys wyneb-ddalen yr ail rifyn wrth 

drafod dyfodiad ‘cyhoeddiad cyfnodol cyntaf a argraffwyd erioed yn yr iaith Gymraeg’ pe 

bai wyneb-ddalen y rhifyn cyntaf ar gael.366  Ceir nodyn yn Llyfryddiaeth y Cymry yn datgan 

nad yw wyneb-ddalen y rhifyn cyntaf ar gael: 

Canfyddir mai cynnwysiad amlen y trydydd rhifyn a roddwyd uchod; gan na welodd y 

golygydd mo amlen y rhifyn cyntaf, ac nid ymddengys fod yr awdur chwaith yn 

gydnabyddus â hi.367   

                                                           
364 ‘Llenyddol’, Geiriadur Prifysgol Cymru, <http://welsh-dictionary.ac.uk/gpc/gpc.html>; cyrchwyd 13 

Rhagfyr 2016.   
365 Lewis Edwards, Y Traethodydd (1848), t. 362. 
366 Lewis Edwards, ‘Cyhoeddiadau Cyfnodol y Cymry’, yn Traethodau Llenyddol (Wrexham, 1867), t. 505. 
367 William Rowlands (Gwilym Lleyn), Llyfryddiaeth y Cymry 1546-1800 (Llanidloes, 1869), t. 515. 
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Mae’r ffaith na welodd Lewis Edwards, Silvan Evans a Gwilym Lleyn yr wyneb-ddalen yn 

awgrymu ei bod bron yn amhosib cael gafael arni.  Y mae’r wyneb-ddalen hon yn bwysig 

oherwydd gellir cwestiynu cywirdeb dyddiad cyhoeddi rhifyn cyntaf yr Eurgrawn.   

 

Noda wyneb-ddalen yr ail rifyn yn glir mai 3 Mawrth yw dyddiad ei gyhoeddi: ‘O ddydd 

Sadwrn, Mawrth 3, hyd ddydd Sadwrn, Mawrth 17, 1770’.368 Cofiwn mai pythefnosolyn 

oedd yr Eurgrawn ond ni fyddai’n bosib ystyried bod y dyddiad hwn yn cyfeirio at y cyfnod 

rhwng cyhoeddi’r rhifyn cyntaf a’r ail gan fod dyddiad y trydydd rhifyn yn cael ei gyhoeddi 

union bythefnos ar ôl 17 Mawrth: ‘O ddydd Sadwrn Mawrth 17, hyd Sadwrn, Mawrth 31, 

1770’.369 Ar wyneb-ddalen pob rhifyn o’r Eurgrawn nodir dyddiad y rhifyn a’r dyddiad pan 

fyddai’r rhifyn nesaf yn cael ei gyhoeddi.  Ymddangosodd bob pythefnos nes cyrraedd y 

pymthegfed rhifyn a’r rhifyn olaf ar 14 Medi hyd 22 Medi 1770.  Awgryma hyn felly fod 

cyfnod o bythefnos wedi mynd heibio erbyn cyhoeddi’r ail rifyn ar 3 Mawrth 1770 ac mai ar 

17 Chwefror 1770 y cyhoeddwyd yr Eurgrawn am y tro cyntaf. 

 

Mae ansicrwydd hefyd ynglŷn â phwy oedd golygydd neu olygyddion yr Eurgrawn: chwedl 

W.J. Hughes, ‘Welshmen were more anxious to seek and give information than to receive 

praise’.370  Roedd hyn yn arbennig o wir am olygyddion y cyfnodolion Cymraeg cynnar.  Nid 

oedd Lewis Morris eisiau’r clod am gynnwys peth o’i waith yn Tlysau yr Hen Oesoedd.  

Credir yn gyffredinol mai ef a gyfieithodd ‘Ystori Doctor y Bendro’ i’r Gymraeg ond 

penderfynodd adael yr ysgrif yn ddienw.  Aeth y sawl a olygodd yr Eurgrawn gam ymhellach 

gan ddewis peidio â chynnwys eu henwau a gadael golygyddiaeth y cylchgrawn yn 

ddirgelwch.  Teimlai llawer o ysgolheigion a llenorion y cyfnod mai cyflwyno’r wybodaeth a 

                                                           
368 Edwards, ‘Cyhoeddiadau Cyfnodol y Cymry’, t. 507. 
369 Rowlands, Llyfryddiaeth y Cymry 1546-1800, t. 514. 
370 W. J. Hughes, Wales and the Welsh in English Literature From Shakespeare to Scott (Wrexham, 1924), t. 68. 
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hybu’r Gymraeg oedd yn bwysig yn hytrach na hyrwyddo eu gwaith eu hunain ac ennyn clod 

personol.   

 

Arweiniodd yr awydd hwn i roi gwybodaeth yn hytrach na derbyn cydnabyddiaeth bersonol 

at ddadlau ymysg ysgolheigion Cymru wrth iddynt geisio darganfod pwy oedd golygyddion 

yr Eurgrawn.  Honna Gwilym Lleyn fod gan yr Eurgrawn sawl golygydd yn cynnwys y 

Parchedig Peter Williams, Evan Tomos, Mr Eliezer Williams, y Parchedig Josiah Rees a bod 

John Ross, y cyhoeddwr, yn rhan o’r gwaith o olygu’r cylchgrawn.371 Mae Gwilym Lleyn fel 

petai’n honni bod pawb a fu’n ymwneud â’r cylchgrawn yn olygydd arno. Er hyn, gwyddys 

mai argraffydd yn unig oedd John Ross fel y nodir ar wyneb-ddalen y cylchgrawn. Gallai 

Eliezer Williams fod wedi cymryd diddordeb yng ngwaith y cylchgrawn, ond rhaid cofio mai 

un ar bymtheg oed oedd o yn ystod cyfnod cyhoeddi’r cylchgrawn. Mae’n annhebygol, felly, 

iddo fod yn olygydd ar y cylchgrawn.  Y gred gyffredinol yw mai un ai Peter Williams neu 

Josiah Rees oedd golygydd yr Eurgrawn. 

 

Credai llawer iawn o bobl mai Peter Williams oedd y golygydd am ei fod yn ymddiddori’n 

fawr yn hanes a llenyddiaeth Cymru.  Fe’i ganed ar 15 Ionawr 1723 yn Llansadyrnin, Sir 

Gaerfyrddin yn fab hynaf i Owen ac Elizabeth Williams.  Rhoddodd Elizabeth Williams 

ychydig o addysg i’w phlant ar yr aelwyd. Amlygwyd dawn a diddordeb Peter Williams 

mewn llenyddiaeth o oedran ifanc iawn. Ef oedd ffefryn ei fam ‘am iddo gymryd mwy o 

ddiddordeb na’r ddau arall yn nysgu ac adrodd rhannau o’r Ysgrythur’.372 Cyn ei ben-blwydd 

yn ddeuddeg oed roedd wedi colli ei ddau riant a symudodd i fyw ar fferm ei ewythr, David 

Morgan Bayly. Bu’n gweithio ar dir ei ewythr ond cafodd hefyd gyfle i fynd i’r ysgol ‘ac 

                                                           
371 Ashton, Hanes Llenyddiaeth Gymreig 1651 hyd 1850, t. 300. 
372 Gomer Morgan Roberts, Bywyd a Gwaith Peter Williams (Caerdydd, 1943), t. 13. 
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ymgydnabu â’r ieithoedd clasurol’.373  Fe’i hargyhoeddwyd o oedran ifanc iawn mai ym maes 

crefydd yr oedd ei ddyfodol.374  Aeth i Ysgol Ramadeg Caerfyrddin am dair blynedd dan 

nawdd aelod estynedig o’r teulu gan ddod yn hyddysg yn y clasuron.   

 

Ychydig fisoedd cyn i Peter Williams adael yr ysgol yn 1743, fe’i hysbyswyd y byddai 

George Whitefield yn pregethu yn yr ardal.  Fe’i rhybuddiwyd i beidio â mynd i wrando ar y 

bregeth oherwydd: ‘Ofnai’r meistr rhag clefydu o’i ddisgyblion o Fethodistiaeth!’375 Roedd 

hyn yn gynnar iawn yn hanes y Diwygiad Methodistaidd yng Nghymru ac roedd 

Methodistiaeth yn destun llawer iawn o feirniadu. Cafodd Peter Williams dröedigaeth dan y 

bregeth hon a noda Peter Williams ei hun ei bod wedi cael effaith ddirfawr ar ei addysg a bod 

ei feddyliau yn llawn o’i bechodau: 

I had no more any delight in heathen authors; I went to school, but could not collect 

my thoughts to study my lesson.376  

 

Byddai’r bregeth hon yn cael effaith sylweddol ar fywyd a gwaith Peter Williams.   

 

Bu’n athro am gyfnod byr yng Nghynwyl Elfed, fe’i hordeiniwyd yn ddiacon yn 1745 a bu’n 

gurad yn Eglwys Gymyn, Abertawe, Llangrannig a Llandysilio Gogo. Ni fu ei waith yn yr 

ardaloedd hyn yn llwyddiannus iawn oherwydd ei gredoau crefyddol.  Gwrthodwyd ei 

urddo’n offeiriad oherwydd ei Fethodistiaeth. Ymunodd â’r Methodistiaid yn 1747. Aeth o 

amgylch y wlad i bregethu gan fynd yn un o brif arweinwyr y Mudiad Methodistaidd yng 

Nghymru.  Ysgrifennodd dros ugain o lyfrau yn cynnwys llyfrau i blant, cofiannau a llyfrau 

crefyddol. Gwelir felly bod ei waith llenyddol yn llawn amrywiaeth yn debyg i gynnwys yr 

Eurgrawn.   

 

                                                           
373 Roberts, Bywyd a Gwaith Peter Williams, t. 13. 
374 Roberts, Bywyd a Gwaith Peter Williams, t. 14: ‘fod gan Dduw waith arbennig iddo’. 
375 Roberts, Bywyd a Gwaith Peter Williams, t. 15. 
376 Roberts, Bywyd a Gwaith Peter Williams, t. 16. 
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Ei brif waith oedd cyhoeddi fersiwn teuluol o’r Beibl Cymraeg gyda nodiadau ar bob pennod, 

Beibl Peter Williams, a chyhoeddwyd miloedd o gopïau ohono.  Hwn oedd y Beibl cyntaf i’w 

argraffu yng Nghymru, felly yr oedd Peter Williams yn gyfarwydd â thorri tir newydd ym 

myd y wasg.  Cafodd ei gyhoeddi dros bedair blynedd mewn pymtheg o rannau cyfnodol 

gyda nodiadau esboniadol a oedd yn costio swllt yr un.  Trwy wneud hyn llwyddodd i ennill 

yr hawlfraint gan Brifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt i gyhoeddi’r Beibl Cymraeg gan 

nad oedd yr hawlfraint yn cynnwys Beibl gyda nodiadau.  

 

Gwyddai fod Beiblau y tu hwnt i afael ariannol llawer o deuluoedd Cymru felly drwy ei 

gyhoeddi’n raddol dros gyfnod o amser am gost resymol llwyddodd i ddarparu adnodd 

darllen gwerthfawr iawn i aelwydydd Cymru.  Pwysleisia Sir John Lloyd bwysigrwydd 

gwaith Peter Williams: 

He benefited his countrymen, beyond any measure of words, by the issue of his 

family Bible[...] Among other merits, it undoubtedly became an auxiliary to the 

preservation of the Welsh language.377 

 

Dyma ddangos fod Peter Williams yn ceisio gwneud mwy na hybu llythrennedd yng 

Nghymru: roedd am sicrhau goroesiad yr iaith. Gwnaeth ddefnydd o’r wasg gyfnodol i 

gynnal y frwydr honno. Cyhoeddwyd y Beibl yn ei gyfanrwydd gan John Ross yng 

Nghaerfyrddin yn 1770 felly roedd Beibl Peter Williams a’r Eurgrawn wedi’u golygu gan yr 

un golygydd tua’r un cyfnod.    

 

Yr oedd Peter Williams yn athrylith ac yn feistr ar yr iaith Gymraeg felly mae’n syndod i 

Richard Morris feirniadu safon ieithyddol y cyfnodolyn yn un o’i lythyrau: 

                                                           
377 John. E. Lloyd (gol.), A History of Carmarthenshire Vol 2, From the Act of Union (1536) to 1900 (Cardiff, 

1939) Dyfynnwyd ar-lein, <http://www.thebookblog.co.uk/2011/11/peter-williams-1722-1796/>; cyrchwyd 4 

Tachwedd 2017. 
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‘Gresyn na bae’r cyhoeddwyr yn medru ‘sgrifennu’r iaith yn gywirach! O! Am Oronwy 

Fardd neu ei gyffelyb’.378 Un o brif ddibenion y cyfnodolyn oedd codi safon yr iaith, ond 

gwelai Richard Morris safon yr iaith yn dirywio ac yr oedd y cyfnodolyn yn cyfrannu at y 

broblem hon.  Y mae’n anodd credu y byddai awdur y Beibl Cymraeg o bawb yn ysgrifennu 

Cymraeg gwallus. 

 

Yr hyn y mae’r wybodaeth uchod yn ei dangos yw bod crefydd wedi chwarae rhan allweddol 

ym mywyd Peter Williams ers ei fod yn ifanc iawn ac na allai ddianc oddi wrth ei grefydd, yn 

arbennig ei Fethodistiaeth.  Ni fyddai person a ‘[o]ddefodd lawer yn achos yr efengyl’ ac a 

oedd yn un o arweinyddion mudiad y Methodistiaid gyhoeddi cyfnodolyn heb bwyslais 

crefyddol cryf.379  I raddau gellir ystyried yr Eurgrawn yn gyfnodolyn seciwlar oherwydd 

ychydig iawn o gyfeiriadau crefyddol a geir ynddo.   

 

Bu i ‘Gyhoeddwyr yr Eurgrawn Cymraeg’ gynnwys rhan o bregeth Methodist a anfonwyd 

atynt gan un o’r darllenwyr, ‘os cyflewch yn eich Eurgrawn da fydd gan eich dyfal 

ddarllenydd’.380 Er bod y bregeth yn trafod llofruddiaeth, celwydd a phechod ni chyflëir 

neges neu wers grefyddol bwysig ynddi: 

[...]nid oes yma nemawr o ganmoliaeth nac o anghymeradwyaeth; ac nid hawdd yw 

gwybod pa beth oedd amcan yr ysgrifennydd.381 

 

Er nad yw’r bregeth yn lleisio barn benodol mae’r golygydd yn dewis cynnwys geiriau’r sawl 

a anfonodd y bregeth.  Noda’r rhagymadrodd i’r bregeth y gwelwyd Methodist ‘hynod’ yn 

areithio i gynulleidfa ‘liosog’ a bod yr hyn a adroddwyd yn ‘hynod’ dros ben.  Felly er nad 

yw’r bregeth ei hun yn arddangos ‘nemawr o ganmoliaeth nac o anghymeradwyaeth’, dengys 

                                                           
378 Hugh Owen, Additional Letters of the Morrises of Anglesey (1735-1786), xlix/2 (London, 1949), t. 767. 
379 Roberts, Bywyd a Gwaith Peter Williams, t. 23. 
380 Edwards, ‘Cyhoeddiadau Cyfnodol y Cymry’, yn Traethodau Llenyddol, t. 518. 
381 Edwards, ‘Cyhoeddiadau Cyfnodol y Cymry’, t. 518. 
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y rhagymadrodd byr fod yr ansoddeiriau cadarnhaol a ddefnyddir yn mynegi cefnogaeth gref 

i fudiad y Methodistiaid. Nid geiriau’r golygydd ydynt ond mae’r ffaith iddynt gael eu 

cynnwys yn dangos bod y golygydd yn barod i leisio cefnogaeth i’r Methodistiaid mewn 

modd anuniongyrchol. 

 

Mewn cyfnod pan oedd crefydd yn ganolog i fywyd y gymdeithas sylwer nad yw adran 

‘Newyddion Cartrefol a Phellennig’ yn cynnwys toreth o hanesion a chofnodion am 

ddigwyddiadau a chyfarfodydd crefyddol.  Yn y rhifyn a gyhoeddwyd ddydd Sadwrn, 1 Medi 

1770 ceir cofnod am gyfarfod crefyddol a gynhaliwyd yng nghapel yr Arglwyddes 

Huntington yn Nhrefeca ym mis Awst 1770.  Dyma’r unig gyfeiriad at gyfarfod crefyddol yn 

y cylchgrawn.  Yr hyn sy’n arbennig o bwysig am y cofnod hwn yw’r ffaith bod Peter 

Williams wedi cymryd rhan yn y cyfarfod: ‘Yn y bore, y Parchedig Mr. Fletcher a 

bregethodd yn Saesneg, a’r Parch P. Williams yn Gymraeg’.382 Fel un a oedd am gadw 

golygyddiaeth yr Eurgrawn yn ddirgelwch mae’n annhebygol y byddai Peter Williams yn 

dymuno tynnu sylw at ei gyfraniad personol yn y cylchgrawn.  

 

Mae’r cofnod hwn o’r cyfarfod crefyddol yn Nhrefeca yn arwyddocaol yn y drafodaeth 

ynglŷn â phwy oedd golygydd yr Eurgrawn oherwydd wrth ymchwilio ymhellach i’r 

digwyddiad hwn, sylwir nad yw’r cofnod o reidrwydd yn gywir. Yn yr Eurgrawn nodir bod 

Peter Williams wedi pregethu yn Gymraeg yn Nhrefeca ond yng nghofiant Arglwyddes 

Huntington nodir mai gweddïo yn unig a wnaeth Peter Williams: 

Mr Peter Williams of Carmarthenshire, then in devout and fervent prayer implored the 

divine blessing on the minister who was about to preach.383 

 

                                                           
382 Edwards, ‘Cyhoeddiadau Cyfnodol y Cymry’, t. 544. 
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Ni fyddai Peter Williams wedi cyhoeddi cofnod yn dangos ei fod wedi pregethu yn Nhrefeca 

pe bai’n gwybod mai gweddïo yn unig a wnaeth yno.   

 

Ceir cofnod arall sy’n dadlau yn erbyn y gred mai Peter Williams oedd golygydd yr 

Eurgrawn yn rhifyn 14 Ebrill 1770 o’r Eurgrawn.  Nodir yn y rhifyn hwn fod George 

Whitefield, Methodist brwd a thrwm ei ddylanwad, wedi dychwelyd i Brydain: ‘Dydd 

Sadwrn diwethaf y dychwelodd y Parchedig Mr George Whitefield yn iach i Lundain, o 

Georgia yn America’.384  Roedd y cofnod hwn yn anghywir ‘canys bu farw Whitefield yn yr 

Amerig y mis Medi canlynol heb ddychwelyd o gwbl i’w wlad enedigol’.385  Rhaid cofio mai 

dan bregeth George Whitefield y cafodd Peter Williams dröedigaeth a phe bai Peter Williams 

yn olygydd yr Eurgrawn ni fyddai, heb dystiolaeth gadarn, wedi cofnodi gwybodaeth 

anghywir am farwolaeth un a gafodd gymaint o ddylanwad arno.   

 

Dengys y wybodaeth uchod ei bod yn annhebygol iawn mai Peter Williams oedd golygydd yr 

Eurgrawn.  Fel y dywedodd John Evans o’r Bala amdano yn Trysorfa Ysprydol, ‘Llafuriodd 

yn ddiwyd ac yn ffyddlawn’ dros Fudiad y Methodistiaid felly mae’n amheus a fyddai’n 

golygu cylchgrawn seciwlar ei natur.386  Roedd hefyd yn meddu ar ‘ysbryd eofn a 

phenderfynol, fel pe bai wedi ei gymhwyso i ymgymeryd â theithiau blinion a pheryglus’ 

felly byddai wedi mynnu cynnwys ysgrifau crefyddol a chyflwyno ei ymgyrch Fethodistaidd 

yn y cylchgrawn.387 

 

Mae eraill yn credu mai’r Parchedig Josiah Rees, gweinidog Undodaidd yng Nghwmtawe, 

oedd golygydd yr Eurgrawn.  Fe’i ganed ar 2 Hydref 1744 ym mhlwyf Llanfair-ar-y-bryn.  

                                                           
384 Edwards, ‘Cyhoeddiadau Cyfnodol y Cymry’, t. 547. 
385 Edwards, ‘Cyhoeddiadau Cyfnodol y Cymry’, t. 547. 
386 John Evans, Trysorfa Ysprydol (Rhagfyr 1809), t. 136. 
387 Y Traethodydd (Mai 1984), t 148. 
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Yn debyg i Peter Williams yr oedd ef hefyd yn dod o deulu crefyddol iawn ac yr oedd ei dad, 

Owen Rees, yn weinidog yng Nghlun-pentan.  Aeth Josiah Rees i ysgol ramadeg Abertawe 

gan fynd ymlaen i astudio yn academi Caerfyrddin.  Fe’i hurddwyd yn weinidog eglwys y 

Gelli-onnen yn 1763.  Bu ef hefyd yn cadw ysgol hyd tua 1785.  Yr oedd yn ymddiddori’n 

helaeth yn hanes a llenyddiaeth Cymru o oedran ifanc iawn.  Mae tystiolaeth lawer mwy 

pendant i gefnogi’r honiad mai Josiah Rees oedd golygydd yr Eurgrawn oherwydd caiff ei 

enwi ar dudalennau’r cylchgrawn.  Anogir y darllenwyr i anfon ysgrifau a llawysgrifau i’w 

sylw ef: 

Fe ddeisyfir ar y cyfryw Foneddigion, ac eraill, sydd yn meddiannu hen Law-

‘sgrifeniadau Cymraeg, ac yn ewyllysio eu cael yn gyhoeddus, eu hanfon at 

Gyhoeddwr yr Eurgrawn Cymraeg i ofal y Parchedig Mr Josiah Rees, o’r Gelligron, 

gerllaw Castell Nedd[...]388 

 

Er hyn, sylwer mai at ‘Gyhoeddwr yr Eurgrawn Cymraeg’ a nodir ac nid at olygydd yr 

Eurgrawn.   

 

Ceir cyfeiriad tebyg gan Thomas Rees, mab Josiah Rees wrth iddo sôn am yr Eurgrawn yn ei 

gofiant: 

This magazine...was projected and conducted at his own charge by...the late Rev. 

Josiah Rees of Gelligron...whose extensive acquaintance with the general literature, 

and critical knowledge of his native tongue...eminently qualified him for the 

undertaking.389 

 

Er nad yw’r cofnod hwn yn nodi’n bendant mai ef oedd golygydd yr Eurgrawn, dywed fod ei 

dad wedi ymgymryd â’r gwaith o gynllunio a rheoli cynnwys y cylchgrawn, ‘conducted at his 

own charge’. Gan mai cynllunio a rheoli cynnwys yw gwaith golygydd unrhyw gylchgrawn 

pwysleisir, felly, mai Josiah Rees oedd golygydd yr Eurgrawn.  Hefyd, ar wyneb-ddalen yr 

Eurgrawn caiff ei enwi ochr yn ochr â R. Rhydderch ac I. Ross, ac nid oes amheuaeth mai I. 

                                                           
388 Trysorfa Gwybodaeth, neu Eurgrawn Cymraeg, iii (Mawrth 17 hyd Mawrth 31, 1770), t. 1. 
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Ross oedd yr argraffydd oherwydd nodir ar yr amlen ei fod yn cael ei argraffu gan I. Ross 

yng Nghaerfyrddin. 

 

Gwnaeth Owain Myfyr lawer iawn i hyrwyddo a diogelu llenyddiaeth Gymraeg yn ystod y 

ddeunawfed ganrif a cheir casgliad enfawr o’i lythyrau yn y Llyfrgell Genedlaethol yn 

Aberystwyth.390 Ceir cyfeiriad at Josiah Rees a’i ymwneud â’r cylchgrawn yn un o lythyrau 

Owen Jones at Walter Davies neu Gwallter Mechain ar 14 Awst 1793: 

Am y Cylcxgrawn yn fy marn i ei fod yn rhy gyfyng a phleidiol o ran crefydd a hynny 

yw corph y gaingc goreu oedd dull Eurgrawn J(osiah) Rees a mwy amrywiol o 

destunau at arxwaeth ac amgyffred y gyffredin[...]391 

 

 

Yr oedd Owain Myfyr, masnachwr crwyn llwyddiannus iawn, yn aelod ac yn un o sylfaenwyr 

Cymdeithas y Gwyneddigion. Bu’n llywydd, yn drysorydd ac yn ysgrifennydd y gymdeithas. 

Dan ei arweiniad ef dechreuodd y gymdeithas gynnig gwobrau am awdlau yn debyg i’r 

eisteddfodau heddiw. Cyhoeddwyd gweithiau pwysicaf y cyfnod, yn cynnwys gwaith Dafydd 

ap Gwilym a chasgliad o lenyddiaeth Gymraeg ganoloesol, The Myvyrian Archaiology of 

Wales.  Roedd wedi ymdrwytho yn hanes a llenyddiaeth Cymru felly byddai’n sicr o wybod 

pwy oedd yn gyfrifol am gyhoeddi’r Eurgrawn.  Rhaid cytuno’n llwyr â’r hyn a ddywedir yn 

Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru: bydd llythyrau Owain Myfyr yn cynnig golau 

gwerthfawr ar waith llenyddol a diwylliannol y Cymry yn Llundain yn ystod y ddeunawfed 

ganrif.392  Sylwer hefyd ar y troednodyn ar waelod y dudalen sy’n nodi’n glir ‘Trysorfa 

                                                           
390 Ceir mwy o wybodaeth am y llythyrau hyn yn W. Ll. Davies., ‘Original Documents – Some Letters of Owen 

Jones, “Owain Myvyr”’, yn Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru (Aberystwyth, 2008), t. 62. Adnodd ar-

lein ar gael hefyd, http://cylchgronaucymru.llgc.org.uk/browse/viewpage/llgc-id:1277425/llgc-id:1277834/llgc-

id:1277850/getText>; cyrchwyd 17 Tachwedd 2016.  
391 Davies, ‘Original Documents - “Owain Myvyr”’, t. 64. 
392 Davies, ‘Original Documents - “Owain Myvyr”’, t. 62: ‘a flood of light upon the literary and cultural 

activities of Welshmen in London and in Wales during the lifetime of ‘“Myvyr”’. 

http://cylchgronaucymru.llgc.org.uk/browse/viewpage/llgc-id:1277425/llgc-id:1277834/llgc-id:1277850/getText
http://cylchgronaucymru.llgc.org.uk/browse/viewpage/llgc-id:1277425/llgc-id:1277834/llgc-id:1277850/getText
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Gwybodaeth, neu Eurgrawn Cymraeg, edited by Josiah Rees, 1770’.393 Mae’r cyfeiriadau hyn 

yn tywys golygyddiaeth yr Eurgrawn Cymraeg at Josiah Rees.   

 

Gwyddom, felly, i Peter Williams gymryd diddordeb mawr yn y cylchgrawn a chynghori’r 

cyhoeddwyr, ond nid oedd ynghlwm â’r gwaith o olygu’r cylchgrawn. Josiah Rees oedd wrth 

y llyw ac mae llenorion dysgedig a safonol yn cyfeirio ato fel y golygydd. Cofiwn hefyd iddo 

gael ei enwi ar wyneb-ddalen y cylchgrawn.   Un peth sy’n sicr wrth olygu’r cylchgrawn: 

gwnaed ymdrech i hybu llenyddiaeth a’r iaith Gymraeg. Roedd cyfraniad y golygydd 

‘gwladgarol’ yn hollbwysig am iddo roi gweithiau llenyddol traddodiadol Cymru ar gof a 

chadw.394  

 

Ar frig tudalen flaen ail rifyn yr Eurgrawn Cymraeg ceir y geiriau ‘CYHOEDDIADAU 

CYFNODOL Y CYMRY’, mewn priflythrennau. Mae maint y ffont yn gymharol fach ond 

yn ddigon i dynnu sylw’r darllenydd ac i ddangos yn syth at bwy y cyfeirir y cyfnodolyn.395  

Gan na ddefnyddiwyd y gair ‘cyfnodol’ yn Tlysau yr Hen Oesoedd dyma’r tro cyntaf i’r 

ansoddair gael ei ddefnyddio yng nghyd-destun y wasg gyfnodol. Dyma ddangos bod y 

cylchgrawn am ddatblygu’r cyfrwng hwn a gosod cynsail ar gyfer cyfnodolion y dyfodol.  

 

Rhoddir pwys ar ‘y Cymry’ yn syth gan ddangos ei fod yn cynnig rhywbeth gwahanol i’r hyn 

a gynhwysir yn y cyfnodolion Saesneg.  Roedd yn rhaid brwydro yn erbyn yr hyn a 

gynhwysid yn y wasg Saesneg fel y nododd Lewis Morris yn un o’i lythyrau at ei frawd 

Richard. Roedd y cyfnodolion Saesneg yn dod yn fwyfwy poblogaidd yng Nghymru ac 

                                                           
393 Davies, ‘Original Documents – “Owain Myvyr”’, t. 64. 
394 Edwards, ‘Cyhoeddiadau Cyfnodol y Cymry’, t. 547. 
395 Trysorfa Gwybodaeth neu, Eurgrawn Cymraeg, ii (Caerfyrddin, 1770), t. 1. 
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roeddynt ar gael yn y swyddfeydd post a’r siopau lleol: ‘The Daily Gazetteer comes to ye 

Post Office and two other places [...]’396   

 

Yr hyn sy’n ddiddorol yw’r ffaith bod gan y cylchgrawn hwn ddau enw neu deitl, sef 

‘TRYSORFA GWYBODAETH, NEU EURGRAWN CYMRAEG’.  Mae maint ffont y 

geiriau ‘Eurgrawn Cymraeg’ yn fwy er mwyn dangos mai wrth yr enw hwn y câi’r 

cylchgrawn ei adnabod.  Anogir y darllenwyr i anfon eu llythyrau i sylw ‘Golygydd yr 

Eurgrawn’.397  Rhoddir rhyw statws i’r cyfnodolyn o’r cychwyn cyntaf gan fod ‘Eurgrawn’ 

yn golygu trysor yng nghyfraith Hywel Dda’.398 Ailadroddir y gair trysor er mwyn gwneud 

i’r Cymry werthfawrogi’r ffaith eu bod yn derbyn rhywbeth arbennig a gwerthfawr.  Mewn 

llythyr at Hugh Hughes ar 17 Ebrill 1770, dywed Richard Morris mai ef oedd y tu cefn i 

enw’r cylchgrawn: 

A welsoch i run o’r Eurgrawn Cymraeg a brintir yng Nghaerfyrddin bob pythefnos 

am dair ceiniog y llyfr?  Yr oeddynt wedi ei alw yn Magazine yn eu cynnygiadau, ond 

myfi a’i bedyddiais yn Eurgrawn iddynt [...]399 

 

Dengys hyn fod y cylchgrawn yn fenter bwysig a bod llenorion blaengar Cymru am gynnig 

eu cyngor a’u harweiniad er mwyn sicrhau llwyddiant y cylchgrawn. 

 

O dan y teitl nodir pris y cyfnodolyn, sef ‘Pris Tair Ceiniog yn unig’.  Ychwanegwyd y 

geiriau ‘yn unig’ oherwydd bod cyhoeddwyr y cyfnodolyn yn ffyddiog ei fod yn darparu 

gwerth am arian i’r darllenwyr a’i fod yn bris rhesymol am y trysor hwn.  Yr oedd ei 

ragflaenydd, Tlysau yr Hen Oesoedd, yn costio ‘Four Sheets for Sixpence, quarterly’, felly er 

                                                           
396 Davies (gol.), The letters of Lewis, Richard, William and John Morris of Anglesey, i (Aberystwyth, 1907), t. 

22. 
397 Trysorfa Gwybodaeth neu Eurgrawn Cymraeg ii, t. 1. 
398 Edwards, ‘Cyhoeddiadau Cyfnodol y Cymry’, t. 529: ‘[...] gwybyddir mai Trysor yw ei feddwl yng 

nghyfraith Hywel Dda [...]’ 
399 Owen, Additional Letters of the Morrises of Anglesey xlix/ii, t. 767. 
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bod dros ddeng mlynedd ar hugain wedi mynd heibio yr oedd y cyfnodolyn hwn yn rhatach 

i’w brynu ac yn arwydd mai cyfnodolyn i’r bobl gyffredin ydoedd.   

 

Cyhoeddwyd yr Eurgrawn bob pythefnos, ac roedd yn cynnwys 32 o dudalennau, wyth-blyg 

bychain. Gwelir ei bod felly yn fenter lawer mwy na Tlysau yr Hen Oesoedd a oedd yn 

cynnwys 16 o dudalennau. Roedd yn rhaid i’r pris fod yn rhesymol i bobl allu parhau i’w 

brynu yn rheolaidd.  Golyga maint y fenter newydd hon ei bod ychydig yn fwy amhersonol 

na Tlysau yr Hen Oesoedd.  Mae Lewis Morris fel petai yn annerch ei ddarllenwyr yn ei 

ragymadrodd ac yn eu croesawu gan adrodd ei resymau dros gyflwyno’r cyfnodolyn: ‘er 

mwyn difyrrwch i’r sawl a’i chwenycho, ac er mwyn cadw coffadwriaeth am yr Hên Wyrda 

Doethion gynt [...]’400  

 

Bwrw iddi’n syth a wna’r Eurgrawn gan ddatgan beth a gynhwysir yn y pedair rhan.  Gall 

hyn fod yn arwydd o’r datblygiad a welwyd yn ystod y deng mlynedd ar hugain blaenorol. 

Hynny yw, roedd dyfodiad nifer cynyddol o weithiau llenyddol yn golygu nad oedd angen 

cyfiawnhau cyflwyno’r cyfnodolyn hwn. Fel y nodwyd eisoes, cyhoeddwyd Gweledigaethau 

y Bardd Cwsc Ellis Wynne a Drych y Prif Oesoedd Theophilus Evans ar ddechrau’r 

ddeunawfed ganrif.  Cafwyd ail argraffiad o Drych y Prif Oesoedd yn 1740 gydag 

ychwanegiadau a oedd yn dangos bod y galw am lenyddiaeth yn cynyddu wrth i’r ganrif fynd 

rhagddi.  Gwelir hyn ym mhoblogrwydd cymdeithasau’r cyfnod dan sylw megis Cymdeithas 

y Cymmrodorion a Chymdeithas y Gwyneddigion.  

 

                                                           
400 Tlysau yr Hen Oesoedd, t. 1. 
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Sefydlwyd Cymdeithas y Cymmrodorion yn 1750 ac erbyn 1759 roedd ganddi 168 o aelodau, 

ffigwr a gynyddodd i 228 o aelodau erbyn 1778.401  Roedd gan y Gymdeithas hon o leiaf dri 

bwriad sef: 

[...] cynnal aniawnau lle y gellid casglu arian i helpu’r ysgol radd neu unrhyw Gymry 

Llundeinig mewn adfyd, yn ail astudio llen a hanes Cymru, a chynnal trafodaethau ar 

y pynciau hyn a chyhoeddi llyfrau ar Gymru, ac yn drydydd, rhoi arweiniad i’r Cymru 

gartref, cenedl heb unrhyw sefydliadau.402 

 

Lewis Morris a fathodd enw’r Gymdeithas gan mai ef a’i ddau frawd oedd y tu ôl i 

Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion. Cyfeirir at Richard Morris fel Tad y 

Cymmrodorion.403 Mae’r gair Cymmrodorion yn ffurf o ‘gyn-frodorion’, sef trigolion cyntaf 

ynysoedd Prydain.404 Pwysleisia hyn gysylltiad y Cymry â’r Brythoniaid a oedd wedi trigo 

yma cyn y Sacsoniaid gan awgrymu y dylid ‘rhoi parch i’r Cymry, fel yr unig ddolen gyswllt 

a hen hen hanes Prydain’.405  

 

Tyfodd y Cymmrodorion o gymdeithas flaenorol sef Anrhydeddus a Theyrngar Gymdeithas 

yr Hen Frytaniaid.406 Cymdeithas o Gymry Llundain oedd hon hefyd a oedd yn trefnu’r 

wledd Ŵyl Ddewi yn Llundain er budd teuluoedd Cymraeg Llundain a oedd yn byw mewn 

tlodi. Diben y gair ‘teyrngar’ yn y teitl oedd dangos teyrngarwch y Cymry i’r Brenin 

Hanoferaidd. Ystyr ‘Hen Frytaniaid’ oedd bod ‘Prydeinig’ wedi golygu ‘Cymreig’ hyd at 

1707 ond ei fod fwyfwy yn cael ei ddefnyddio i sôn am y Deyrnas Gyfunol.407 Wrth gwrs 

mae i’r enw ‘Brytaniaid’ dras hŷn na’r ddeunawfed ganrif. O ddechrau eu hanes credai’r 

Cymry mai Ynys Brydain oedd eu priod wlad. Cyn i’r iaith Gymraeg gael ei llawn ffurfio a 

                                                           
401 Emrys Jones, ‘A Concise History of the Society 1751-1951’, yn Emrys Jones a Dewi Watkin Powell (goln.), 

The Honourable Society of Cymmrodorion – A Concise History 1751-2001 (London, 2004), t. 3. 
402 Prys Morgan, ‘Ein Hanes’, yn Gwefan Cymdeithas y Cymmrodorion; <cymmrodorion.org/cy/y-

gymdeithas/ein-hanes> cyrchwyd 17 Rhagfyr 2016. 
403 Jones, ‘A Concise History of the Society 1751-1951’, t. 2: ‘The Father of the Cymmrodorion’. 
404 Jones, ‘A Concise History of the Society 1751-1951’, t. 3: ‘a throw-back to the original people of Britain’. 
405 Morgan, Gwefan Cymdeithas y Cymmrodorion. 
406 Jones, ‘A Concise History of the Society 1751-1951’, t. 1: ‘The Honourable and Loyal Society of Ancient 

Britons was established in 1715, and has claims to be the parent of the Cymmrodorion’. 
407 Morgan, Gwefan Cymdeithas y Cymmrodorion. 
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chyn cyfansoddi’r llenyddiaeth Gymraeg cynharaf, credid mai ‘Brythoniaid’ oedd hynafiaid y 

Cymry ac y siaredid yr iaith Frythoneg cyn i honno droi’n Gymraeg.408 Ymddangosodd y 

cyfeiriad hwn at y Brytaniaid yn y cyfnodolyn Cymraeg cyntaf gan fod Lewis Morris yn 

pwyso’n drwm arno yn Tlysau yr Hen Oesoedd i dynnu sylw at bwysigrwydd ac arwyddocâd 

llenyddiaeth Cymru.  

 

Er y sefydlwyd ‘Anrhydeddus a Theyrnas Gymdeithas yr Hen Frytaniaid’ er budd 

disgynyddion Cymru yn Llundain, roedd elfen o snobyddrwydd a gradd yn perthyn i’w 

olynydd, y Cymmrodorion: ‘A touch of the aristocratic elite was to be a continuing element 

in the society’s history’.409 Gellir gweld hyn yn rhestr aelodaeth y Cymmrodorion gan ei bod 

yn cynnwys pobl enwog a phwysig fel yr Arglwydd Bulkley, yr Arglwydd Grosvenor a’r 

Arglwydd Paget. Noda’r rhestr hon hefyd ddeugain masnach a chrefft wahanol ond nid oedd 

Lewis Morris am gydnabod hyn: 

For God’s sake, don’t put down weaver, tinker, Cooper, but let their titles be 

disguised as much as possible, that every English fool may not have room to laugh in 

his sleeve and say ‘Such a Society indeed’.410 

 

Gwelwyd hyn yn Tlysau yr Hen Oesoedd gydag ysgrifau dwys a chymhleth ac awydd Lewis 

Morris i sicrhau cefnogaeth y boneddigion Seisnig gyda’i esboniadau Saesneg.  

 

Sefydlwyd Cymdeithas y Gwyneddigion gan aelodau’r Cymmrodorion yn 1770 a oedd yn 

teimlo bod gormod o bwys ar statws a phendefigion: 

[...] reflected the feeling among many that there should be less involvement with the 

gentry, more on the common man and certainly more emphasis on literature and 

music.411 

 

                                                           
408 Dafydd Glyn Jones, Agoriad yr Oes (Ceredigion, 2001), tt. 73 a 110. 
409 Jones, ‘A Concise History of the Society 1751-1951’, t. 3: ‘[…] for the benefit of children of Welsh 

parentage within the city of London’. 
410 Dyfynnwyd yn Shawna Lichtenwalner, Claiming Cambria: Invoking the Welsh in the Romantic Era 

(Delaware, 2008), t. 119. 
411 Jones, ‘A Concise History of the Society 1751-1951’, t. 6. 
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Dirmyg a gwawd a oedd yn wynebu’r pendefigion yn y gymdeithas hon.412 Roedd y 

datblygiad hwn yn bwysig am ei fod i’w weld yn natblygiad y wasg gyfnodol Gymraeg yn y 

cyfnod dan sylw.  

 

Roedd Tlysau yr Hen Oesoedd yn ceisio apelio at hynafiaethwyr a phendefigion ond roedd yr 

Eurgrawn am ddarparu deunydd darllen i bobl gyffredin. Cynhelid cyfarfodydd y 

Cymmrodorion yn Saesneg, ond Cymraeg oedd iaith cyfarfodydd y Gwyneddigion. Owain 

Myfyr oedd pennaeth Cymdeithas y Gwyneddigion, dyn busnes llwyddiannus, felly roedd yn 

amlwg yn gweld bod galw am gymdeithas fwy gwerinol. Cyhoeddodd y Gwyneddigion 

glasuron Cymraeg, a oedd yn cynnwys gwaith Dafydd ap Gwilym,  cyn mynd ymlaen i noddi 

eisteddfodau yng Nghymru.  

 

Roedd y cymdeithasau hyn yn hollbwysig yn hanes y wasg gyfnodol Gymraeg gan nad oedd 

gan Gymru brifddinas yn y ddeunawfed ganrif. O ganlyniad, roedd mwy a mwy o’r Cymry 

mwyaf addawol a dysgedig yn heidio i Lundain. Cynigiai’r cymdeithasau hyn ganolfan i 

drafod hanes a diwylliant Cymru gan sicrhau diddordeb yr ysgolheigion hyn yn llenyddiaeth 

eu gwlad.  Sefydlodd y cymdeithasau hyn blatfform ar gyfer gweithgareddau pellach wrth i 

Gymry gartref fynd ati i ffurfio eu cymdeithasau eu hunain.  

 

Roedd hyn yn adlewyrchiad o’r hyn a oedd yn digwydd yn y wasg gyfnodol wrth i’r 

cyfnodolion gyhoeddi gweithiau ac annog y darllenwyr i fynd ati i ysgrifennu a chyfrannu. 

Ffurfiwyd Cymdeithas y Cymreigyddion yn 1795 a oedd yn canolbwyntio ar yr iaith 

                                                           
412 Ceir mwy am hanes y cymdeithasau hyn a bywyd diwylliedig y Cymry yn Llundain yn ystod blynyddoedd 

olaf y ddeunawfed ganrif yng nghyfrol Geraint Phillips, Dyn heb ei Gyffelyb yn y Byd – Owain Myfyr a’i 

Gysylltiadau Llenyddol (Caerdydd, 2010).  Dyma’r cofiant cyntaf i Owain Myfyr a chyflwyna gyd-destun 

hanesyddol. 
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Gymraeg. Dyma nodwedd arall a adlewyrchwyd yn y wasg gyfnodol gyda chynnydd yn nifer 

y cyfnodolion Cymraeg. 

 

Cymdeithas bwysig o ran hybu llenyddiaeth Gymraeg yn y cyfnod oedd Cymdeithas er 

Taenu Gwybodaeth Gristnogol neu’r S.P.C.K, sef The Society for the Promotion of Christian 

Knowledge.  Er i’r gymdeithas hon gael ei sefydlu yn Lloegr cafodd ddylanwad mawr ar dwf 

addysg Gymraeg ac ar y wasg argraffu.  Bu i’r gymdeithas sefydlu ysgolion elusennol i 

addysgu a lledaenu llythrennedd yng Nghymru a rhoddodd lyfrau i blant gwerin Cymru.  

Roedd y twf yng nghynnyrch y wasg argraffu yn Nghymru wedi ehangu gorwelion y Cymry 

ac roeddynt yn fwy parod i dderbyn gweithiau a dulliau llenyddol newydd. 

 

Edrydd rhan gyntaf yr Eurgrawn ‘Hanes Cymru’, thema amlwg yn Tlysau yr Hen Oesoedd. 

Ceir hanes Brut y Tywysogion, sef yr Hen Frutaniaid sy’n adleisio’n rhannol gynnwys 

cyhoeddiad Lewis Morris wrth iddo bwysleisio cyfraniad arbennig y Cymry at fri a 

llwyddiant y Brutaniaid.  Roedd rhai pethau wedi aros yr un fath yn ystod y tri degawd, wrth 

i’r Eurgrawn barhau â’r frwydr i hyrwyddo hanes Cymru ac ennyn parch i’r wlad a’i hiaith.  

Yr oedd llawer o hynafiaethwyr y cyfnod yn ceisio sicrhau statws i’r Gymraeg a’i 

llenyddiaeth a rhoi sylw teilwng i’w hanes, 

[...] that ‘search for origins’ which became a key aspect of the modern process of 

nation building and which involved the attempt to define a nation as an ancient, 

established, historically rooted ‘fact’.413  

 

 

Yr oedd yr Eurgrawn yn ceisio annog pobl i roi’r ffaith hon ar gof a chadw drwy annog y 

sawl ‘sydd yn meddiannu hen Law-‘sgrifeniadau Cymraeg, ac yn ewyllysio eu cael yn 

                                                           
413 S. Rhian Reynolds (gol.), A Bibliography of Welsh Literature in English Translation (Cardiff, 2005), t. xiii. 
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gyhoeddus’ i’w hanfon i mewn er mwyn iddynt gael eu cyhoeddi.414  Sylwer mai cais am hen 

lawysgrifau Cymraeg yn unig yw hwn. Y Cymry a’r Gymraeg yn unig a gâi sylw yn yr 

Eurgrawn, yn wahanol i Tlysau yr Hen Oesoedd a oedd yn cynnwys cyflwyniadau byr yn 

Saesneg i’r testunau Cymraeg.  Mae’r modd y cafodd y  cyfnodolyn ei drefnu fel y ‘gellir ei 

rhwymo wrthi ei hun, pan ei gorphennir,’ yn dangos craffter a gweledigaeth y golygyddion.  

Nid oedd gan y Cymry cyffredin ddigon o arian i brynu llyfrau felly roedd y dull hwn yn fodd 

i brynu llyfrau mewn rhandaliadau bychain.  Roedd hefyd yn ffordd o sicrhau llwyddiant a 

pharhad y cyfnodolyn gan fod pobl yn gorfod parhau i’w brynu er mwyn cael copïau cyflawn 

o’r pedwar llyfr.   

 

Mae’r ail ran ‘Ymresymiadau ar amrywiol destunau’ yn cynnwys elfen fach o’r hyn a 

welwyd yn Tlysau yr Hen Oesoedd.  Yn wahanol i Lewis Morris a oedd yn cynghori’r 

darllenwyr - er enghraifft, ‘Hyn a gynnal ddyn yn Hir Oesawg ag yn iachus’- nid oedd yr 

ysgrifau hyn yn cynnig cyngor ymarferol.415  Yr oedd yr Eurgrawn yn cynnig gwybodaeth a 

chyngor defnyddiol i’r darllenwyr. Ceir canllawiau a chyngor ar drin y tir a thyfu bwyd yn 

‘Hanes am roi Profiadau ynghylch hau Gwenith’.416  Islaw’r teitl nodir ‘A wnaethpwyd gan 

Mr P. Miller, Garddwr’.417 Dyma ddangos bod y gymdeithas ddeongliadol wedi ennill tir yn 

ystod y deng mlynedd ar hugain ers cyhoeddi Tlysau yr Hen Oesoedd.  

 

Er bod Lewis Morris wedi annog pobl gyffredin i ddarllen ei gylchgrawn, roedd yn llawn o 

weithiau llenorion adnabyddus. Erbyn cyhoeddi’r Eurgrawn roedd lle i waith pobl gyffredin, 

fel garddwyr, ar dudalennau’r cylchgrawn. Nid ysgrif fer mohoni chwaith, gyda thudalen a 

hanner yn llawn manylion a chyfarwyddiadau. Mae’r cyfeiriad hwn at yr awdur wedi’i 

                                                           
414 Trysorfa Gwybodaeth neu Eurgrawn Cymraeg, t. 1. 
415 Tlysau yr Hen Oesoedd, t. 9. 
416 Trysorfa Gwybodaeth neu Eurgrawn Cymraeg, tt. 4-5. 
417 Trysorfa Gwybodaeth neu Eurgrawn Cymraeg, t. 4. 
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gynnwys yn syth wedi’r teitl. Cofiwn fel yr oedd Lewis Morris yn nodi enwau llenorion a 

beirdd enwog dan ei deitlau, er enghraifft, ‘Aesop Fab’, ond yn gadael ysgrifau yn ddienw os 

nad oeddynt yn waith gan awduron nodedig.418  

 

Roedd gwaith pawb yn bwysig yng nghymuned ddeongliadol yr Eurgrawn. Safai’r 

darllenwyr a’r ysgrifenwyr ar yr un lefel waeth beth fo’u safle yn y gymdeithas. Dengys y 

cyfeiriad at y ‘Garddwr’ arferol hwn mai difyrrwch a diwallu anghenion y darllenydd 

cyffredin oedd y flaenoriaeth bellach. Yr oedd Lewis Morris eisiau cyflwyno addysg i’w 

ddarllenwyr gyda deunydd darllen safonol, ond erbyn hyn mae’r darllenwyr yn ddigon abl i 

gyfrannu ac ysgrifennu i’r cylchgrawn. Awgryma hyn hefyd fod sefyllfa addysg yng 

Nghymru wedi gwella mewn tri degawd fel y dywed M. G. Jones: 

The eighteenth century, which witnessed the establishment of but 128 grammar 

schools in England and Wales, between 1700 and 1799, was a period of remarkable 

activity in elementary education [...] Thousands of schools were endowed and 

innumerable bursaries for schooling were bestowed [...] for the education of the 

children of the poor.419 

 

 

Er bod Lewis Morris yn credu y gallai gynnig man cychwyn i’r addysg hon gyda’i 

gylchgrawn, roedd bron fel petai’n mynd yn gwbl groes i’r hyn roedd yn ceisio ei wneud 

drwy orfodi ei ddarllenwyr i ddarllen gweithiau cymhleth ac astrus, h.y.  deunydd darllen 

safonol yn ei dyb ef. Nid hynafiaethwyr ac ysgolheigion oedd y mwyafrif helaeth o’r 

darllenwyr ac yr oedd arweinwyr yr Eurgrawn wedi sylweddoli hynny. Yr oedd y darllenwyr 

eisiau deall ac uniaethu â’r hyn roeddynt yn ei ddarllen heb nodiadau esboniadol a 

chyfarwyddiadau. Yr oedd cyfarwyddiadau syml a threfnus Mr Miller yn golygu y gallai’r 

darllenwyr eu dilyn a’u hefelychu’n rhwydd: 

                                                           
418 Tlysau yr Hen Oesoedd, t. 11. 
419 M. G. Jones, The Charity School Movement: A Study of Eighteenth Century Puritanism in Action 

(Cambridge, 1938), tt. 18-9. 
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[...] ail dydd o fis Mehefin, 1766, efe a hauodd ronyn o’r gwenith coch [...] wythfed o 

Awst [...] planhigyn sengl a dynnwyd i fyny [...] Pob un o’r planhigion yma a 

blannwyd drachefn ar wahân.420 

  

Roedd yr Eurgrawn, fel Tlysau yr Hen Oesoedd, yn ceisio cyflwyno addysg i’r darllenwyr 

ond ar lefel gwbl wahanol.  

 

Nid oedd y cyngor a gyniwyd yn yr Eurgrawn yn gyfyngedig i fyd amaethyddiaeth a thrin y 

tir. Mae ‘Cyngor rhag y PESWCH’ yn cynnig cyngor meddygol ac yn rhywbeth a fyddai’n 

berthnasol ac yn ddefnyddiol i bawb yn y gymuned ddeongliadol. Eto ceir cyngor a 

chyfarwyddiadau syml a rhwydd. Dywedir bod y peswch yn sych i ddechrau ac ‘fe ellir ei 

iachau trwy gnoi Risgl Periw (Peruvian bark)’.421 Mae’r ysgrif hefyd yn cynnig 

mewnwelediad i arferion a chredoau’r cyfnod: ‘Llyncwch eich poer cyhyd ag y parhao yn 

chwerw, ac yn teflwch allan y rhisgl’. Ceir cyfarwyddiadau manwl iawn yn defnyddio iaith 

lafar a chyfarwydd: ‘A phwy bynnag sydd yn caru iechyd, bydded iddo wneuthur y cyngor 

hwn [...]’422 Er nad yw’n defnyddio iaith goeth a thystiolaeth feddygol mae’n bendant ac yn 

hyderus. Byddai wedi denu sylw’r darllenwyr ac yn dangos pwysigrwydd coelion gwrach. 

 

Mae’r Eurgrawn yn cynnwys gweithiau ychydig yn fwy heriol hefyd sy’n gofyn am feddwl 

deallus. Ceir llythyr yn yr adran ‘Ymresymiadau’ sy’n trafod rhagrith, moesoldeb a 

materoldeb. Ceir nodyn sy’n dweud bod y cyfrannwr wedi cyfieithu’r llythyr o’r papur 

newydd Saesneg, The Spectator. Dengys gafael y darllenwr hwn ar y grefft o gyfieithu fod 

cymdeithas ddeongliadol yr Eurgrawn yn cynnwys unigolyn medrus a galluog iawn. Mae’r 

iaith gymhleth yn gwrthgyferbynnu’n llwyr â’r ysgrifau ysgafn am drin y tir ac ati. Roedd y 

gymdeithas hon yn llawn amrywiaeth ac yn gallu addasu ei harddull yn ôl maes a phwnc.  

                                                           
420 Trysorfa Gwybodaeth neu Eurgrawn Cymraeg, t. 4. 
421 Trysorfa Gwybodaeth neu Eurgrawn Cymraeg, t. 14. 
422 Trysorfa Gwybodaeth neu Eurgrawn Cymraeg, t. 14. 
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Yn yr ysgrif uchod gofynnir pam fod dynion ‘o gynheddfau cryfion wrth natur [...] a fedrant 

ddysgu gwersi doeth a hwsmonaidd i eraill [...] yn methu ymarfer a’r rheolau a ddysgant i 

eraill?’423 Cyflwynir thema rhagrith a moesoldeb a chyfyd y cwestiwn: at bwy y cyfeirir 

yma? Er nad yw crefydd yn chwarae rhan bwysig yn y cylchgrawn ceir awgrym o 

feirniadaeth grefyddol yn yr ysgrif hon.  Onid arweinwyr crefyddol fyddai’n meddu ar y 

rhinweddau cryf hyn ‘wrth natur’, ac yn ‘dysgu gwersi doeth a hwsmonaidd’ i’w praidd yn y 

pulpud  ac yn ‘dangos fod ganddynt dybiau cywir am iawn drefn a diben bywyd’? Mae’r 

ffaith na all yr unigolion hyn ymarfer y ‘rheolau a ddysgant i eraill’ yn cynnig beirniadaeth 

grefyddol anuniongyrchol.  

 

Er y cyffyrddir â thema crefydd yma, gwelwn mai addysg a moesoldeb yw’r themâu sydd 

wrth wraidd yr ysgrif. Nid rhagrith yr unigolion hyn sy’n peri’r pryder mwyaf i’r awdur, ond 

y dylanwad a gânt ar yr ‘anllythrennog a’r anwybodus o’u cyd-greaduriaid’.424 Ni fydd yr 

‘anllythrennog a’r anwybodus’ eisiau datblygu eu sgiliau a meithrin eu haddysg: 

[...] pan welant nad yw eu rhagoriaeth yn eu cymhwyso i ofalu am eu dedwyddwch eu 

hunain, nac i fod yn ddefnyddiol i eraill; lle dylasent fod yn bob un o’r ddau.425 

 

Wrth i’r ysgrif fynd rhagddi aiff yr awdur ymlaen i feirniadu gwŷr bonheddig a 

thirfeddianwyr. Yn debyg i’r hyn a welwyd yn ‘Ystori Doctor y Bendro’, dirmygir yr 

unigolion galluog a breintiedig hyn gan y bobl gyffredin. Fel y gŵr sydd â salwch meddwl yn 

‘Ystori Doctor y Bendro’ mae’r dosbarth ‘anwybodus’ yn dangos mai’r breintiedig sydd â’r 

mwyaf i’w ddysgu. Er gwaethaf eu sefyllfa freintiedig maent yn ‘gwario etifeddiaeth deg, ac 

yn rhedeg mewn dyledion’.  

 

                                                           
423 Trysorfa Gwybodaeth neu Eurgrawn Cymraeg, t. 18. 
424 Trysorfa Gwybodaeth neu Eurgrawn Cymraeg, t. 18. 
425 Trysorfa Gwybodaeth neu Eurgrawn Cymraeg, t. 18. 
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Daw thema materoldeb yn amlwg a dysgwn fod awch gwŷr bonheddig am statws a chyfoeth 

yn effeithio ar y werin. Dywedir eu bod yn ‘dwyn eu hiliogaeth i brinder a thlodi’ drwy 

‘[b]wrcasu rhandiroedd helaeth, ac yn dyfod yn gynhal-awdwr anrhydeddus i genedl gref 

ddefnyddiol yn y byd’.426 Yn y wasg gyfnodol Saesneg yr ymddangosodd y llythyr 

gwreiddiol ond mae’r ffaith i’r sawl gyfieithu’r llythyr i’r Gymraeg ac i’r golygydd 

benderfynu ei gynnwys yn yr Eurgrawn yn dangos bod y sefyllfa hon yn wir ac i’w gweld 

yng Nghymru: ‘cymaint o addoli Mammon a chymaint o ddiystyru y tlawd am ei fod yn 

dlawd’.427  

 

Mae’r pwyslais hwn ar y bwlch rhwng y boneddigion a’r werin yn adleisio theori 

gymdeithasol Habermas o’r bau gyhoeddus. Er nad anogir trafodaeth agored ar faterion yn 

ymwneud â’r wladwriaeth fel y gwna theori Habermas, byddai cyffyrddiadau anuniongyrchol 

fel hyn yn ddigon i symbylu a phrocio rhai o’r darllenwyr i gwestiynu trefn cymdeithas.428  

 

Dengys hyn felly bod yr adran ‘Ymresymiadau ar amrywiol destunau’ yn cynnwys 

amrywiaeth helaeth o weithiau ar bynciau megis crefydd, iechyd, amaethyddiaeth a 

moesoldeb. Dyma un o’r prif ddatblygiadau a welwyd yn y wasg gyfnodol Gymraeg mewn 

deng mlynedd ar hugain. Yr oedd y gymuned ddehongliadol a awgrymir gan gynnwys a 

diwyg Tlysau yr Hen Oesoedd yn eithaf cyfyngedig gan fod y cyhoeddiad wedi’i anelu at 

hynafiaethwyr gan mwyaf. Er hyn dengys yr ysgrifau uchod bod yr Eurgrawn am greu 

cymuned ehangach o ddarllenwyr drwy ddarparu gweithiau a gwybodaeth a fyddai o 

ddiddordeb i haen uchaf a haen isaf y gymdeithas.  

 

                                                           
426 Trysorfa Gwybodaeth neu Eurgrawn Cymraeg, t. 19. 
427 Y Traethodydd (Gorffennaf 1848), t. 368. 
428 Craig J. Calhoun, Habermas and the Public Sphere (London, 1992), t. 7: ‘[…] join in debate of issues 

bearing on state authority’. 
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Yr oedd Tlysau yr Hen Oesoedd yn debyg i lyfr academaidd, yn cofnodi hen weithiau 

traddodiadol. Yr oedd yr Eurgrawn hefyd yn cynnwys gwedd academaidd a dysgedig, yn 

arbennig felly yn achos yr ysgrifau ar Frut y Tywysogion a oedd yn cynnig sylwebaeth ar y 

testun a nodiadau esboniadol. Er hyn, ar y cyfan, roedd yr Eurgrawn yn debycach i is-

gasgliad a’r math o gylchgrawn rydym ni yn gyfarwydd â’i weld heddiw. Cynigiai’r wasg 

gyfnodol lwybr newydd at sefydlu Cymru fel gwlad a chanddi hanes cyfoethog a llenyddiaeth 

doreithiog.  Roedd y cylchgrawn yn cyfuno’r hen a’r newydd drwy gyhoeddi peth o gynnwys 

traddodiadol hen lawysgrifau ochr yn ochr ag ysgrifau modern newydd. Gwnaed hyn i 

ddangos bod Cymru yn parhau i fod yn wlad a chanddi lenyddiaeth safonol.  

 

Mae’r drydedd ran sef ‘ Prydyddiaeth’ yn cynnwys testunau sy’n dangos awydd i roi’r 

cyfnodolyn mewn cysylltiad â’r traddodiad llenyddol. Yr oedd y traddodiad hwn wedi bod yn 

dirywio yng Nghymru yn dilyn diflaniad y bardd teulu o aelwydydd y wlad. Bu i  Lewis 

Morris gyhoeddi gwaith Dafydd ap Gwilym a Thaliesin yn ei gyfnodolyn a phwysleisio 

gwerth a safon eu gwaith. Erbyn  y ddeunawfed ganrif roedd uchelwyr a phrif ysgwieriaid 

Cymru yn ymseisnigo. Dilynodd eu tenantiaid a’r werin eu hesiampl a chollwyd diddordeb 

yn y Gymraeg. Ystyriwyd y Saesneg fel yr iaith bwysicaf.  Nid oedd beirdd yr oes yn gallu 

byw heb noddwyr felly arweiniodd hyn at ‘brinder prydyddiaeth, a cholli safonau iaith a 

chynghanedd’.429  Roedd yn bwysig cofnodi’r cerddi hyn cyn iddynt ddiflannu am byth.  Câi 

darllenwyr yr Eurgrawn eu hannog i anfon eu cyfansoddiadau personol i’r cylchgrawn er 

mwyn cynnal y traddodiad barddol hwn.  Ceir cyfuniad o’r hen a’r newydd yn yr adran hon 

hefyd sy’n dangos bod yr Eurgrawn yn ceisio gwarchod y gweithiau traddodiadol. Yn ogystal 

â hyn roedd ymdrech amlwg i hybu llenyddiaeth a barddoniaeth newydd a fyddai’n arwain at 

gyfnod llenyddol newydd a ffyniannus. 

                                                           
429 R. T. Jenkins, Hanes Cymru yn y Ddeunawfed Ganrif (Caerdydd, 1931), t. 19. 



144 
 

 

Dengys y bedwaredd ran ‘Newyddion cartrefol a phellennig’ fod cyswllt Cymru â gweddill y 

byd ar gynnydd.  Ceir cyfeiriadau at wledydd pell iawn yn yr adran hon. Clywn am y 

gwrthryfel yn Nhwrci yn ogystal ag am ddigwyddiadau a gynhaliwyd yn America sy’n 

arddangos uchelgais ryngwladol a thrawsffiniol. Mae’r cyfeiriadau hyn at lefydd sy’n llawer 

iawn pellach na’r cyfeiriadau a welwyd yn Tlysau yr Hen Oesoedd, megis ‘Llanbeder Pont 

Stephen , Dinas freiniol yn Neheubarth Cymru’.430 Yr oedd dylanwad gwasg Lloegr wedi 

agor llygaid ac ehangu gorwelion y Cymry ac wedi’u cyflwyno i fyd newydd tu hwnt i 

Gymru.   

 

Nid oedd y wasg Gymraeg am gyfyngu ei darllenwyr i ddarllen gwybodaeth leol. Ceir 

ymgais yn yr adran hon i gamu oddi wrth yr hanesion lleol at bynciau llosg a dadleuol.  

Gwelir mân gyfeiriadau at wleidyddiaeth gan gyffwrdd â ‘Gwrthryfel yn llywodraeth y Twrc’ 

a chyfeiriad wrth fynd heibio at grefydd yn  ‘Nodau ar bregeth Methodist’.  Er bod y 

cyfeiriadau cryno hyn at wleidyddiaeth a chrefydd yn dangos awydd i greu pau gyhoeddus i 

drafod y pynciau hyn byddai ymhelaethu ar y rhain wedi arwain at rwyg yn y syniad o’r 

gymdeithas ddeongliadol wrthrychol y ceisiwyd ei chreu.  Gwell oedd ceisio ennyn 

cefnogaeth i’r cyfrwng newydd hwn a gosod y sylfeini i gylchgronau eraill gael adeiladu 

arnynt yn y dyfodol.   

 

Dyna’n union a wnaeth Y Cylch-grawn Cynmraeg, The Miscellaneous repository, neu y 

drysorfa gymmysgedig a’r Geirgrawn rhwng 1793 a 1796. Roedd y cylchgronau hyn ‘yn 

nodedig am eu cynnwys dadleuol’ ac roedd ‘pynciau llosg y dydd yn amlwg iawn ar eu 

                                                           
430 Tlysau yr Hen Oesoedd, t. 11. 
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tudalennau’.431 Gwelwyd ton o gyfnodolion a chylchgronau crefyddol ar ddechrau’r ganrif 

hefyd sy’n dangos bod yr Eurgrawn yn bwysig am iddo annog eraill i ddefnyddio cyfrwng y 

wasg gyfnodol i drafod pynciau dadleuol a chwyldroadol. 

 

Yna ceir rhestr o lyfrwerthwyr ar waelod y dudalen sy’n dangos dylanwad y cyfnodolyn am 

ei fod yn cyrraedd ardaloedd a oedd yn bell iawn oddi wrth ei gilydd, o Sir Fôn i Aberteifi a 

hyd yn oed bellafion Llundain.  Dengys yr ardaloedd a nodir rym a dylanwad y cyfnodolyn 

wrth iddo gael mynediad i gartrefi ar hyd a lled Cymru a thu hwnt.  Gallai ddod â darllenwyr 

o bob cwr o’r wlad ynghyd a chreu cymdeithas ddychmygol debyg i ddamcaniaeth Benedict 

Anderson, heb ffiniau daearyddol a fyddai’n hybu llenyddiaeth Gymraeg a chreu undod 

cenedlaethol.432  

 

Yr oedd neilltuo adran gyfan i ryddiaith yn torri tir newydd ac yn arddangos ymgais gref i 

hyrwyddo’r cyfrwng llenyddol: ‘Ni phetruswn ddwedyd ei fod yn un o’r cylchgronau mwyaf 

dyddorol i lenor a ymddangosodd yn Gymraeg’, meddai Charles Ashton.433 Yr oedd llenorion 

yn brin iawn yn y cyfnod ac yr oedd neilltuo adran gyfan yn y cyfnodolyn i ysgrifau 

estynedig a ffuglen sef ‘Ymresymiadau ac amrywiol destunau’ yn fodd i feithrin ac ysgogi 

llenorion Cymraeg newydd. Dangosai i’r rhai a oedd yn feirniadol o’r cyfrwng ei fod yn fodd 

i gyflwyno addysg ac adloniant.  Dyma’r datblygiad mwyaf o ran cynnwys Tlysau yr Hen 

Oesoedd a’r Eurgrawn.  Yr oedd Lewis Morris wedi plannu’r hedyn drwy gynnwys ‘Ystori 

Doctor y Bendro’ a dangos bod lle i ryddiaith greadigol mewn cyfnodolion Cymraeg ac 

adeiladodd golygydd yr Eurgawn ar hyn drwy neilltuo adran gyfan i ddarnau rhyddiaith.    

 

                                                           
431 Huw Walters, Y Wasg Gyfnodol Gymreig 1735-1900: Arddangosfa yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru 18 

Gorffennaf i 5 Medi 1987, t. 4. 
432 Anderson, Imagined Communities, t. 5. 
433 Ashton, Hanes Llenyddiaeth Gymreig 1650 hyd 1850, t. 301. 
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Mae’r adran hon yn cynnwys nifer o gyfieithiadau sy’n pwysleisio ei bod yn ffurf boblogaidd 

iawn yn ystod y ddeunawfed ganrif.434  Fel y cyfeiriwyd eisoes yr oedd Gweledigaethau y 

Bardd Cwsc gan Ellis Wynne yn hynod boblogaidd yng Nghymru yn y cyfnod.  Gofynna 

golygydd yr Eurgrawn i’w ddarllenwyr anfon ‘llaw-‘sgrifeniadau Cymraeg’ atynt ond sylwer 

bod y cyfieithiadau yn tarddu o wledydd eraill.435 Awgryma hyn fod hybu’r iaith drwy 

gyfrwng gweithiau safonol yn fwy o flaenoriaeth na hyrwyddo gweithiau ysgrifenedig 

gwreiddiol yn y Gymraeg. 

 

Ysgrif sy’n llwyddo i ennyn chwilfrydedd y darllenydd yw ‘Taith Obida’.  Mae’n ysgrif 

eithaf maith dros bum tudalen o hyd yn llawn arddulliau llenyddol, yn cynnwys ansoddeiriau, 

trosiadau a disgrifiadau coeth.  Ceir hanes un diwrnod ym mywyd cymeriad o’r enw Obida a 

chlywn am y digwyddiadau a’r rhwystrau y mae’n rhaid iddo eu hwynebu yn ystod y 

diwrnod hwnnw.  Trosiad yw’r hanes hwn am daith bywyd dyn. Pwysleisir nad llwybr 

dirwystr yw bywyd a bod yn rhaid goresgyn llawer o rwystrau a gwneud penderfyniadau 

anodd mewn bywyd.   

 

Byddai’r enw estron, Obida, yn y teitl yn ogystal â lleoliad yr ysgrif yn Indostan wedi denu 

sylw’r darllenwyr Cymraeg.  Mae’r wybodaeth uchod yn dangos yn syth mai cyfieithiad yw’r 

ysgrif hon.  Amlygir nad oes ymgais i ddilyn arferiad y cyfnod o Gymreigio  a 

domestigeiddio gweithiau wrth gyfieithu. Yn hytrach na newid lleoliad yr ysgrif a chyflwyno 

nodweddion Cymreig fel y gwnaeth Lewis Morris yn ‘Ystori Doctor y Bendro’ mabwysiadir 

y dull cyfieithu estroneiddio gan roddi blaenoriaeth i’r testun gwreiddiol a pharchu natur 

estron y testun. 

                                                           
434 Gwyn Thomas, Y Bardd Cwsg a’i Gefndir (Caerdydd, 1971), t. 98: ‘[...] cyfieithiadau oedd y rhelyw o lyfrau 

print y ganrif yn y wlad hon’. 
435 Trysorfa Gwybodaeth neu Eurgrawn Cymraeg t. 1. 
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Cyfieithiad yw ‘Taith Obida’ o ysgrif Saesneg, ‘Obida, the son of Abensina’ gan Samuel 

Johnson a ymddangosodd yn y cyfnodolyn Saesneg The Rambler. Cyfnodolyn oedd  The 

Rambler a gyhoeddwyd ddwywaith yr wythnos am ddwy flynedd rhwng 20 Mawrth 1750 a 

14 Mawrth 1752.  Yn ystod y cyfnod hwn cynhyrchodd Samuel Johnson dros ddau gant o 

ysgrifau i’r cyfnodolyn yn llawn o hanesion diddorol a moesau pwysig.  Ysgrif rhif 65 yw 

‘Obida, the son of Abensina’ a gyhoeddwyd ar 30 Hydref 1750. Yn debyg i’r Eurgrawn, 

casglwyd yr ysgrifau a ymddangosodd yn The Rambler at ei gilydd i greu pedwar llyfr ar 

wahân. Ymddangosodd hanes Obida yn yr ail gyfrol a gyhoeddwyd yng Nghaeredin yn 1806.   

 

Yr oedd Samuel Johnson yn fardd, yn adolygydd, yn nofelydd, yn newyddiadurwr, yn 

fywgraffydd, yn ddramodydd, yn ysgrifwr, yn olygydd, yn ysgolhaig ac yn gyfieithydd, ac 

enwi ond ychydig o’i ddoniau.  Yr oedd ei gyfraniad i’r wasg gyfnodol yn Lloegr yn bwysig 

am i’w ysgrifau ddiddanu darllenwyr sawl cyfnodolyn a chylchgrawn yn cynnwys The 

Rambler, The Adventurer a The Idler.  Dechreuodd ysgrifennu i’r Gentlemans Magazine yn 

1738 ac yn ystod y cyfnod hwn llwyddodd i arddangos ei ddawn ysgrifennu. Ef oedd 

golygydd dadleuon seneddol y cylchgrawn rhwng 1740 a 1743.  Roedd y cam hwn yn ei yrfa 

yn bwysig oherwydd roedd yr ysgrifau yn dangos ei ddawn i aros yn ddiduedd ac yn 

amhleidiol.   

 

Er hyn, flynyddoedd yn ddiweddarach daeth i’r amlwg nad oedd ei waith mor ddiduedd ag yr 

oedd yn ymddangos wrth iddo ddatgelu sut yr âi i’r afael â’r gwaith: ‘I saved appearances 

tolerably well, but I took care that the WHIG DOGS should not have the best of it’.436 

Dengys hyn y gellid defnyddio cyfrwng y wasg gyfnodol i leisio barn mewn modd cwbl 

                                                           
436 James Boswell, Life of Johnson Vol I (London, 1835), t. 170.  
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anuniongyrchol a chyfrwys.  Gallai’r sawl a ysgrifennai i’r cylchgrawn blethu geiriau a dewis 

a dethol yr hyn yr oedd y darllenwyr yn ei ddarllen a dylanwadu arnynt yn ddiarwybod.  

 

Cefnoga hyn ddamcaniaeth ymateb y darllenydd neu ‘reader response’ Stanley Fish. 

Pwysleisia Fish fod pob darllenydd yn creu ei lenyddiaeth ei hun drwy ei ddehongliad 

unigryw o’r testun. Honnodd y gallai awduron ddylanwadu arnom i ddarllen testunau mewn 

ffordd benodol.437 Mae’r un peth yn wir am yr Eurgrawn. Er nad oes elfen grefyddol neu 

Fethodistaidd gref yn perthyn i’r cyfnodolyn, rhoddir pwys mawr ynddo ar foesoldeb a 

phurdeb. Y gwerthoedd hynny sy’n greiddiol i Fethodistiaeth. Ysgrifennodd Samuel Johnson 

dros ddau gant o ysgrifau ac yr oedd moesoldeb yn thema amlwg yn ei waith yntau.   

 

Moesoldeb yw sylfaen ysgrifau The Rambler ond er gwaethaf dwyster a difrifoldeb y thema 

hon llwydda’r ysgrifau i ymdrin â’r moesau hyn a’u cyflwyno mewn modd ysgafn a difyr.  

Cyflwynir moesau ymarferol er mwyn i’r darllenydd allu eu hamgyffred yn syth a’u  rhoi ar 

waith yn eu bywydau bob dydd.  Nid adloniant yn unig a gynigir yn yr ysgrifau hyn ond 

arweiniad a neges glir. Mae Samuel Johnson bron fel pregethwr yn arwain ei braidd.  Cynigia 

Samuel Johnson gyngor ymarferol i’r darllenwyr ar y penderfyniadau hynny y mae’n rhaid eu 

gwneud bob dydd: 

Johnson’s insistence on the author’s responsibility to engage the audience in moral or 

at least in wise aesthetic decisions.438   

 

Mae’r dyfyniad uchod yn atgyfnerthu rôl Samuel Johnson fel pregethwr yn cynnig arweiniad 

i’w braidd.   

 

                                                           
437 Stanley Fish, Is There a Text in this class?: The Authority of Interpretive Communities (Massachussets, 

1980), t. 11. 
438 Howard. D. Weinbrot, Aspects of Samuel Johnson: Essays and His Arts, Mind, Afterlife, and Politics 

(Massachusetts, 2005), t. 78. 
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Samuel Johnson oedd yn gyfrifol am yr holl waith ysgrifennu yn The Rambler gydag ychydig 

iawn o eithriadau yn cynnwys llythyrau a gohebiadau.  Roedd y cylchgrawn yn llawn o 

draethodau moesol a oedd wrth fodd rhai pobl ond yn atgas gan eraill: 

‘As moral essays, the Rambler deeply stirred some readers and bored others’, meddai un 

beirniad.439  Yn 1907 tynnodd Sir Walter Raleigh sylw at elfennau cadarnhaol The Rambler: 

the pages of The Rambler are aglow with the earnestness of dear-bought conviction, 

and rich in conclusions gathered not from books but from life and struggling.440  

 

Rhoddwyd pwys mawr ar ddiben addysgol y cyfnodolion, ond noda’r dyfyniad uchod fod 

mwy na hyn yn perthyn i The Rambler.  Gallai darllenwyr uniaethu ag ysgrifau The Rambler 

ac roeddynt yn dangos nad mewn llyfrau addysgiadol yn unig y caed gwersi ac addysg. 

Roedd y syniad o greu cymuned gynhwysol debyg i’r gymuned ddeongliadol yn bwysig yn 

The Rambler. Amlygwyd awydd amlwg i gynnwys pobl o wahanol ddosbarthiadau 

cymdeithasol.  Rhaid cofio mai magwraeth dlawd a gafodd Samuel Johnson ei hun ac yr oedd 

am ddangos bod profiad bywyd yn cynnig llawer iawn mwy o wersi nag unrhyw lyfr 

addysgiadol. 

 

Defnyddir iaith goeth a chyfoethog yn The Rambler sy’n llifo’n rhwydd yn ogystal â geiriau 

safonol i gyfoethogi iaith a geirfa’r darllenwyr.  Dengys gwaith Samuel Johnson ar y  

geiriadur Saesneg ei awydd i gyflwyno iaith safonol a choeth. Roedd ysgrifau The Rambler 

yn rhoi cyfle iddo roi’r geiriau hyn ar waith a dangos sut i’w defnyddio mewn bywyd bob 

dydd.  Roedd ei gynllun i’r geiriadur yn cynnwys atgyweirio’r iaith ac arafu newidiadau.441  

Yn debyg i’r cyfnodolion Cymraeg, roedd ymgais yma i godi safonau ieithyddol y wlad.  

                                                           
439 Bertrand H. Bronson, ‘Introduction’, yn The Project Gutenberg EBook of the Vanity of Human Wishes 

(1749) and Two Rambler Papers (1750), by Samuel Johnson (September, 2004), t. 2. 
440 Bronson, ‘Introduction’, The Project Gutenberg EBook of the Vanity of Human Wishes (1749) and Two 

Rambler Papers (1750), by Samuel Johnson, t. 2. 
441 Weinbrot, Aspects of Samuel Johsnon, tt. 43-4: ‘[…] fixing the language […] slow down the speed with 

which the language changes [...]’ 
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Roedd Samuel Johnson yn ceisio datblygu sgiliau ieithyddol y darllenwyr a’u cyflwyno i 

ddyfeisiadau llenyddol megis eironi a dychan yn ogystal â throsiadau a chyffelybiaethau.  

Roedd Johnson yn gweld yr iaith yn dirywio: ‘the boundless chaos are a living speech’.442 

Cyfunir elfennau cadarnhaol a negyddol yma oherwydd, er bod safon yr iaith yn achosi 

anhrefn llwyr, tra bo iaith yn parhau i fod yn fyw mae gobaith ei hadfywio.   

 

Yr oedd agwedd Johnson tuag at yr iaith Saesneg yn besimistaidd ac yn lleddf.  Wrth dalu 

teyrnged iddo yn y New York Times ar achlysur dathlu dau gant a hanner o flynyddoedd ers 

cyhoeddi ei eiriadur, tybiodd Verlyn Klinkernbor fod Johnson yn feirniadol o’r Saesneg.  

Dywedodd, ar ôl i Johnson gyhoeddi ei eiriadur, fod ei agwedd at yr iaith wedi newid: 

[…] from his researches into the English language the way an explorer returns from 

the North Pole, with a sense of having seen a terrain that others can see only through 

his account of what he found there.443 

 

Awgryma’r dyfyniad uchod fod Samuel Johnson yn credu nad oedd eraill yn gweld y 

dirywiad hwn yn yr iaith a’i fod yn ceisio ennyn eu sylw at ddifrifoldeb y sefyllfa.   

 

Dywed Johnson fod llenorion y cyfnod wrth wraidd y broblem a bod darllen eu llyfrau i 

greu’r geiriadur wedi bod yn sialens ynddi’i hun: ‘[…] fortuitous and unguided excursions 

into books’.444 Yr oedd Samuel Johnson yn ceisio cadw trefn ar yr iaith drwy gyfrwng ei 

eiriadur a’i weithiau llenyddol ond gwyddai mai ofer fyddai ei ymdrechion: 

Johnson published his dictionary not as the conqueror of the language but as the 

person who knew best how unconquerable it really is.445 

 

                                                           
442 Robert Demaria Jr, ‘Johnson’s Dictionary’, yn Greg Clingham (gol.), The Cambridge Companion to Samuel 

Johnson (Cambridge, 1997), t. 90. 
443 Verlyn Klinkenborg, ‘Johnson’s Dictionary’, The New York Times (April 17, 2005). Adnodd ar-lein, 

<http://www.nytimes.com/2005/04/17/opinion/johnsons-dictionary.html?_r=0>; cyrchwyd 10 Hydref 2016. 
444 Klinkenborg, ‘Johnson’s Dictionary’, yn The New York Times. 
445 Klinkenborg, ‘Johnson’s Dictionary’, yn The New York Times.  

http://www.nytimes.com/2005/04/17/opinion/johnsons-dictionary.html?_r=0
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Pwysleisia hyn ymrwymiad Samuel Johnson wrth yr iaith a’i safonau. Codi safonau 

ieithyddol oedd diben ‘Taith Obida’ yn y Gymraeg a’r Saesneg. 

 

Mae ‘Taith Obida’ yn glynu’n dynn iawn at fersiwn Samuel Johnson, ‘Obida the Son of 

Abensina’, o ran cynnwys ac arddull.  Amlygir bod y cyfieithydd Cymraeg eisiau efelychu 

safon uchel y gwreiddiol ac felly mabwysiadwyd un o theorïau cyfieithu Lawrence Venuti - 

estroneiddio.  Erys yn driw i’r gwreiddiol a wneir wrth estroneiddio, gan gyfieithu geiriau ac 

arddull y fersiwn Saesneg.  Tybir na fyddai manylion estron yn effeithio nac yn amharu ar 

naws a neges yr ysgrif.   

 

Yr hyn sy’n wahanol yw bod y fersiwn Saesneg yn cynnwys ychydig o linellau o eiriau 

rhagarweiniol: 

The cheerful sage, when solemn dictates fail, 

Conceals the moral consel in a tale.446 

 

Yr oedd Samuel Johnson yn nodedig am gynnwys rhagarweiniadau clyfar a phwerus yn ei 

ysgrifau: ‘his prefaces [...] are mines of wealth for the literary student’.447 Felly noda’r 

rhagarweiniad uchod, pan na all dyn doeth a siriol gyflwyno ei egwyddorion difrifol yn 

agored, ei fod yn celu ei foeswers mewn chwedl.   

 

Awgrymir mai pregethwr yw’r dyn doeth a siriol hwn a’i fod yn cyflwyno’r egwyddorion a’r 

moeswersi hyn drwy gyfrwng stori ysgafn er mwyn cyfleu neges bwysig.  Mae’r geiriau hyn 

yn crynhoi un o brif amcanion y cyfnodolion cynnar hyn sef cyflwyno moeswersi drwy 

gyfrwng newydd ac ysgafn.  Amlygir bod y Cymry am gyflwyno’r rhain yn Gymraeg, ond ni 

                                                           
446 Samuel Johnson, ‘Obida, the son of Abensina - No. 65’, The Rambler Volume II (Edinburgh, 1806), t. 79. 
447 The Monthly Traveller or Spirit of the Periodical Press, iv (Boston, 1833), t. 389. 



152 
 

cheir geiriau rhagarweiniol yn Gymraeg.  Roedd y fersiwn Cymraeg am lynu at un cyfrwng 

llenyddol a sicrhau y cyflëid neges yr ysgrif mewn modd clir a dealladwy. 

 

Egyr yr ysgrif drwy gyflwyno enw’r prif gymeriad, sef Obida ab Abensina, ond ni chawn 

wybod mwy o’i hanes.  Rhoddir gwedd Gymreig ar enw ‘Obida the son of Abensina’ drwy 

ychwanegu’r ‘ab’ ond nid yw’r elfen hon o ddomestigeiddio yn parhau drwy’r ysgrif.  Nid 

yw’r wybodaeth gefndirol yn bwysig; yn hytrach, canolbwyntir ar y neges a’r wers. 

Adlewyrcha hyn ddamcaniaeth Sant Sierôm ar werth ystyr testun a phwysigrwydd 

hyblygrwydd wrth gyfieithu. Honnodd fod cyfieithu synnwyr-am-synnwyr yn sicrhau 

ffyddlondeb i naws ac arddull y gwreiddiol a chaiff y gred hon ei chefnogi yn yr ysgrif yma. 

 

 Yn y paragraff agoriadol ceir llu o ansoddeiriau a berfau, y naill ar ôl y llall yn ogystal â 

geiriau coeth a disgrifiadol: 

Yr oedd e’n fywiog ac yn rymmus wedi gorphwys; yr oedd e’n galonnog gan obaith; 

yr oedd e’n cael ei annog gan chwant.448 

 

Llwydda hyn i greu bwrlwm ac mae’n annog y darllenydd i rannu’r cyffro yr oedd Obida yn 

ei deimlo. Dengys hyn yn syth fod difyrru yn un o brif amcanion yr ysgrif hon.   

 

Yr oedd Samuel Johnson yn feistr ar y dulliau llenyddol ac efelychir safon ei waith yn y 

Gymraeg.  Ceir geiriau cadarnhaol iawn a chaiff y darllenydd ei swyno gan y darluniau 

hyfryd a grëir: ‘ei glustiau a lanwyd â hyfrydwch wrth glywed aderyn Paradwys yn canu ei 

foliant boreuol [...]’449 – ‘his ears were delighted with the morning song of the bird of 

paradise’.450 Dengys hyn afael gadarn y cyfieithydd ar y grefft o gyfieithu wrth i’r iaith gael 

                                                           
448 Trysorfa Gwybodaeth, Neu Eurgrawn Cymraeg, t. 10. 
449 Trysorfa Gwybodaeth, Neu Eurgrawn Cymraeg, t. 10. 
450 Johnson, ‘Obida, the son of Abensina - No. 65’, The Rambler, t. 79. 
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ei domestigeiddio’n llwyddiannus gan wneud i’r cyfieithiad ddarllen fel testun Cymraeg 

gwreiddiol.  

Obida ab Abensina a ymadawodd yn foreu â’i letty, ac a brysyrodd i’w daith trwy 

wastadedd Indostan. Yr oedd e’n fywiog ac yn rymmus wedi gorphwys; yr oedd e’n 

galonnog gan obaith; yr oedd e’n cael ei annog gan chwant; efe a gerddodd ymlaen yn 

gyflym dros y dyffryndir, ac a welodd y bryniau yn ymddyrchafu yn raddol o’i flaen. 

Wrth ganlyn ei ffordd, ei glustiau a lanwyd â hyfrydwch wrth glywed aderyn 

Paradwys yn canu ei foliant boreuol: yr awelon olaf o wynt ar ei ostegiad oeddynt yn 

chwythu arno, a llwyni o ber-lysiau yn ei daenellu ef â’u gwlith. Weithiau efe a 

fyfyriai ar uchder brenhinol y dderwen, pennadur y bryniau; ac weithiau efe a aroglai 

arogl peraidd y Rhosyn cynnar, merch hynaf y Gwanwyn. Yr oedd ei holl synhwyrau 

yn cael eu boddhau, a’i galon yn rhydd oddi wrth bob gofalon.451 

 

 

Obidah, the son of Abensina, left the caravansera early in the morning, and pursued 

his journey through the plains of Indostan. He was fresh and vigorous with rest; he 

was animated with hope; he was incited by desire; he walked swiftly forward over the 

valleys, and saw the hills gradually rising before him. As he passed along, his ears 

were delighted with the morning song of the bird of paradise, he was fanned by the 

last flutters of the sinking breeze, and sprinkled with dew by groves of spices; he 

sometimes contemplated the towering height of the oak, monarch of the hills; and 

sometimes caught the gentle fragrance of the primrose, eldest daughter of the spring; 

all his senses were gratified, and all care was banished from his heart.452 

 

Ni cheir cyfeiriad penodol at grefydd uchod, ond mae ‘Paradwys’ a ‘moliant’ yn eiriau a 

gysylltir â chrefydd gan amlaf.  Gwna hyn i’r darllenwyr feddwl am grefydd yn eu 

hisymwybod, ac mae’r ddelwedd hon bron fel pe bai’n cyfleu darlun o’r nefoedd.  Dywed 

Samuel Johnson yn y fersiwn Saesneg fod yr adar yn canu eu ‘morning song’, sy’n dangos y 

cyflëir elfen grefyddol gryfach yn y Gymraeg.453  

 

Caiff delweddau hyfryd eu creu yn y brawddegau agoriadol a symudir yn sydyn o’r 

cyfeiriadau crefyddol eu naws at gyfeiriadau o fyd natur.  Ceir darlun o goeden dderwen yn 

sefyll yn uchel - ‘uchder brenhinol y dderwen’.454  Er bod hyn yn glynu’n dynn wrth y 

                                                           
451 Trysorfa Gwybodaeth, Neu Eurgrawn Cymraeg, t. 10. 
452 Johnson, ‘Obida, the son of Abensina - No. 65’, The Rambler, t. 79. 
453 Johnson, ‘Obida, the son of Abensina - No. 65’, The Rambler, t. 79. 
454 Trysorfa Gwybodaeth, Neu Eurgrawn Cymraeg, t. 10. 
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Saesneg - ‘towering height of the oak’ – cyflwyna’r cyfeiriad cynnil hwn at frenhiniaeth 

drosiad wedi’i ddomestigeiddio. Atgoffir y Cymry bod Coron Lloegr yn rheoli ac yn teyrnasu 

arnynt yn yr un modd ag y mae’r dderwen yn gormesu’r bryniau: ‘pennadur y bryniau’.  

Cyflwyna hyn nodwedd arall ar waith Samuel Johnson sef y defnydd o bersonoli: 

‘Personification turns things, abstractions, or emotions into persons’ meddai Howard D. 

Weinbrot.455 Llwyddir i efelychu dawn ddiamheuol Samuel Johnson i gyflwyno trosiadau 

effeithiol: ‘arogl peraidd y Rhosyn cynnar, merch hynnaf y Gwanwyn’.456  Llwydda’r 

trosiadau effeithiol hyn i greu agoriad cadarnhaol dros ben i’r ysgrif wrth i synhwyrau Obida 

gael eu cyffroi. 

 

Mae Obida yn parhau’n hapus iawn drwy’r bore hyd at ‘ganol-dydd’.457  Mae’r Saesneg yn 

defnyddio term o faes seryddiaeth: ‘sun approached his meridian’.458  Er y defnyddir term 

mwy technegol yn y Saesneg, mae’r  disgrifiad Cymraeg o’r haul poeth yn llawer mwy coeth 

nag ‘increasing heat’, sef ‘gwres angchwanegol yn difa ei nerth’.  Cyflwynir trosiadau 

newydd yn y Gymraeg sy’n ychwanegu haen arall i ddiben addysgol y cyfnodolyn wrth i’r 

cyfieithydd feithrin ei ddawn i greu trosiadau effeithiol.  Defnyddia Samuel Johnson eirfa 

gyfoethog am ei fod eisiau rhoi’r geiriau cymhleth a roddodd yn ei eiriadur ar waith mewn 

ysgrifau.   

 

Yn llyn yr aeth efe rhagddo nes ei bod yn tynnu at ganol-dydd, a bod y gwres 

angchwanegol yn difa ei nerth; yna efe a edrychodd oddi amgylch iddo am ryw lwybr 

mwy cyfleus. Efe a welodd ar ei law ddehau, allt yr hon oedd yn ysgwyd ei chysgod, 

megis pe buasai nod o wahoddiad; efe a aeth i mewn iddi, ac a brofodd yr oerder a’r 

gwyrddlesni yn anorchfygol hyfryd.459 

 

                                                           
455 Weinbrot, Aspects of Samuel Johnson, t. 75. 
456 Trysorfa Gwybodaeth, Neu Eurgrawn Cymraeg, t. 10.  
457 Trysorfa Gwybodaeth, Neu Eurgrawn Cymraeg, t. 10. 
458 Johnson, ‘Obida, the son of Abensina - No. 65’, The Rambler, t. 79. 
459 Trysorfa Gwybodaeth, Neu Eurgrawn Cymraeg, t. 10. 
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Thus he went on till the sun approached his meridian, and the increasing heat preyed 

upon his strength; he then looked round about him for some more commodious path. 

He saw, on his right hand, a grove that seemed to wave its shades as a sign of 

invitation; he entered it, and found the coolness and verdure irresistibly pleasant.460 

 

 

Mae ymgais y fersiwn Cymraeg i lynu’n dynn wrth y gwreiddiol yn arwain at gyfieithu 

slafaidd ar brydiau. Gwêl Obida allt sy’n ‘ysgwyd ei chysgod’, sef cyfieithiad llythrennol o 

‘wave its shade’.  Nid oes ymgais i ddomestigeiddio’r trosiad hwn a’i wneud yn drosiad 

safonol Cymraeg. Tynnodd Horas sylw cyn oed Crist at beryg y ‘slavish translator’ gan 

ddweud bod peryg colli arddull ac ergyd y testun gwreiddiol.461 Dengys hyn fod yr ymgais i 

lynu wrth y gwreiddiol yn nodwedd negyddol ar brydiau. 

 

Cyfyd y diffyg gwybodaeth a chyd-destun ei ben eto wrth i’r darllenydd bendroni a cheisio 

dyfalu i ble y mae Obida yn mynd: ‘Ni anghofiodd efe ddim [...] tu a pha le yr oedd e’n 

ymdaith’.462  Yr oedd ysgrifau Cymraeg y cyfnod, yn debyg i ‘Ystori Doctor y Bendro’, yn 

llawn gwybodaeth felly yr oedd yr angen i ddyfalu a defnyddio’r dychymyg yn newyddbeth.  

Mae ymgais yma i ennyn chwilfrydedd y darllenwyr a’u hannog i barhau i ddarllen er mwyn 

cael gwybod mwy.   

 

Dysgir ychydig bach mwy am y daith wrth glywed bod cerdded ar hyd y llwybr blodeuog yn 

fodd i gysylltu ‘pleser ynghyd â’i lafur’.463  Awgryma’r gair ‘llafur’ nad taith bleserus ydyw, 

a bod elfen o waith neu orfodaeth yn rhan o’r daith.  Dywedir bod y daith hefyd yn fodd i 

‘gyrhaeddu gwobrwyon diwydrwydd heb ddioddef ei ludded’.464  Mae’r daith hon fel pe 

                                                           
460 Johnson, ‘Obida, the son of Abensina - No. 65’, The Rambler, t. 79. 
461 Mona Baker a Kirsten Malmkjaer (goln.), Routledge Encyclopaedia of Translation Studies (London / New 

York, 2001), t. 161. 
462 Trysorfa Gwybodaeth, Neu Eurgrawn Cymraeg, t. 10. 
463 Trysorfa Gwybodaeth, Neu Eurgrawn Cymraeg, t. 11. 
464 Trysorfa Gwybodaeth, Neu Eurgrawn Cymraeg, t. 11. 



156 
 

bai’n trosi’r cylchgrawn.  Rhaid i’r darllenwyr weithio i ddarllen cynnwys yr Eurgrawn ond 

bydd yr ysgrifau difyr a gwybodus yn cynnig pleser a boddhad. 

 

Wrth adrodd hanes Obida yn parhau ar ei hynt ‘heb arafu nemor ddim ar ei gamau’ 

ymddengys bod y fersiwn Cymraeg yn defnyddio iaith lawer mwy syml na’r Saesneg y tro 

hwn.  Dywed y Saesneg fod Obida wedi parhau i gerdded ‘without the least remission of his 

ardour’465 tra dywed y Gymraeg ei fod wedi parhau i gerdded ‘heb leihau dim ar ei gamau yn 

y mesur lleiaf’.466  Drwy ddewis peidio â defnyddio geiriau rhy gymhleth nid yw’r Gymraeg 

fel pe bai’n cipio naws y fersiwn Saesneg.  Cyflëir penderfynoldeb ac ystyfnigrwydd Obida 

yn y Saesneg.  Dychwela swyn y Gymraeg wrth i’r disgrifiad o ‘gynghanedd yr adar’ ragori 

ar y Saesneg, ‘musick of the birds’.467  Mae ystyr a haen arall yn rhan o gân adar Cymru. 

 

Efe a barhaodd gan hynny i gerdded dros ennyd, heb leihau dim ar ei gamrau yn y 

mesur lleiaf, oddi eithr ei fod yn cael ei demtio weithiau i sefyll gan gynghanedd yr 

adar, y rhai oedd wedi ymgynnull ynghyd i’r cysgod o blegid y gwres; ac weithiau yn 

difyrru ei hunan wrth gasglu blodau ag oedd yn tyfu yn ymyl y ffordd, neu dynnu’r 

ffrwythau oedd yn crogi wrth y canghennau.  

O’r diwedd dechreuodd y llwybr glas ogwyddo oddi wrth ei gyfeiriad ar y cyntaf, a 

throi i fysg y bryniau a’r anialwch, y rhai oeddynt yn oer o herwydd amlder eu 

ffynhonau, ac yn selyngian gan bistylloedd dyfroedd.468  
 

He, therefore, still continued to walk for a time, without the least remission of his 

ardour, except that he was sometimes tempted to stop by the musick of the birds, 

whom the heat had assembled in the shade; and sometimes amused himself with 

plucking the flow∣ers that covered the banks on either side, or the fruits that hung 

upon the branches. At last the green path began to decline from its first tendency, and 

to wind among hills and thickets, cooled with fountains, and mur∣muring with water-

falls. 469 

 

                                                           
465 Johnson, ‘Obida, the son of Abensina - No. 65’, The Rambler, t. 80. 
466 Trysorfa Gwybodaeth, Neu Eurgrawn Cymraeg, t. 11. 
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Ceir trobwynt yn naws y stori wrth i’r llwybr arwain i gyfeiriad arall, ond erys y manylion yr 

un fath yn y ddau fersiwn.  Mae un nodwedd amlwg yn wahanol sef lliw y llwybr.  Try y 

‘green path’ yn ‘lwybr glas’ i gyd-fynd â’r gair glaswellt yn Gymraeg sy’n dangos 

parodrwydd i ddomestigeiddio rhai nodweddion pan fo angen er mwyn bod yn ddealladwy a 

chredadwy ac yn driw i briod-ddull y Gymraeg. 

 

 Parhau y mae’r defnydd o eirfa gyfoethog a’r delweddau hyfryd yn y ddau fersiwn wrth 

ddisgrifio’r ‘bryniau a’r anialwch’ a cheir trosiad i ddisgrifio’r modd y mae’r ffynhonnau’n 

eu hoeri: ‘[...] a throi i fysg y bryniau a’r anialwch, y rhai oeddynt yn oer o herwydd amlder 

eu ffynhonau, ac yn selgyngian gan bistylloedd dyfroedd’.470 Cyfyd y disgrifiad hwn o’r 

bryniau a’r anialwch bwynt diddorol. Mae’r anialwch yn gysylltiedig â sychder mawr a thir 

llwm felly nid yw’r ddelwedd o ddŵr y ffynhonnau yn eu hoeri yn gweddu.  ‘Thickets’ yw’r 

gair a ddefnyddir yn Saesneg, ‘[...] thickets, cooled with fountains’.471 Cyfeiria ‘thickets’ at 

ddryslwyni a thyfiant trwchus o goed felly ceir awgrym o gamddehongli.  

 

Disodlir llif hyfryd a naturiol yr ysgrif gan elfen o ansicrwydd. Cwestiynir a ddylid dilyn y 

llwybr ‘agored ac adnabyddus’ neu ynteu dilyn y ‘llwybr newydd’.472  Yma yr amlygir y 

ddelwedd o’r llwybr fel taith person drwy fywyd. Rhaid camu oddi wrth yr hyn sy’n 

gyfarwydd weithiau a mentro ar hyd trywydd arall oherwydd gall problemau godi a’n gorfodi 

i newid trefn arferol ein bywydau.  Cynrychiola gwres tanbaid yr haul a’r lôn anwastad y 

problemau sy’n ein llorio ac yn ein bwrw oddi ar lwybr llyfn bywyd ar brydiau.   

                                                           
470 Trysorfa Gwybodaeth, Neu Eurgrawn Cymraeg, t. 11. Ceir cyfeiriad at y gair ‘selyngian’ mor fuan â 1595 yn 

llyfr Huw Lewys, Perl mewn Adfyd a gyhoeddwyd yn Llundain yn 1595: ‘[…] gann lefain yn groch, murmur, a 

silgyngan yw [sic] erbyn’. Huw Lewis, Perl mewn Adfyd (Llundain, 1595), t. 230. Roedd yn ferfenw cyffredin 

yn y ddeunawfed ganrif ac fe’i gwelir mewn cyhoeddiadau megis Drych y Prif Oesoedd: ‘Megis Aderyn gwyllt 

pan dorrer ei Esgyll, a fydd yn dychlammu ac yn Selgyngian o gylch Ty gydag un Dôf; ond pan dyfant drachefn, 

efe a ddengys o ba Anian y mae’. Theophilus Evans, Drych y Prif Oesoedd (1716), tt.75-6. 
471 Johnson, ‘Obida, the son of Abensina - No. 65’, The Rambler, t. 80. 
472 Trysorfa Gwybodaeth, Neu Eurgrawn Cymraeg, t. 11. 
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Dengys y trosiad hwn nad yw bywyd yn syml nac yn rhedeg yn llyfn. Rhaid ymaddasu i 

ddygymod ag unrhyw newid gan obeithio dychwelyd i’r brif ffordd wedi i ni oresgyn y 

problemau hynny.  Mae’r fersiwn Cymraeg wedi glynu’n dynn wrth y fersiwn Saesneg wrth 

gyfleu’r trosiad hwn er mwyn efelychu dawn Samuel Johnson i greu trosiadau disgrifiadol a 

chyfoethog.  Rhaid cofio mai ar y trosiad hwn o’r llwybr a’i droeon trwstan y seiliwyd y 

chwedl, felly roedd cyfieithu’r trosiad hwn synnwyr-am-synnwyr yn hollbwysig. 

 

Wrth i Obida deithio ar hyd y llwybr newydd hwn cyfieithir ymadrodd Saesneg ‘not gaining 

ground’ yn llythrennol i’r Gymraeg, ‘ynnill dim tir’. Unwaith eto rhydd hyn enghraifft o un 

o’r elfennau negyddol o gyfieithu llythrennol gair-am-air. Addysgu’r darllenwyr a chodi 

safon y Gymraeg oedd un o brif amcanion yr Eurgrawn felly roedd defnyddio iaith gyfoethog 

a gwreiddiol yn hollbwysig.   

 

Wedi llonyddu ei feddwl yn y modd yma, efe a gerddodd ymlaen, er ei fod yn ofni 

nad oedd e’n ynnill dim tir. Yr anesmwythdra yma a barodd iddo arferyd pob 

gwrthddrych newydd, a rhoddi lle i bob tueddiad ag a allai ei foddhau a’i ddifyrru. 

Efe a glustymwrandawodd â phob adlais, efe a esgynodd i ben pob bryn i geisio rhyw 

olwg newydd, efe a drôdd o’r neilldu at bob pistyll o ddwfr a welai, ac a foddlonodd 

ei hun trwy ddilyn afon esmwyth oedd yn rhedeg rhwng y coed, ac yn dyfrhau llawer 

o’r wlad â’i throion aneirif.473 

 

Having thus calmed his solicitude, he renewed his pace, though he suspected that he 

was not gaining ground. This uneasiness of his mind inclined him to lay hold on every 

new object, and give way to every sensation that might sooth or divert him. He 

listened to every echo, he mounted every hill for a fresh prospect, he turned aside to 

every cas∣cade, and pleased himself with tracing the course of a gentle river that 

rolled among the trees, and watered a large region with innumerable 

circumvolutions.474 

 

                                                           
473 Trysorfa Gwybodaeth, Neu Eurgrawn Cymraeg, t. 11. 
474 Johnson, ‘Obida, the son of Abensina - No. 65’, The Rambler, t. 80. 
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Dychwela’r delweddau hyfryd wrth i’r llwybr newydd wneud i Obida werthfawrogi’r holl 

bethau newydd sy’n ei amgylchynu.  Ceir llu o ferfau, pob un yn cyfateb yn union yn y 

Gymraeg a’r Saesneg. Cyflëir cynnwrf a chyffro Obida wrth iddo wrando ar bob sŵn, esgyn i 

ben pob bryn ac amsugno’r holl olygfeydd newydd.  Mae’r paragraff hwn, yn debyg i’r 

paragraff agoriadol, yn cyflwyno geirfa gain a safonol. Cânt eu rhoi ar waith drwy greu 

darluniau a delweddau disgrifiadol a chyfleu naws y gall y darllenydd ymgolli ynddi.   

 

Yr oedd Samuel Johnson am wneud mwy na chreu darluniau hyfryd, yr oedd am gyfoethogi’r 

arddull lenyddol: ‘[...] images from Johnson’s prose could appear in the best poetry’.475 

Gallai rhyddiaith wneud mwy na chyflwyno gwybodaeth ffeithiol. Dangosodd fod modd 

cyfuno’r ddau beth i greu cyfrwng a darluniau pwerus ac effeithiol iawn, ‘[...] tracing the 

course of a gentle river that rolled among the trees, and watered a large region with 

innumerable circumvolutions’.476 Amlyga hyn ddawn a chrefft y cyfieithydd Cymraeg hefyd 

wrth i bob ansoddair Saesneg gyfateb ag ansoddair Cymraeg safonol a phob trosiad greu yr 

un darlun a chyfleu yr un naws a theimlad: ‘[...] trwy ddilyn afon esmwyth oedd yn rhedeg 

rhwng y coed, ac yn dyfrhau llawer o’r wlad a’i throion aneirif’.477  

 

Rhoddir pwys ar yr elfen ffuglennol yn yr ysgrifau drwy gyflwyno teimladau ac annog y 

darllenwyr i ddefnyddio eu dychymyg i greu darluniau hyfryd yn eu pennau.  Yr oedd 

cyfraniad y darllenwyr yn bwysig ac roedd Samuel Johnson, yn debyg i Stanley Fish yn ei 

‘reception theory’, yn awyddus iddynt ymateb ac ymgolli yn yr ysgrif: ‘Response is indeed 

what Johnson seeks both from us and with us’.478 Pwysleisir unwaith eto rym a dylanwad y 

cyfrwng newydd hwn. 

                                                           
475 Weinbrot, Aspects of Samuel Johnson, t. 73. 
476 Johnson, ‘Obida, the son of Abensina - No. 65’, The Rambler, t. 81. 
477 Trysorfa Gwybodaeth, Neu Eurgrawn Cymraeg, t. 11. 
478 Weinbrot, Aspects of Samuel Johnson, t. 73. 
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Pan sylweddola Obida fod yr holl bethau difyr hyn a welodd ar hyd y llwybr wedi achosi 

iddo golli ei ffordd mae’r ansoddeiriau’n troi’n negyddol.  Nid yw’r ansoddeiriau yn cyfateb 

yn union i’r Saesneg y tro hwn. Dywedir bod Obida yn ‘pensive and confused’479 ond yn y 

fersiwn Cymraeg, dywedir ei fod ‘yn llawn tristwch a gofid’.480  Wedi i’r cyfieithiad 

Cymraeg lynu mor dynn wrth ansoddeiriau cadarnhaol y Saesneg mae’r Gymraeg yn gwyro 

ychydig oddi wrth y Saesneg.  Er nad yw’r cyfieithiad yn gwbl wrthgyferbyniol, mae’r 

ansoddeiriau Cymraeg yn creu naws ychydig yn fwy diobaith.  Mae’r cyfieithydd Cymraeg 

fel petai am gyfleu mwy o banig a braw a dwysáu difrifoldeb y sefyllfa.   

 

Efe a safodd yn llawn tristwch a gofid, gan ofni myned ymlaen rhag iddo fyned ar 

gyfeiliorn: a chan wybod ar yr un pryd, fod amser segura wedi darfod. Tra yr ydoedd 

fel hyn yn flin gan amheuaeth, yr wybr a orchuddiwyd gan gymylau, y dydd a 

ddiflanodd oddi ger ei fron ef, a thymmestl ddisymmwth a ymgasglodd o’i amgylch. 

Yn awr ei fawr berygl a weithiodd ynddo goffadwriaeth gyflym a phoenus o’i 

ffolineb, efe a welodd yn awr fod dedwyddwch yn cael ei golli trwy ymgynghori âg 

esmwythder, ac a alarodd o blegid yr annioddefgarwch a’i cymmellodd ef i geisio 

gwasgod yn yr allt, ac a ddiystyrodd y chwant ynfyd a’i tywysasai o’r naill ffiloreg i’r 

llall.481 

 

He stood pensive and confused, afraid to go forward lest he should go wrong, yet 

conscious that the time of loitering was now past. While he was thus tortured with 

uncertainty, the sky was over-spread with clouds, the day vanished from before him, 

and a sudden tem∣pest gathered round his head. He was now roused by his danger to a 

quick and painful remembrance of his folly, he now saw how happiness is lost when 

ease is consulted; he lamented the unmanly impatience that prompt∣ed him to seek 

shelter in the grove, and despi∣sed the petty curiosity that led him on from trifle to 

trifle.482  

 

Erys y naws ddiobaith hon yn y Gymraeg wrth i Obida betruso rhag parhau ar hyd y llwybr 

‘rhag iddo fyned ar gyfeiliorn’. Yr ofn o fynd y ffordd anghywir –‘go wrong’ - yw’r unig 

boen yn y Saesneg.  Mae’r bygythiad o ‘fyned ar gyfeiliorn’ lawer yn fwy difrifol na’r boen 

                                                           
479 Johnson, ‘Obida, the son of Abensina - No. 65’, The Rambler, t. 81. 
480 Trysorfa Gwybodaeth, Neu Eurgrawn Cymraeg, t. 11. 
481 Trysorfa Gwybodaeth, Neu Eurgrawn Cymraeg, tt. 11-12. 
482 Johnson, ‘Obida, the son of Abensina - No. 65’, The Rambler, t. 81. 
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syml o fynd y ffordd anghywir.483  Cyrhaedda anobaith Obida uchafbwynt wrth i’r cymylau 

orchuddio’r awyr a’r nos gau amdano.  Cyflwynir moeswers bwysig wedi i Obida sylweddoli 

ei ffolineb: ‘efe a welodd yn awr fod dedwyddwch yn cael ei golli trwy ymgynghori ag 

esmwythder’.484 Defnyddir iaith glir a syml yn y Gymraeg a’r Saesneg er mwyn i bawb 

ddeall y foeswers.   

 

Noda’r fersiwn Saesneg fod Obida yn edifarhau bod ei chwilfrydedd – ‘curiosity’ - wedi’i 

gymell i ddilyn y llwybr hwn. Er hyn, noda’r Gymraeg mai ei ‘chwant ynfyd’ a’i hanogodd i 

ddilyn y trywydd newydd.  Unwaith eto rhoddir llawer mwy o bwys ar yr elfen o bechod yn y 

Gymraeg.  Y mae chwilfrydedd yn nodwedd gymharol ddiniwed ond mae ‘chwant’ yn elfen 

hunanol a barus ac ‘ynfyd’ yn awgrymu elfen o ffolineb a diffyg synnwyr.  Defnyddir geiriau 

llawer cryfach fel pe bai ymgais i ennyn mwy o sylw i’r elfennau negyddol yn y Gymraeg.   

 

Defnyddir geiriau Cymraeg llawer symlach na’r Saesneg pan fo gwers neu bechod i’w cyfleu 

er mwyn denu sylw at y wers. Nid oedd y cyfieithydd Cymraeg am i eiriau cymhleth dynnu 

oddi ar y neges. Yr oedd defnyddio geiriau syml a chyfarwydd yn fodd i sicrhau bod y 

darllenwyr yn deall y neges ac yn dysgu oddi wrthi. Yn debyg i’r beirdd clasurol Cicero a 

Horas, cyfoethogi’r iaith a’r llenyddiaeth frodorol oedd y flaenoriaeth gan y cyfieithydd 

Cymraeg. Amlygir hyn yn yr ymdrech amlwg i gyfoethogi a chodi safon yr iaith Gymraeg a’i 

harddull lenyddol yn yr ysgrif. Er hyn, sylweddolir  bod yn rhaid bod yn ofalus rhag camu yn 

rhy bell oddi wrth yr hyn oedd yn gyfarwydd i’r darllenwyr a cholli gwers a phwrpas y 

chwedl. 

 

                                                           
483 Trysorfa Gwybodaeth, Neu Eurgrawn Cymraeg, t. 11. 
484 Trysorfa Gwybodaeth, Neu Eurgrawn Cymraeg, t. 11. 
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Gwelir bod mwy o sicrwydd a gobaith yn perthyn i’r fersiwn Saesneg; nid yw’r Gymraeg yn 

cyfleu pendantrwydd y Saesneg.  Wedi i Obida sylweddoli ei fod yn dilyn y llwybr anghywir 

penderfyna droi’n ei ôl a ‘gwneuthur yr hyn a dybiodd a allai’.485  Mae’r gair ‘tybio’ yn 

cyfleu ansicrwydd gan fod amheuaeth ynglŷn â ph’un a fydd yn bosib iddo wneud hyn.  Mae 

Obida yn gwbl hyderus yn y Saesneg:  ‘to do what remained yet in his power’.486  Mae’n 

hyderus y bydd hyn yn gweithio ac mae’r gair ‘pŵer’ yn ychwanegu haen arall o hyder sy’n 

chwalu ansicrwydd y Gymraeg.  Er gwaethaf hyder yr ymadrodd uchod yr oedd ansicrwydd 

ac ofn yn thema amlwg yng ngwaith Samuel Johnson: 

All readers of Johnson know the frequency with which the terms hope and fear appear 

in his work; they are generally part of the usual passions of mankind which the 

moralist must direct toward proper concerns.487 

 

Mae’r themâu hyn i’w gweld yn amlwg yn ‘Taith Obida’. 

 

 

Mae’r ansicrwydd a gyflëir yn yr ysgrif Gymraeg hon yn eironig gan mai un o brif amcanion 

llenorion y cyfnod yn gyffredinol oedd dangos bod llenyddiaeth Gymraeg gystal os nad gwell 

na llenyddiaeth Saesneg: 

[...] that Wales had a literary heritage and culture of great wealth and antiquity.  They 

sought the approbation of the colonizer in an attempt to restore national self-respect 

and to assert an element of autonomy.488   

 

Yr oedd hyder y Cymry wedi’i chwalu oherwydd Brad y Llyfrau Gleision, grym Lloegr a 

dylanwad cynyddol y Saesneg.  Ymddengys bod cyfrwng y cyfnodolion yn fodd i feithrin 

hyder y Cymry a llenorion Cymraeg a chwalu’r ansicrwydd hwn drwy ddangos i’r darllenwyr 

fod gan Gymru ei thraddodiad llenyddol cyfoethog ei hun yn ogystal â chenhedlaeth newydd 

o lenorion talentog: ‘[...] resulted in a new consciousness of Wales’s distinct identity at the 

                                                           
485 Trysorfa Gwybodaeth, Neu Eurgrawn Cymraeg, t. 12. 
486  Johnson, ‘Obida, the son of Abensina - No. 65’, The Rambler, t. 81. 
487 Weinbrot, Aspects of Samuel Johnson, t. 43. 
488 Sarah Prescott, Eighteenth-century Writing From Wales Bards and Britons (Cardiff, 2008), t. 57. 
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time [...]’489 Cafwyd ymgais i gynyddu hyder y Cymry a chodi ymwybyddiaeth y Saeson o 

gyfoeth ac ansawdd y Gymraeg a’i llenyddiaeth. 

 

Nid oes ansicrwydd yn perthyn i ‘Ystori y Gwr bonheddig a’r Basgetwr’, stori a chanddi 

thema a gwers foesol gref a ymddangosodd yn yr Eurgrawn yn 1770. Yn union fel ‘Taith 

Obida’, cyfieithiad yw’r ysgrif hon sy’n seiliedig ar hen chwedl o Beriw. Atgyfnertha’r ysgrif 

hon yr hyn a ddangosodd ‘Taith Obida’, sef bod pwrpas ac elfen foesol yn perthyn i’r 

Eurgrawn. Yr oedd Tlysau yr Hen Oesoedd a’r Eurgrawn yn dangos nad llwyfan i gyflwyno 

crefydd, ei hadnodau a’i phregethau oedd y wasg gyfnodol Gymraeg yn ystod y ddeunawfed 

ganrif ond cyfrwng i gyflwyno moesau a pharch. Yr oeddynt o’r un farn â Samuel Johnson, a 

gredai fod dyletswydd ar olygyddion ac awduron i drin a thrafod materion moesol.490 

 

Mae’r pwyslais ar gyflwyno moeswersi yn y wasg gyfnodol Saesneg a’r wasg gyfnodol 

Gymraeg yn y cyfnod dan sylw yn awgrymu bod problem ar y pryd: ‘cymaint o addoli 

Mammon a chymaint o ddiystyru y tlawd am ei fod yn dlawd’.491 Er bod y wasg gyfnodol 

Gymraeg yn ceisio meithrin cymuned gynhwysol a fyddai’n dod â phawb ynghyd roedd yn 

gwrthgyferbynnu â’r hyn a oedd yn digwydd yn y cyfnod mewn gwirionedd. Rhoddwyd mwy 

o bwyslais ar statws na pharch. Yng ngeiriau Gillian Williamson: ‘underlying traditional 

gentlemanliness was of greater importance [...]’.492 Gwelwyd hyn yn gynnar iawn yn y wasg 

gyfnodol Gymraeg gydag ‘Ystori Doctor y Bendro’ a’r pwyslais ar achau cŵn y marchog.  

 

                                                           
489 Reynolds (gol.), A Bibliography of Welsh Literature in English Translation, t. xiii. 
490 Weinbrot, Aspects of Samuel Johnson, t. 78: ‘[...] engage the audience in moral or at least in wise aesthetic 

decisions’. 
491 Y Traethodydd (Gorffennaf 1848), t. 368. 
492 Gillian Williamson, British Masculinity in the ‘Gentleman’s Magazine’, 1731 to 1815 (Palgrave, 2016), t. 71. 



164 
 

Ymddangosodd ‘The Gentleman and the Basket Maker’ yn The Gentleman’s Magazine ym 

mis Ionawr 1736. Ceir cyflwyniad byr yn y cylchgrawn hwn sy’n darlunio’r hyn a oedd yn 

digwydd yn y cyfnod dan sylw: 

For the sake of some Thousand  pretty GENTLEMEN about Town, whose Eyes are 

too full of Themselves to discover the Force of this Saying, I will lend ‘em the Light 

of a Peruvian Manuscript.493 

 

Defnyddir llythrennau italig, ‘Thousand’, i bwysleisio difrifoldeb y sefyllfa gan nad oedd y 

gwŷr bonheddig hyn yn rhan o garfan fach.  Er bod yr ansoddair ‘pretty’ yn disgrifio 

bonheddwyr taclus a thrwsiadus mae’n cynnig darlun o wŷr segur yma, heb ôl gwaith ar eu 

dillad a’u dwylo. Nid oes unrhyw amwysedd ynglŷn â phwy y cyfeirir atynt yn yr ysgrif sef, 

‘GENTLEMEN’. Mae’r llythrennau bras fel petaent yn adlewyrchu tuedd y gwŷr hyn i 

lywodraethu a gormesu’r bobl gyffredin.  

 

Cyfeirir at segurdod a diogi’r gwŷr hyn unwaith eto gan ddweud eu bod yn treulio eu hamser 

yn crwydro a hamddena: ‘about Town’. Cafwyd cyfeiriad tebyg gan Lewis Morris yn Tlysau 

yr Hen Oesoedd wrth feirniadu’r gwŷr bonheddig a dreuliai eu hamser yn hela yn hytrach na 

gweithio’n galed: ‘swn y corn er y boreu yn eu tynnu oddiwrth eu gwaith’.494  Pwysleisir 

hunanoldeb y gwŷr hyn: ‘whose Eyes are too full of Themselves’ am nad oeddynt yn ceisio 

defnyddio eu cyfoeth a’u dylanwad i helpu eraill. Dengys y dyfyniad uchod mai 

anghyfartaledd cymdeithasol y cyfnod oedd y tu cefn i’r pwyslais ar foesoldeb yng ngwasg 

gyfnodol Cymru a Lloegr.495  

 

Roedd dyfodiad dosbarth newydd o foneddigion yn golygu nad oedd statws yn dibynnu ar 

waed a llinach mwyach: ‘[...] gentlemanliness was not simply a matter of lineage but also 

                                                           
493 Edward Cave (Sylvanus Urban) (gol.), The Gentleman’s Magazine, vi (January, 1736), t. 11. 
494 Tlysau yr Hen Oesoedd, t. 12. 
495 Williamson, British Masculinity in the ‘Gentleman’s Magazine’, 1731 to 1815, t. 72: ‘The Gentleman’s 

Magazine engaged with the [...] concerns about gentlemanly masculinity [...]’ 
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depended on qualities that could be acquired’.496 Yn ystod y cyfnod hwn ymddangosodd 

masnachwyr a phobl broffesiynol a oedd eisiau cael eu hystyried yn wŷr bonheddig. Er i’r 

Gentleman’s Magazine gyflwyno’r ysgrif hon i’w darllenwyr, tynnu sylw at ysgrif a oedd 

eisoes wedi’i chyhoeddi mewn cyfnodolyn arall a wnaeth. 

 

Ymddangosodd ‘The Gentleman and the Basket Maker’ yn The Prompter, cyfnodolyn 

theatraidd, am y tro cyntaf yn y wasg gyfnodol Saesneg ar 6 Ionawr 1736.497 Cyhoeddwyd y 

rhifyn cyntaf  ar 12 Tachwedd 1734 ac ymddangosodd y papur ddwywaith yr wythnos hyd at 

2 Gorffennaf 1736. Aaron Hill a William Popple oedd golygyddion y cyfnodolyn hwn rhwng 

1734 a 1736.  

 

Llofnodwyd yr ysgrifau yn y cyhoeddiadau cynnar â ‘P’ neu ‘B’: ‘Literary tradition ascribes 

the papers signed ‘P’ to Popple and those signed ‘B’ to Hill’.498 Fel yr hyn a welwyd yn y 

cyfnodolion Cymraeg, nid oedd Aaron Hill yn nodi ei enw ar ddiwedd ei ysgrifau. Er hyn 

eglurodd Hill yn yr ail rifyn mai ‘Broomstick’ oedd ystyr  ei lofnod, ‘B’: 

I will sweep away no folly, abuse, or presumption till I have prompted them over and 

over [...] I shall [...] show no regard to distinction of persons, but sweep the front and 

side boxes with as little ceremony and respect as is shown before the curtain by 

broomsticks of inferior degree to obtruding apples and Orange peels.499   

 

Awgryma geiriau Hill: ‘show no regard to distinction of persons’ - a’r ffaith mai ‘B’ yw 

llofnod yr ysgrif ‘The Gentleman and the Basket Maker’ ei fod ef, yn debyg i olygydd yr 

Eurgrawn, am fynd yn groes i arferiad y cyfnod o ddyrchafu a mawrygu boneddigrwydd.500 

Er hyn, yn wahanol i’r Eurgrawn, ymddengys nad creu cymuned ddeongliadol a oedd y tu ôl 

                                                           
496 Williamson, British Masculinity in the ‘Gentleman’s Magazine’, 1731 to 1815, t. 72. 
497 Lise-Lone Marker a Frederick J. Marker, ‘Aaron Hill and Eighteenth-Century Acting Theory’, Quarterly 
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166 
 

i benderfyniad Aaron Hill i feirniadu’r dosbarth hyn o wŷr bonheddig ond ei gefndir 

personol. 

 

Ganed Aaron Hill ar 10 Chwefror 1685 yn fab i George Hill, twrnai cyfoethog iawn: ‘(he) 

possessed of an estate’ of about 2000 l. a year, which was intailed (sic) upon him and the 

eldest son, and to his heirs for many descents’.501 Hyd yn hyn mae ein hymchwil ar y 

cyfnodolion Cymraeg cynnar wedi dangos y pwyslais a roddwyd ar statws, achau a chyfoeth 

yn y ddeunawfed ganrif. Mewn gwrthgyferbyniad llwyr penderfynodd George Hill, tad 

Aaron Hill, droi ei gefn ar y statws a’r cyfoeth hwn - ‘[...] rendered it of no advantage to his 

family’ - gan werthu ei holl eiddo ar adegau gwahanol am bris a oedd yn llawer iawn is na’i 

werth.502 Yn fwy na hynny, gadawodd ei wraig a’i blant heb ddim. Gallai Aaron Hill fod 

wedi cynnwys ysgrif ‘The Gentleman and the Basket Maker’ yn ei gyfnodolyn i feirniadu’r 

gwŷr breintiedig hyn am ei fod wedi colli’r cyfle i dderbyn breintiau a moethau’r dosbarth 

hwn, ond gwneud hyn o ddewis a wnaeth. 

 

Aeth Aaron Hill i ysgol ramadeg Barnstaple yn Nyfnaint lle derbyniodd ei addysg yn rhad ac 

am ddim. Er na dderbyniodd yr addysg y byddai disgwyl i rywun o’i linach deuluol ef ei 

derbyn, roedd yn alluog dros ben.503 Gwelwyd hyn yn aml yn y wasg gyfnodol, wrth i 

unigolion weithio’n galed i dderbyn cydnabyddiaeth. Addysg sylfaenol iawn a dderbyniodd 

Lewis Morris a Samuel Johnson ond gweithiodd y ddau yn galed i feithrin eu dawn a’u crefft.  

 

Er hyn, ni ellir dweud yr un fath am Aaron Hill. Cafodd ei noddi gan ei ewythr a oedd yn 

awyddus i wella ei addysg: ‘being desirous to improve, so far as possible, the education of a 

                                                           
501 Brewster, Aaron Hill, t. 1. 
502 Brewster, Aaron Hill, t. 1. 
503 Brewster, Aaron Hill, t. 2: ‘his genius showed itself in a distinguished light [...] by enabling him to perform 

the tasks of many who had not his capability’. 
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person he found worthy of it’.504 Rhan o’r addysg hon oedd mynd i deithio’r byd er mwyn 

iddo ennill profiad ac ehangu ei orwelion. Felly, er i’w dad ei atal rhag ymuno â’r dosbarth 

hwn o fonheddwyr, roedd ei safle breintiedig yn seiliedig ar haelioni ac arian ei deulu. Fodd 

bynnag, nid oedd wedi ceisio gwella ei sefyllfa am resymau personol yn unig fel y gwelwn 

wrth drafod ei waith gyda’r Prompter. 

 

Roedd gwaith Aaron Hill gyda’r The Prompter yn bwysig am ei fod yn cyfuno’r theatr a’r 

wasg gyfnodol. Roedd moesoldeb yn fater amlwg ar y llwyfannau yn y ddeunawfed ganrif 

wrth i foesolwyr weld bod y llwyfan, fel y wasg gyfnodol, yn fodd i addysgu a thynnu sylw’r 

cyhoedd at y gwendid hwn yn y gymdeithas:  

Underlying the new demands being placed on the art of the theatre at this time was 

obviously the moral climate that was prevalent in contemporary English thought.505 

 

Roedd Cymru wedi gweld hyn mor fuan â’r unfed ganrif ar bymtheg gyda’r anterliwt. Drama 

fydryddol oedd yr anterliwt ac er ei fod yn tarddu o’r Saesneg – interlude – tyfodd yn 

gyfrwng llenyddol cwbl Gymreig. Yn debyg i’r cyfnodolion Cymraeg cynnar diddanu’r 

gynulleidfa oedd prif ddiben yr anterliwt ond roedd hefyd yn cyflwyno gwerthoedd 

moesol.506 

 

Fel yr Eurgrawn, roedd y Prompter yn cynnwys amrywiaeth o ysgrifau, yn cynnwys darnau 

athronyddol a gwleidyddol ac yn trafod pynciau megis caethwasiaeth a moesoldeb. Roedd 

ysgrifau beirniadol Aaron Hill yn bwysig am eu bod yn cynnig darlun o’r cyfnod dan sylw.507 

Roedd golygydd y Gentleman’s Magazine yn amlwg yn cytuno â hyn wrth iddo gynnwys 

                                                           
504 Brewster, Aaron Hill, t. 4. 
505 Marker a Marker, ‘Aaron Hill and Eighteenth-Century Acting Theory’, t. 416. 
506 Phyllis Kinney, Welsh Traditional Music (Cardiff, 2011), t. 121. 
507 Dorothy Brewster, Aaron Hill, t. 124: ‘[...] read them in connection with what was going on, realize that they 

preceded a crisis – and they will appear of some value as documents in literary history’. 
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ysgrif yn ei gylchgrawn a oedd eisoes wedi’i chyhoeddi mewn cylchgrawn arall ar ddechrau’r 

mis hwnnw.  

 

Tybed a oedd golygyddion ac awduron yr Eurgrawn yn gallu rhag-weld y broblem hon yng 

Nghymru ac yn gweld y bwlch rhwng y werin a’r boneddigion yn cynyddu? Cafwyd ymgais i 

geisio rhwystro’r argyfwng hwn drwy greu cymuned ddeongliadol a fyddai’n agor llygaid y 

drwgweithredwyr i’w camweddau ac yn annog y diniwed i weithredu yn erbyn ymddygiad 

annerbyniol. 

 

Ymddangosodd ‘Ystori y Gwr bonheddig a’r Basgetwr’ yn adran ‘Ymresymiadau’ yr 

Eurgrawn. Yn wahanol i ‘The Gentleman and the Basket Maker’ nid yw’r fersiwn Cymraeg 

yn cynnwys y frawddeg ragarweiniol: 

All the World Cries, There goes a GENTLEMAN:- And when you have said 

GENTLEMAN, you have said EVERYTHING508 

 

Yn dilyn hyn dywedir bod y gwŷr bonheddig hyn yn hunanbwysig iawn: ‘full of themselves’. 

Roeddynt yn rhy ddall  i ddeall ystyr y dywediad uchod felly roedd yn rhaid plannu’r wers 

mewn chwedl foesol: ‘[I] will lend ‘em the Light of a Peruvian Manuscript’.509 Mae’r 

brawddegau agoriadol hyn yn cynnig sylfaen i’r stori, a’r elfen o wawd yn cyflwyno ychydig 

o gyd-destun. Nodir bod yr ysgrif wedi’i seilio ar y frawddeg ragarweiniol, felly mae elfen 

bwysig iawn ar goll yn y fersiwn Cymraeg. 

 

Er hyn, cynigia brawddeg gyntaf y fersiwn Cymraeg fwy o gefndir a chyd-destun. Ynghanol 

clwstwr o ynysoedd o’r enw ‘Ynysoedd Solomon’, yr oedd un ynys a oedd ychydig yn fwy 

na’r gweddill. Nodir hefyd i’r ynysoedd hyn gael eu henwi ar ôl ‘hynafiaid y tywysogion, ag 

                                                           
508 Edward Cave (gol.), The Gentleman’s Magazine, vi (January, 1736), t. 11. 
509 Cave (gol.), The Gentleman’s Magazine, vi, t. 11. 
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fy’n llywodraethu’r ynys hon yn bresennol’.510  Yn y Saesneg cyfeirir at enw’r ynys yn unig - 

‘Island of Solomon’ - cyn parhau â’r stori.  

 

Er nad yw teitl yr ysgrif yn denu sylw yn yr un modd â ‘Taith Obida’ ceir cyfeiriad at leoliad 

dieithr a phell yn y frawddeg gyntaf, Ynysoedd Solomon. Cyfeirir at bwysigrwydd achau a 

llinach yn syth hefyd oherwydd i’r ynysoedd hyn gael eu henwi ar ôl hynafiad y tywysog. 

Mae’r ysgrif hon yn nodedig oherwydd bod y tywysog hwn yn arddangos ‘doethineb’ yn y 

modd ‘y diwygiodd efe foesau’r bobl’– cyfeiriad uniongyrchol at bwysigrwydd moesoldeb 

sef is-thema’r cylchgrawn. 511   

 

Yn yr ail baragraff glyna’r fersiwn Cymraeg yn dynn wrth y Saesneg gan ddychwelyd at y 

darlun rydym wedi arfer ei weld yn y wasg gyfnodol o ŵr bonheddig hunanbwysig a 

hunanol: ‘ni feddyliai am ddim, ond pa fodd i gynnal ei gymmeriad a’i anrhydedd, trwy 

falchder anwybodus’.512  Gwrthgyferbynna’r darlun hwn o’r gŵr bonheddig yn llwyr â’r 

lleoliad ‘ynys ddedwydd’ neu ‘Happy Island’. Dysgwn nad yw pawb yn ddedwydd ar yr ynys 

hon gan fod y gŵr bonheddig wedi ‘[d]iystyru yr holl gynheddfau da hynny a lewyrchasent 

yn ei hynafiaid ef’.513 Mae dirywiad wedi bod yn safonau a disgwyliadau personol y dosbarth 

hwn o foneddigion.  

 

Roedd hyn i’w weld yn y gymdeithas yn y ddeunawfed ganrif a chyfnodolion fel y 

Gentleman’s Magazine yn ceisio tynnu sylw ato: ‘The moral [...] that gentlemen had to give a 

better Reason for their Pride, than that they were BORN, to do Nothing, was directed at 

                                                           
510 Trysorfa Gwybodaeth, Neu Eurgrawn Cymraeg, t. 94. 
511 Trysorfa Gwybodaeth, Neu Eurgrawn Cymraeg, t. 94. 
512 Trysorfa Gwybodaeth, Neu Eurgrawn Cymraeg, t. 94. 
513 Trysorfa Gwybodaeth, Neu Eurgrawn Cymraeg, t. 94, 
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British men’.514 Fel y gwelwyd yn ‘Taith Obida’, efallai fod lleoliad yr ysgrif yn ddieithr yn 

defnyddio’r theori cyfieithu estroneiddio ond roedd y foeswers yn gyfarwydd ac yn 

berthnasol iawn i’r darllenwyr.  

 

Yn dilyn cyfieithiad agos iawn defnyddia’r Saesneg iaith swrth ac uniongyrchol: ‘by the 

Pride of an arrogant Mind,’. Nid yw ‘balchder anwybodus’ yn cyfleu’r iaith bwerus a 

ddefnyddir. Yn yr un modd nid yw ‘[t]ueddiad hollol i ganlyn digrifwch’ mor effeithiol â 

‘Disposition abandon’d to Pleasure’. Nid yw’r paragraffau yn cyfateb o gwbl chwaith. Ceir 

brawddegau hir a llafurus yn y fersiwn Saesneg, ac ambell baragraff yn troi’n un frawddeg 

hirfaith. Mae ymgais i ysgafnu a thacluso’r arddull yn y Gymraeg gan gyfleu naws ac 

awyrgylch y gwreiddiol.  

 

Nodir bod y gŵr bonheddig yn byw mewn tŷ ar lan y môr a’i fod yn treulio’r rhan fwyaf o’i 

amser yn ‘hela a physgotta’, neu ‘hunting and fishing’. Cofiwn fod y marchog yn treulio 

llawer o amser yn hela yn ‘Ystori Doctor y Bendro’ ac iddo gael ei feirniadu’n hallt am 

wastraffu amser ac arian. Mae’r cyfeiriadau cyson at wŷr bonheddig a hela yn y cyfnodolion 

Cymraeg fel petaent yn creu stereoteip o’r dynion hyn yn y cyfnod dan sylw.  

 

Ceir mwy o fanylder yn y Saesneg wrth ddisgrifio’r problemau a wynebir wrth hela. Yn y 

Gymraeg nodir bod darn o forfa corslyd yn  ‘rhwystr blin [...] wrth ganlyn ei ddifyrrwch 

pwysfawr’ rhwng ei dŷ ef a’r môr.515 Yn y Saesneg cawn wybod bod anifeiliaid yn dianc 

wrth i’r gŵr bonheddig hela a’i gwneud yn anodd iddo fynd ar eu holau: ‘into which in the 

Beasts could escape; when he hunted, it became difficult to recover them: and thro’ which it 

                                                           
514 Williamson, British Masculinity in the Gentleman’s Magazine, tt. 71-2. 
515 Trysorfa Gwybodaeth, Neu Eurgrawn Cymraeg, t. 94. 
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being impracticable to pafs, He was oblig’d to go half a Mile, round, when he was bent upon 

Fishing’.516 Nid oedd y cyfieithydd Cymraeg  am gyfeirio at y problemau roedd y gors yn eu 

hachosi am nad oedd eisiau dangos unrhyw gydymdeimlad â’r gŵr bonheddig. Drwy hepgor 

y manylion hyn mae’n gwneud y gŵr bonheddig yn fwy afresymol ac annheg a phwysleisio 

nad oes modd cyfiawnhau ymddygiad o’r fath.  

 

Er bod mwy o fanylion yn y Saesneg mae’r gŵr bonheddig yn cyrraedd yr un casgliad, sef 

bod ei hwylustod ef yn gorchfygu popeth. Ceir cyfieithiad manwl iawn unwaith eto wrth 

dynnu sylw at statws a threfn cymdeithas. Dywed y gŵr bonheddig ‘nad cymwys ydoedd i ŵr 

o’i radd ef gymmeryd ei rwystro yn ei bleserau’ , ‘Man of HIS QUALITY, to submit to 

Restraints in his Pleasures’. Mae’r defnydd o lythrennau bras ac italig yn y Saesneg yn ein 

gorfodi i bwysleisio’r geiriau hyn a bron na allwn ei glywed yn adrodd y geiriau.  

 

Ceir un gwahaniaeth eithaf pwysig. Dywed y gŵr bonheddig nad yw eisiau ‘ei rwystro yn ei 

bleserau’ er mwyn gwneud bywyd yn haws i ‘grefftwr taeog’. Gwna’r disgrifiad hwn i ni 

gydymdeimlo â’r crefftwr medrus hwn sy’n gweithio’n galed ac yn gaeth i’r tir. Teimlir nad 

yw’r un cydymdeimlad i’w weld yn y Saesneg: ‘[...] for the Conveniency of an Obstinate 

MECHANIC’.517 Mae’r ansoddair ‘obstinate’ yn awgrymu bod y crefftwr yn ystyfnig a 

phengaled.  Yna aiff y gŵr bonheddig ati i geisio prynu’r tir gan y basgetwr tlawd ‘onest a 

diwyd’. Er bod bywoliaeth y crefftwr hwn yn dibynnu’n llwyr ar weithio’r cyrs hyn, 

gorchmynnodd y gŵr bonheddig i’w weision losgi’r cyrs. Ceir cymal ychwanegol yn y 

Gymraeg sef ‘mewn modd priodol iddo ei hun’ sy’n pwysleisio hunanoldeb y gŵr 

bonheddig.518  

                                                           
516 Cave, The Gentleman’s Magazine, vi, t. 11. 
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Ar ôl gweld y difrod i’r cyrs aiff y basgetwr i gwyno wrth y gŵr bonheddig. Cyfeiriad sydyn 

a gawn at y cyfarfod hwn yn y fersiwn Saesneg: ‘The Basket-Maker, on his blunt Complaint, 

receiving the additional Injustice of Blows and Reproaches’.519 Ceir paragraff cyfan yn 

disgrifio’r digwyddiad yn y Gymraeg. Gan deimlo ei fod ‘wedi ei hollol anafu’ aeth i achwyn 

am weithred y gŵr bonheddig ‘mewn geiriau mwy cyfattebol i’w deimlad ef o’i golled, nag 

i’r barch ag oedd yn ddyledus i radd y troseddwr’.520 Roedd y bwlch rhwng y boneddigion a’r 

tlawd mor fawr nes bod yn rhaid defnyddio iaith wahanol. Gobaith yr Eurgrawn oedd y 

byddai’r ysgrifau moesol hyn yn annog y breintiedig a’r tlawd i arfer iaith a fyddai’n cyfleu 

rhinweddau a moesau: ‘virtue and good manners’.521  

 

Ceir eironi yn y ffaith  bod angen dangos ‘parch’ i ‘droseddwr’. Pwysleisir yr anghyfiawnder 

gan fod ‘gradd’ y ‘troseddwr’ yn newid canlyniad y sefyllfa. Aiff y fersiwn Cymraeg ymlaen 

i ddweud mai’r ‘wobr a bwrcasodd ei achwyniad ef ydoedd, yr achwanegiad o ergydion, 

tafod drwg, a phob math ar ddirmyg a diystyrwch’.522 Troseddwyd yn erbyn y basgetwr 

‘tlawd, eithr onest’ ond ef yw’r un a gaiff ei drin yn wael gan y gŵr hunanol a hunangyfiawn. 

Gwyddai awdur y fersiwn Cymraeg y byddai ychwanegu’r manylion hyn yn taro tant â 

darllenwyr yr Eurgrawn. Gallai’r darllenwyr uniaethu â’r basgetwr tlawd oherwydd bod 

‘[c]ymaint o ddiystyru y tlawd am ei fod yn dlawd’ yn y ddeunawfed ganrif.523  

 

Ar ôl y driniaeth hon aiff y basgetwr at y brenin i lefaru am ei ‘ddrwg-driniaeth’. Caiff y gŵr 

bonheddig ei alw o flaen y brenin lle mae’n ceisio amddiffyn ei ymddygiad ‘trwy haeru bod y 

                                                           
519 Cave, The Gentleman’s Magazine, vi, t. 11. 
520 Trysorfa Gwybodaeth, Neu Eurgrawn Cymraeg, t. 95. 
521 Marker a Marker, ‘Aaron Hill and Eighteenth-Century Acting Theory’, t. 416. 
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gŵr tlawd yn anystyriol o’r ymostyngiad, ag sydd ddyledus oddi wrth y werin i wr bonheddig 

o uchelradd’.524 Defnyddir iaith lawer mwy pwerus yn y Saesneg: ‘by the Poor Man’s 

Unmindfulness of the Submission, due from the Vulgar to GENTLEMEN, of Rank and 

Distinction’. Noda Geiriadur Prifysgol Cymru mai ystyr ‘vulgar’ yw person anghwrtais, 

anfoesgar ac aflednais. Dyma ansoddeiriau sy’n disgrifio’r gŵr bonheddig i’r dim. Dengys 

hyn ei fod yn ŵr bonheddig o ran dosbarth yn unig heb nodweddion a hanfodion gŵr 

bonheddig teilwng: ‘[...] that gentlemanliness was conveyed by a polite appearance, maner or 

deportment’.525 

 

Mewn ymateb i hyn cyfeiria’r brenin at un o gyndeidiau y gŵr bonheddig a oedd yn ‘holltwr 

coed’ ym mhalas un o’i hynafiaid: ‘[D]yrchafwyd ef o blith y werin [...] mewn ffordd o wobr 

am yr hyfdra a’r ffyddlondeb [...] a ddangosodd efe wrth amddiffyn ei feistr’.526 Dywed y 

brenin fod ei ragoriaeth ef yn llawer gwell nag un y gŵr bonheddig - ‘rhagoriaeth o 

deilyngdod ydoedd, ac nid o ddamwain’. Ychwanegir arwyddocâd pellach i’r frawddeg hon 

drwy ychwanegu’r gair ‘[d]amwain’ yn y Gymraeg. Nid yw’r gŵr bonheddig wedi gwneud 

unrhyw beth i haeddu ei safle a’i statws: ‘His Distinction was nobler than yours’.  

 

Clywir mwy o falais yn llais y Brenin yn y fersiwn Cymraeg. Roedd golygyddion y 

cyfnodolion Saesneg yn ymhyfrydu yn y cyfle i leisio yr hyn a deimlid yn y cyfnod dan sylw: 

In reprinting […] the Prompter article, The Gentleman’s Magazine engaged with the 

early eighteenth-century concerns about gentlemanly masculinity that arose from the 

more fluid Concept of the gentleman.527 
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Dengys y manylion ychwanegol a’r iaith gadarn a ddefnyddir yn yr ysgrif Gymraeg fod yr 

Eurgrawn am wneud yn fawr o’r cyfle i feirniadu diffyg moesgarwch y dosbarth bonheddig 

hwn hefyd. 

 

Gresyna’r brenin fod ganddo ŵr ‘mor ddyddyall’ yn ei deyrnas. Dywed nad yw wedi derbyn 

‘hawddfyd a helaethrwydd’ i wneud ei fywyd ef yn rhwydd ac y dylai ‘droi meddwl ei galon, 

ei ben, a’i ddwylaw at ddaioni cyhoeddus eraill’.528 Mae’r Gymraeg yn gwyro oddi wrth y 

Saesneg unwaith eto drwy gynnwys mwy o fanylion a disgrifiadau. Yn y Saesneg dywedir 

bod y ‘naughty Offender’ yn mynegi ei anfodlonrwydd: ‘Dislike of the Encouragement, this 

way of thinking must give to the Commonalty’. Noda’r Gymraeg fod y brenin wedi ‘attal ei 

ymadrodd’ ac edrych ‘â soriant ar y troseddwr balch’. Amlygir dicter a thymer ddrwg y 

brenin o dystio i ymddygiad mor annerbyniol. Dysgwn hefyd fod y ‘troseddwr balch’ yn 

‘[d]digllon ei wedd’ ac yn ‘sisial’ ei anfodlonrwydd. Mae’r chwerwder hwn yn ychwanegu at 

densiwn a difrifoldeb y sefyllfa. 

 

Ceir brawddeg ychwanegol yn y fersiwn Cymraeg sy’n crynhoi agwedd y gŵr bonheddig at y 

bobl gyffredin: ‘Pa rai (ebe efe) nid ydynt i’w hystyried ond fel personau o ddim anrhydedd, 

mewn cydmariaeth i ddynion ag a anwyd i’w hanrhydeddu’.529 Cyfeiria’r gŵr bonheddig at y 

bobl gyffredin fel ‘personau’ ond cyfeirir at y bonheddwyr fel ‘dynion’. Nid yw’n ystyried 

bod y bobl hyn o’r un rhywogaeth ag ef.   

 

Ychwanegiad arall yn y paragraff hwn yw ymateb y brenin: ‘Lle bo ystyriaeth yn eisiau [...] 

rhaid i ddynion deimlo y ddiffygion ym mhoen eu dioddefiadau’.530 Er mwyn deall a 
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gwerthfawrogi beiau’r gŵr bonheddig dywedir bod yn rhaid iddo brofi effaith ei ymddygiad. 

Gwelwn fod y brenin wedi llwyddo i wneud hyn yn syth i ryw raddau drwy ddirmygu a 

bychanu’r gŵr bonheddig. 

 

Er bod y Gymraeg yn dychwelyd at gynnwys yr ysgrif wreiddiol y mae iaith syml a 

thafodieithol y Saesneg yn llwyddo i gyfleu difrifoldeb y sefyllfa: ‘[...] the King order’d a 

Captain of his Gallies to STRIP the Injur’d and the Injurer, and conveying them to one of the 

most barbarous Islands, leave them both to their Fortunes’.531 Ceir eironi yn y ffaith y caiff y 

ddau eu gadael ‘both to their fortune’ oherwydd bod y brenin wedi amddifadu’r gŵr 

bonheddig o’i gyfoeth a’i ffortiwn. Ychwanega’r Gymraeg at erchylltra’r sefyllfa drwy 

ddweud y caiff y ddau eu gadael yno ‘yn y nos’.532  

 

Erbyn hyn mae’r cyfieithiadau’n cyfateb yn agos iawn ac yn canolbwyntio ar brif wers a 

neges yr ysgrif. Caiff y ddau ŵr eu gadael ar dir corslyd a gobaith y gŵr bonheddig oedd 

cuddio a dianc rhag y ‘cydymaith ag oedd mor anaddas yn ei olwg ef’.533 Rhydd y Saesneg 

fwy o bwys ar deimladau’r gŵr bonheddig - ‘a Disgrace, to be found with’ - gan ddatgan y 

byddai’n warth iddo gael ei weld â’r basgetwr. 

 

Wedi i oleuadau’r llong gynhyrfu’r barbariaid, daw llawer ohonynt i ymgynnull o amgylch y 

ddau ddieithryn gyda phastynau yn eu dwylo â’r bwriad o ‘[d]dihenyddio’. Er bod y 

Gymraeg wedi llwyddo i gyfleu difrifoldeb a thensiwn y sefyllfa mae’n gwyro oddi wrth y 

gwreiddiol drwy ychwanegu elfen o erchylltra: ‘determined to dispatch them’ sydd yn y 

                                                           
531 Cave, The Gentleman’s Magazine, vi, t. 11. 
532 Trysorfa Gwybodaeth, Neu Eurgrawn Cymraeg, t. 96. 
533 Trysorfa Gwybodaeth, Neu Eurgrawn Cymraeg, t. 96. 
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gwreiddiol. Mae naws storïol yn perthyn i’r fersiwn Cymraeg sy’n darllen fel naratif trydydd 

person: ‘heb ddim teimlad o lettygarwch na thrugaredd’.  

 

Ceir trobwynt arwyddocaol sy’n newid awyrgylch a thrywydd yr ysgrif: ‘Here the Gentleman 

began to discover, that the Superiority of his Blood was imaginary’.534 Mae’r Gymraeg yn 

mynd gam ymhellach na’r Saesneg: ‘[d]echreuodd y gwr bonheddig weled erbyn hyn, nad 

oedd rhagoriaeth ei waed ef ond gwagedd’. Nid yw’r cyfieithydd Cymraeg am i’r rhagoriaeth 

hon gael unrhyw sylwedd, ddim hyd yn oed yn y dychymyg. Ceir brawddegau hir iawn yn y 

rhan hon yn y ddau fersiwn a gwneir pob ymdrech i beidio â thorri ar lif a neges yr ysgrif.  

 

Adlewyrchir y trobwynt hwn yn y stori yng nghymeriad y gŵr bonheddig wrth iddo symud i 

sefyll y tu ôl i’w ‘gyfaill, gan wneuthur arweinydd o’r dyn hwnnw’.535  Cyn y daith i’r ynys 

bellennig cyfeiriodd at y basgetwr a’r ‘bobl gyffredin’ fel ‘personau’ am nad oedd am 

gydnabod eu bod o’r un rhywogaeth ag ef. Llwydda’r Gymraeg i grynhoi’r newid yn agwedd 

y gŵr bonheddig drwy ailadrodd y gair hwn yma. 

 

Wrth droi i ganolbwyntio ar y basgetwr mewn paragraff newydd gwelir bod trefn y 

brawddegau a’r paragraffau yn cyfateb yn union am y tro cyntaf. Cawn wybod mwy am 

fywyd y basgetwr ar Ynys Solomon a’r gormes y bu’n rhaid iddo ei wynebu nes bod ‘bywyd 

o boen a hunan ymwadiad wedi gwneuthur marwolaeth ymron yn ddymunol’.536 Mae hyn yn 

gwrthgyferbynnu’n llwyr â’r darlun a grëwyd ar ddechrau’r ysgrif o’r gŵr bonheddig ar ben 

ei ddigon yn ei dŷ ger y môr.  

 

                                                           
534 Cave, The Gentleman’s Magazine, vi, t. 11. 
535 Trysorfa Gwybodaeth, Neu Eurgrawn Cymraeg, t. 96. 
536 Trysorfa Gwybodaeth, Neu Eurgrawn Cymraeg, t. 96. 
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Byddai darllenwyr y cylchgrawn yn gallu uniaethu â’r bwlch hwn rhwng haen isaf a haen 

uchaf y gymdeithas a’r gwahaniaeth yn sefyllfa y gŵr bonheddig a’r basgetwr. Atega hyn 

eiriau’r llythyr y cyfeiriwyd ato’n flaenorol yn y bennod hon a oedd yn beirniadu  unigolion 

cefnog a oedd yn ‘dwyn eu hiliogaeth i brinder a thlodi’ drwy ‘[b]wrcasu rhandiroedd 

helaeth, ac yn dyfod yn gynhal-awdur anrhydeddus i genedl gref ddefnyddiol y byd’.537 

Cyfoeth, perchnogaeth a delwedd oedd yn bwysig gan ddisodli parch, moesau  a phriodoldeb. 

 

Ceir trobwynt yn y stori wrth i’r basgetwr dynnu dyrniad o’r cyrs a dangos ‘y gallai ef fod yn 

ddefnyddiol’.538 Sylwer bod y geiriau a ddefnyddir i ddisgrifio’r basgetwr - ‘medrusrwydd’, 

‘crefft’, ‘defnyddiol’ a ‘chywreinrwydd’ - yn gwrthgyferbynnu’n llwyr â’r hyn a 

ddefnyddiwyd i ddisgrifio’r gŵr bonheddig yn y frawddeg flaenorol sef ‘gwagedd’ a 

‘[ch]ywilydd’. Symuda’r basgetwr gyda ‘eonder a gwroldeb’ gan eistedd yn ‘ddigyffro’ cyn 

dechrau gweithio ‘dan wenu ac amneidio’.539  

 

Aiff y basgetwr ati i greu math o goron - ‘coronet’ - i arweinydd y barbariaid a’i gosod gyda 

pharch ar ei ben. Gwna hyn argraff dda iawn ar y barbariaid nes iddynt ollwng eu pastynau a 

dawnsio dawns o groeso iddo. Caiff y basgetwr orchymyn i wneud mwy o’r coronau hyn. 

Gyda hyn, sylwa’r barbariaid fod un o’r ymwelwyr yn gweithio’n galed i’w gwasanaethu a’r 

llall yn segur. Codant eu harfau gan ofyn pam y dylent ei arbed. Saif y basgetwr i amddiffyn 

ei ormeswr: ‘tosturi y basgetwr a wisgodd ymaith y goffadwriaeth o’i ddioddefiadau’.540  

 

                                                           
537 Trysorfa Gwybodaeth, Neu Eurgrawn Cymraeg, t. 96. 
538 Trysorfa Gwybodaeth, Neu Eurgrawn Cymraeg, t. 96. 
539 Trysorfa Gwybodaeth, Neu Eurgrawn Cymraeg, t. 96. 
540 Trysorfa Gwybodaeth, Neu Eurgrawn Cymraeg, t. 97. 
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Cyflwyna hyn elfen o eironi wrth i ni gofio geiriau’r brenin: ‘rhaid iddynt deimlo eu 

diffygion ym mhoen eu dioddefiadau’.541 Er nad y basgetwr ei hun sy’n teimlo ‘[p]oen’ y 

‘diffygion’ hyn, mae wedi profi’r ‘dioddefiadau’ hyn yn ei fywyd ac yn tosturio wrth y gŵr 

bonheddig. Pwysleisia hyn bwysigrwydd moesoldeb a thrugaredd ar bob lefel.  

 

Dywed y basgetwr y gallai’r gŵr bonheddig fynd i nôl y cyrs er mwyn iddo ef allu bwrw 

ymlaen â’r gwaith. Y basgetwr sydd â’r llaw uchaf erbyn hyn a’r gŵr bonheddig yn ddim ond 

gwas. Tra oedd y basgetwr ymhlith ‘personau o ddim anrhydedd’ yn llygaid y gŵr 

bonheddig, pan mae’r esgid ar y droed arall tosturi a deimla’r basgetwr wrth iddo geisio 

canfod ffordd i amddiffyn ei gyfaill.542 Llwydda’r fersiwn Saesneg i grynhoi’r gwyrdroad 

hwn yn sefyllfa y ddau yn well na’r Gymraeg: ‘They left the GENTLEMAN, therefore, to his 

Duty, in the Basket-Maker’s SERVICE.”543 Dywedir bod y barbariaid yn trin y gŵr 

bonheddig ‘fel gwr ag oedd i gael ei gyfrif a’i drin megis  un o îs radd nâ’u 

cymmwynaswr’.544 Nid oedd modd dallu’r barbariaid hyn â nodweddion ffug a materol. 

Mae’n eironig felly mai’r gwaith a oedd yn ddim ond ‘rhwystr blin’ iddo oedd yr arf a 

achubodd ei fywyd.545  

 

Daeth pobl o bob cwr o’r ynys i weld y basgetwr wrth ei waith ac fe adeiladwyd lloches iddo. 

Bob dydd byddai’r barbariaid yn dod â bwyd i’r gweithwyr ‘gan gymmeryd gofal na chaffai 

y gwas (sef y gwr bonheddig) ddim, hyd nes byddai’r meistr (sef y basgetwr) wedi darfod 

bwytta’.546 Ychwanegwyd cromfachau yn y Gymraeg i dynnu sylw at y newid yn sefyllfa’r 

                                                           
541 Trysorfa Gwybodaeth, Neu Eurgrawn Cymraeg, t. 96. 
542 Trysorfa Gwybodaeth, Neu Eurgrawn Cymraeg, t. 95. 
543 Cave, The Gentleman’s Magazine, vi, t. 12. 
544 Trysorfa Gwybodaeth, Neu Eurgrawn Cymraeg, t. 97. 
545 Trysorfa Gwybodaeth, Neu Eurgrawn Cymraeg, t. 94. 
546 Trysorfa Gwybodaeth, Neu Eurgrawn Cymraeg, t. 97. 
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ddau: ‘Taking care to offer the imagin’d Servant nothing till his Master had done Eating’.547 

Rhoddir pwys mawr ar y darlun o’r gŵr bonheddig yn gwasanaethu’r basgetwr oherwydd 

roedd yn wers y gallai pawb ei chymhwyso. Mewn cyfnod lle rhoid pwys cynyddol ar statws, 

gwrthrychau materol ac eiddo, roedd y Gentleman’s Magazine a’r Eurgrawn am atgoffa eu 

darllenwyr nad oedd unrhyw sicrwydd yn dod gyda’r pethau hyn: 

We do not know to what we may come in this world of changes, casualities and 

sufferings; and the pettiest accession of really useful knowledge ought not to be 

condemned by us.548 

 

Roedd Aaron Hill, golygydd y Prompter, wedi profi pa mor rhwydd y gallai breintiau bywyd 

ddiflannu ac roedd yr ysgrif hon yn cynnig rhybudd i bawb. Roedd golygyddion y 

cylchgronau hyn am ddangos bod moesgarwch a thrugaredd yn rhinweddau nad oedd modd 

eu colli.  

 

Wedi bod yn y sefyllfa ‘annymunol’ hon am dri mis rhoddwyd ‘[t]ro newydd a 

chymmwysach i feddyliau y gwr bonheddig’. ‘[N]ew turn’ yw’r unig ddisgrifiad a geir yn y 

fersiwn Saesneg ond roedd y Gymraeg am bwysleisio y newid gweddus, cyfiawn a theg yn 

agwedd y gŵr bonheddig.549 Un noson gorwedda’r gŵr bonheddig yn ei wely yn wylo gan 

gyfaddef ei ffolineb: ‘Y rhagoriaeth a wna damwain sydd wag a disylwedd: ac mi a welaf yn 

rhy ddiweddar, mai pethau defnyddiol yn unig sydd deilwng o anrhydedd’.550 Atega’r 

frawddeg hon eiriau’r brenin ar ddechrau’r ysgrif: ‘rhagoriaeth o deilyngdod ydoedd, ac nid o 

ddamwain’.551  

 

                                                           
547 Cave, The Gentleman’s Magazine, vi, t. 12. 
548 William a Robert Chambers (goln.), ‘Osier-weaving’, yn Chamber’s Edinburgh Journal, No.537, (May 14, 

1842), t. 135. 
549 Cave, The Gentleman’s Magazine, vi, t. 12. 
550 Trysorfa Gwybodaeth, Neu Eurgrawn Cymraeg, t. 98. 
551 Trysorfa Gwybodaeth, Neu Eurgrawn Cymraeg, t. 95. 
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Dengys hyn fod y foeswers wedi bod yn bresennol drwy gydol yr ysgrif ond bod y gŵr 

bonheddig wedi bod yn rhy ddall i’w harddel. Defnyddir iaith symlach a mwy uniongyrchol 

yn y fersiwn Saesneg i gyfleu’r foeswers: 

The Preference Fortune gives, is Empty, and Imaginary: And I perceive too late, that 

only Things of Use are naturally HONOURABLE.552 

Drwy gysylltu dechrau a diwedd yr ysgrif fel hyn, pwysleisir bod modd i bawb arddel y 

nodwedd hon: ‘So runs the moral, and, as observed, it is in part applicable every hour of the 

day’.553 

 

Mae’r ddau fersiwn yn gorffen â pharagraff pwysig iawn sy’n crynhoi’r foeswers. Dywedir 

i’r gŵr bonheddig rannu ei gyfoeth a’i eiddo yn gyfartal â’r basgetwr wedi i’r brenin eu 

cyrchu yn ôl i Ynys Solomon. Nodir hefyd ei bod yn parhau’n ddefod yno i ‘ddifreinio pawb 

boneddigion’, neu ‘DEGRADE all GENTLEMEN’ na all roi ‘gwell rheswm dros eu 

balchder, nâ darfod iddynt gael eu geni i fod yn segur’.554 Yr enw ar y gosb hon oedd 

‘Danfonwch ef at y Basgetwr’: ‘Send him to the BASKET-MAKER’. 

 

Trwy greu cymuned gynhwysol a adlewyrchai nodweddion amlycaf theorïau cymdeithasol 

megis y gymuned ddeongliadol a’r bau gyhoeddus, llwyddai’r Eurgrawn i gynnig dull o 

gyrraedd amrywiaeth o bobl o wahanol gefndiroedd a dosbarth. Roedd yn atgyfnerthu hyder 

y gwan a’r tlawd fel na theimlent yn gwbl ddi-werth. Yn ogystal, roedd yn fodd o gyrraedd y 

werin lythrennog, nad oedd modd eu cyrraedd yn y Gymraeg. 

 

                                                           
552 Cave, The Gentleman’s Magazine, vi, t. 12. 
553 William a Robert Chambers (goln.), Chamber’s Edinburgh Journal No .537, t. 135. 
554 Trysorfa Gwybodaeth, Neu Eurgrawn Cymraeg, t. 98. 
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Pwysleisiodd Lewis Morris gyfraniad pwysig Tlysau yr Hen Oesoedd o ran cyflwyno 

deunydd darllen ac addysg safonol i’r werin a’u plant ond gwelodd yr Eurgrawn fod angen 

defnyddio’r ‘[g]annwyll ffyrling’ hon i ‘[o]leuo’ gwŷr bonheddig am hanfodion moesau a 

pharch.555 Roedd cynnwys ysgrifau storïol ysgafn yn rhan greiddiol o hyn oherwydd gallai 

unigolion o wahanol gefndiroedd uniaethu â hwy a’u rhoi ar waith yn eu bywydau. Yr oedd 

yr Eurgrawn yn parhau â gwaith Tlysau yr Hen Oesoedd o gyflwyno addysg ond roedd 

cymdeithas gynhwysol ac amrywiol yr Eurgrawn yn cynnig cyfle i gyflwyno addysg ar sawl 

lefel. Drwy greu cymuned deg a chytbwys llwyddodd yr Eurgrawn i wireddu ei nod o 

‘adfywio’r hen iaith ardderchog [...] [d]iwygio moesau, a chynnyddu gwybodaeth’.556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
555 Tlysau yr Hen Oesoedd, t. 3. 
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Pennod 3 

Cylch-grawn Cynmraeg: ‘Hanes Bywyd Mr. David George’ 

 

In 1790s Wales, almanacs, newspapers and periodicals were more than ephemeral 

reading matter. They were treasured because they brought new literatures and ideas to 

those who could read and they gave a voice to those who dared to make their opinions 

public.557   

Dengys y penodau blaenorol fod Tlysau yr Hen Oesoedd a’r Eurgrawn Cymraeg yn seiliedig 

ar hanesion, newyddion a llenyddiaeth Gymraeg leol, ond yn y bennod hon cawn weld sut y 

bu i ddylanwadau mwy pellgyrhaeddol effeithio ar y cyfnodolion Cymraeg  diweddarach. Yn 

dilyn yr Eurgrawn Cymraeg bu’n rhaid aros tan 1793 i gael ymgais arall ar sefydlu 

cyfnodolyn Cymraeg. Yn wir dyma a gafwyd gyda Cylch-grawn Cynmraeg Morgan John 

Rhys a ymddangosodd am y tro cyntaf ym mis Chwefror 1793.558   

 

Ychydig iawn o newid a welwyd o ran cynnwys ac arddull y ddau gyfnodolyn Cymraeg 

cyntaf. Yr oedd yr Eurgrawn Cymraeg yn parhau ar yr un trywydd â Tlysau yr Hen Oesoedd i 

raddau gan ganolbwyntio ar gyhoeddi llenyddiaeth draddodiadol a hanesion ysgafn a 

cheidwadol. Mae Geiriadur Prifysgol Cymru yn cynnig disgrifiad priodol iawn o’r gair 

‘ceidwadol’ sef ‘gwyliadwrus [...] chwannog i gadw’r hen yn ddigyfnewid’.559 Mae’r 

disgrifiad hwn yn wir yn achos yr Eurgrawn am nad oedd ei olygyddion crefyddol am 

gamu’n rhy bell oddi wrth yr hyn a oedd wedi ymddangos cyn hyn, felly cyflwynwyd gwersi 

a moesau pwysig. Er hyn, roedd yr Eurgrawn hefyd yn ceisio mentro i dir newydd drwy 

gyflwyno cylchgrawn mwy seciwlar ei bwyslais. 

                                                           
557 Marion Löffler, Welsh Responses to the French Revolution – Press and Public Discourse 1789-1802 

(Cardiff, 2012), t. 5. 
558 Dyma sut y sillafwyd y teitl yn y rhifyn cyntaf a dyma’r sillafiad y byddaf i’n ei ddefnyddio yn y traethawd 

hwn. Ceir is-deitl i’r Cylch-grawn Cynmraeg hefyd sef Y Drysorfa Gwybodaeth. 
559 Geiriadur Prifysgol Cymru arlein, <http://www.geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html>; cyrchwyd 30 Ionawr 2017. 

http://www.geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html
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Bu datblygiad enfawr yng nghynnwys y cyfnodolion Cymraeg erbyn diwedd y ddeunawfed 

ganrif gyda dyfodiad y Cylch-grawn Cynmraeg  a oedd yn cyflwyno themâu newydd. Roedd 

yn herio meddylfryd ceidwadol a phlwyfol y Cymry drwy gyflwyno hanes a newyddion o 

bedwar ban byd. Erbyn diwedd y ganrif roedd y cyfnodolion wedi ennill tir yn sgil 

poblogrwydd gwasg gyfnodol Lloegr a chenhedlaeth newydd o radicaliaid a oedd am 

ddefnyddio’r cyfrwng i gyflwyno syniadau newydd a lleisio eu barn.  Trafodwyd pynciau 

gwleidyddol a chrefyddol yn y Cylch-grawn Cynmraeg a oedd yn gwthio’r ffiniau. Dyma’r 

pynciau y gwnaed ymdrech i’w ffrwyno yn y cylchgronau Cymraeg blaenorol. Roedd 

golygyddion y cyfnodolion Cymraeg hynny wedi gorfod bodloni ar gyfeiriadau 

anuniongyrchol a chyffredinol at wleidyddiaeth.  

 

Golygydd y cylchgrawn chwyldroadol a dylanwadol hwn oedd Morgan John Rhys, gŵr 

radicalaidd a oedd eisiau i’r cyfnodolion fod yn fodd i brotestio a thrafod cysyniadau 

gwleidyddol, crefyddol a diwylliannol newydd. Ganed y gŵr hynod hwn ar 8 Rhagfyr 1760 

ar fferm yn Llanfabon ym Morgannwg. Roedd ei dad yn ffermwr llewyrchus felly roedd 

ganddo fodd i roi’r addysg orau i’w blant. Saesneg oedd iaith fusnes y cyfnod felly roedd yn 

aelwyd ddwyieithog hefyd.560 Arweiniodd hyn at sicrhau lle i Morgan John Rhys yn 

Academi’r Bedyddwyr ym Mryste yn 1786 lle y dysgodd bregethu yn Saesneg.561 Treuliodd 

flwyddyn ym Mryste cyn iddo dderbyn galwad gan Eglwys Bedyddwyr Pen-y-garn, Pont-y-

                                                           
560 Hywel M. Davies, ‘Morgan John Rhys, Y Cylchgrawn Cynmraeg a’r Cymry Uniaith’, Efrydiau Athronyddol 

(Aberystwyth, 1999), t. 43. 
561 Morgan John Rhys, dyfynnwyd yn Davies, ‘Y Cylchgrawn Cynmraeg a’r Cymry Uniaith’, t. 43: ‘[…] to 

learn the English tongue so as to preach in it’. 
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pŵl a’i ordeinio’n weinidog. Bu crefydd yn rhan greiddiol o fagwraeth Morgan John Rhys 

gan fod ei rieni’n Gristnogion brwd ac yn aelodau yn Eglwys Bedyddwyr yr Hengoed.  

 

Cafodd Morgan John Rhys dröedigaeth pan oedd yn ifanc iawn a dechreuodd bregethu yn 

fuan wedyn. Roedd yn weithgar iawn yn ei blwyf ei hun a thu hwnt gan deithio milltiroedd 

lawer i bregethu.562 Cyhoeddodd bamffledi ac ysgrifau a lwyddodd i ddylanwadu ar lawer 

iawn o bobl. Cyhoeddodd y bregeth a wrthwynebai ryfel - Cyngor Gamaliel; Neu 

Ddyledswydd Brydain: Mewn Pregeth ar Ddydd Ympryd yn 1794 yn ogystal â Y Drefn o 

Gynnal Crefydd yn Unol Daleithiau America: Ynghyd a Darluniad Byr o Kentucky. A 

Rhesymau Digonol i Gyfiawnhau’r Cyfryw Sy’n Myned o’r Wlad hon i America, a Chyngor 

i’r Cymry a oedd yn cynnig canmoliaeth agored i ryddid crefyddol a hawliau sifil yr Unol 

Daleithiau. 563  Yn y cyhoeddiad hwn amlygodd Morgan John Rhys yr erledigaeth y bu’n 

rhaid i’r Anghydffurfwyr ei dioddef yn eu gwlad a phwysleisiodd na fyddai hyn yn dod i ben 

pe parheid i dalu’r degwm – ‘os porthir y buttain’.564 Honnodd fod y Cymry yn cefnogi’r 

drefn hon drwy aros yng Nghymru yn hytrach na symud i’r Unol Daleithiau a oedd â system 

wleidyddol a chyfreithiol yn seiliedig ar hawliau’r bobl – ‘hawl naturiol ac annherfynol 

dyn’.565 Yr oedd annog crefftwyr i ymfudo i’r Unol Daleithiau yn anghyfreithlon yn y 1790au 

                                                           
562 Roedd yn awyddus i gyflwyno’r efengyl i’r bobl yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Llwyddodd y 

Parchedig Watkin Edwards o’r Hengoed i grynhoi hyn: ‘God has a great work to do in this place or in some 

other place through this man’. Dyfynnwyd yn John T. Griffith, Morgan John Rhys (1760-1804) (Carmarthen, 

1910), t. 10. 
563Morgan John Rhys, Y Drefn o Gynnal Crefydd yn Unol Daleithiau America: Ynghyd a Darluniad Byr o 

Kentucky. A Rhesymau Digonol i Gyfiawnhau’r Cyfryw Sy’n Myned o’r Wlad hon i America, a Chyngor i’r 

Cymry (Caerfyrddin, 1794), t. 1.: ‘Y mae i’w gyfrif ymhlith y mesuron doethaf o’r eiddo deddfwyr America, 

iddynt adael meddwl dyn y man lle cawsant ef, yn rhydd, ac heb ei lyffetheirio, a goddef i’r grefydd grist’nogol 

i egluro ei nerth, ac amlygu ei gwirionedd, trwy ledu ac ymdaenu heb gymorth y swyddwr dinasaidd’. 
564 Morgan John Rhys, Y Drefn o Gynnal Crefydd yn Unol Daleithiau America, tt. 10-11. 
565 Rhys, Y Drefn o Gynnal Crefydd yn Unol Daleithiau America, t. 11. 
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felly byddai geiriau herfeiddiol a beiddgar Morgan John Rhys yn y pamffledi hyn yn sicr o 

fod wedi cythruddo’r awdurdodau ar y pryd.566   

 

Torrodd Morgan John Rhys dir newydd drwy leisio ei farn yn agored. Roedd yn hyderus ac 

yn barod i frwydro, ond roedd y cyfnod yn gymorth i gyflwyno’r chwyldro hwn. Roedd 

diwedd y ddeunawfed ganrif yn gyfnod o newid ynddo ei hun, gyda Rhyfel Annibyniaeth 

America, Chwyldro Ffrainc a’r peryg o ryfel yn Lloegr.  Awgryma’r ffaith bod poblogrwydd 

y cylchgronau Saesneg ar gynnydd ar y pryd fod pobl yn fwy ymwybodol o’r hyn a oedd yn 

mynd ymlaen yn y byd. Roeddynt yn fwy agored i newid a chwyldro o gymharu â 

chymdeithasau cul a mewnblyg y bu’n rhaid i Tlysau yr Hen Oesoedd a’r Eurgrawn Cymraeg 

ddygymod â hwy. Roedd mwy o bobl yn barod i herio’r drefn grefyddol a gwleidyddol, a’r 

Cylch-grawn Cynmraeg yn fodd i gofnodi’r anfodlonrwydd a’r tensiwn hwn.  Ceir 

mewnwelediad i’r hyn a oedd yn digwydd ac i deimladau’r bobl yn y cyfnod yn y Cylch-

grawn Cynmraeg. Yn ogystal â hyn, ceir ymateb y Cymry i bynciau newydd ac estron megis 

caethwasiaeth a chreulondeb.  

 

Er nad oedd gwleidyddiaeth fel y cyfryw yn bwnc newydd yn y wasg gyfnodol Gymraeg, 

dyma’r tro cyntaf i’r math hwn o wleidyddiaeth ddifrifol ac uniongyrchol gael ei drafod.567 Er 

hyn, cafwyd cyffyrddiadau arwyddocaol mor fuan â 1735 yn y wasg gyfnodol Gymraeg. Yn 

ei ragymadrodd i’r darllenwyr Saesneg tynnodd Lewis Morris sylw at yr annhegwch a’r 

                                                           
566 Marion Löffler, Political Pamphlets and Sermons from Wales 1790-1806 (Cardiff, 2014), t. 17: ‘Considering 

this clear advocacy of democracy and remembering that the exhortation of artisans to emigrate to America was 

illegal in the 1790s, even hidden in the Welsh language Rhys’s ideas would not have been looked upon kindly 

by the authorities’. 
567 A. O. H Jarman, ‘Dyddiadur Yswain’, Heddiw, 1/4 (Tachwedd 1936), t. 128: ‘Canys ni bu gwleidyddiaeth 

yng Nghymru yn y ddeunawfed ganrif. Plentyn y bedwaredd ganrif ar bymtheg yw gwleidyddiaeth ddiweddar 

yng Nghymru’. 
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anghyfiawnder y bu’n rhaid i’r Cymry eu dioddef a’u goresgyn er mwyn gwarchod eu 

hawliau ym Mhrydain: 

The publishing of which, will clear up several disputed Points in our History and 

Antiquities, and preserve the memory of the Worthy Actions of those Brave People, 

who maintain’d their Rights in Britain, for above two Thousand Years.568 

Tyfodd y cyffyrddiadau hyn yn drafodaethau gwleidyddol o bwys wrth i’r wasg gyfnodol 

dyfu ac esblygu.  

 

Ceir enghraifft o hyn mewn trafodaeth agored ar wleidyddiaeth Lloegr yn yr ysgrif ‘AM 

LYWODRAETH’ yn rhifyn cyntaf y Cylch-grawn Cynmraeg. Trafodir y broses o lunio 

cyfreithiau a chodi trethi a cheir portread byr o lywodraeth Lloegr: ‘[...] yr hon sydd fel tri-

phlyg yn cynnwys Un-bennaeth (Monarchy) yn y brenin. Pendefigaeth (Aristocracy) yn yr 

arglwyddi, a gwladwriaeth (Democracy) yn y cyffredin’.569 Roedd yr ysgrifau hyn yn cefnogi 

beirniadaeth radicaliaid Cymru ar y wladwriaeth Brydeinig a’i heglwys. Er y credai Morgan 

John Rhys mewn ‘rhyddid gwladol’ yr oedd o blaid cael llywodraeth – ‘nid anarchydd 

mohono’.570 Yr hyn yr oedd am ei bwysleisio oedd fod ‘holl bwerau’r llywodraeth yn 

dechrau gyd â’r bobl’ ac nid i’r gwrthwyneb.571 

 

Er i’r Cylch-grawn Cynmraeg dorri tir newydd wrth gyflwyno pynciau a themâu newydd a 

heriol roedd yn parhau â’r gwaith o greu cymuned ddeongliadol a chynhwysol. Roedd 

                                                           
568 Tlysau yr Hen Oesoedd (Caergybi, 1735), t. 2. 
569 Cylch-grawn Cynmraeg, i, t. 43. 
570 E. Wyn James, ‘Morgan John Rhys a Chaethwasiaeth Americanaidd’, yn Daniel G. Williams (gol.), Canu 

Caeth Y Cymry a’r Affro-Americaniaid (Llandysul, 2010), t. 12. 
571 J. J Evans, Morgan John Rhys a’i Amserau (Caerdydd, 1935), t. 132. 
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cynnwys gweithiau mwy traddodiadol ochr yn ochr â’r ysgrifau newydd yn fodd i sicrhau 

bod rhywbeth at ddant pawb yn y cylchgrawn: 

[...] Yr wyf yn gweled y gall y Cylchgrawn fod yn foddion i dueddu dynion at 

ddarllen, oblegid ei fod yn cynnwys amryw o bethau; fal ag y bydd dynion o bob 

rhyw sefyllfa, amgylchiad, ac opiniwn, i gael yn rhyw ran o hono ryw beth yn 

deilwng o’u sylw [...]572  

Mae’r cyfuniad hwn o’r hen a’r newydd yn amlwg iawn yn yr adran ‘DRYCH OLWG ar 

LYFRAU CYNMRAEG’, lle trafodir ysgrifau traddodiadol Cymraeg yn ogystal ag ysgrifau 

modern newydd.573 Roedd Morgan John Rhys yn awyddus i barhau â gwaith y cyfnodolion 

blaenorol o gyflwyno llenyddiaeth draddodiadol ac ysgrifau newydd yn ogystal â hybu 

llythrennedd a  gwarchod yr iaith Gymraeg. O ganlyniad gellid dadansoddi’i ymdrechion yn 

nhermau cynnal ac ymestyn y gymuned ddeongliadol Gymraeg: ‘Rhoddir lle mawr ac 

anrhydeddus [...] i lenyddiaeth ac iaith’.574  

 

Roedd ysgrifau megis ‘Ychydig o Gyfarwyddiadau byrrion i ddysgu Darllain yn gywir’ yn 

cynnig cyngor sylfaenol ac ymarferol: ‘Cymmerwch ofal i ddysgu adrodd pob gair yn eglur, 

heb fradychu y naill, trwy foddi â sŵn, a llindagu y llall wrth ei lusgo’.575 O gymharu, roedd 

ysgrifau a oedd yn adrodd hanes ffigyrau nodedig Cymru megis Madawg (sic) ab Owain 

Gwynedd yn cynnig deunydd darllen ffeithiol a safonol. Adeiladodd Morgan John Rhys ar yr 

elfen addysgol hon a welwyd cyn hyn yn y wasg gyfnodol Gymraeg drwy gyflwyno pynciau 

newydd fel mathemateg mewn ysgrifau megis ‘CALCULATIONS’ - ‘A Square mile is 

sufficient for, 69, 69, 600 people to stand upon: allowing four square feet to each person’.576 

                                                           
572 Cylch-grawn Cynmraeg, i, t. 59. 
573 Cylch-grawn Cynmraeg, i, t. 46: ‘[...] sylwi, yn gyntaf, ar hên lyfrau a ddichon fod wedi eu claddu, yn medd 

angof [...] dywedyd rhyw beth am lyfrau newyddion – fel y gallont eu pwrcasu’. 
574 Jenkins, Hanes Cymru yn y Ddeunawfed Ganrif, t. 25. 
575 Cylch-grawn Cynmraeg, i, t. 2. 
576 Cylch-grawn Cynmraeg, i, t. 29. 
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Felly tacteg gyfrwys gan Morgan John Rhys oedd cynnwys yr elfennau ceidwadol a 

chyfarwydd hyn a ganolbwyntiai ar ddatblygu sgiliau a dealltwriaeth ei ddarllenwyr 

oherwydd gwyddai y câi ei feirniadu’n hallt am ei syniadau radical. Fel y nododd J. J. Evans, 

‘Yn fyr, fe gawn ynddo’r ddwy elfen a nodweddai ddiwygwyr y dydd, sef yr elfen geidwadol 

a’r elfen flaengar’.577  

 

Er hyn, roedd Morgan John Rhys am i’r cylchgrawn symud gyda’r oes a thrafod y pynciau a 

oedd yn denu sylw yn y cyfnod: ‘The Wales of the 1790s was a cauldron of conflicting 

ideologies, and it shows in the diversity of voices which speak to us from the printed pages of 

its serial press’, yn ôl Marion Löffler.578 Roedd gan y Cylch-grawn Cynmraeg bwrpas mwy 

pendant, sef cyflwyno a thrafod pynciau dyrys a dadleuol y cyfnod. Gwleidyddiaeth oedd un 

o’r pynciau amlycaf a’r Cylch-grawn Cynmraeg yn arwain y ffordd fel y cyfnodolyn 

gwleidyddol cyntaf - ‘first political periodical in the Welsh language’.579 Roedd y wasg 

gyfnodol Gymraeg yn cynnig llwyfan i Morgan John Rhys brotestio a thrafod cysyniadau 

diwylliannol a gwleidyddol newydd. Roedd hefyd yn cynnig cynulleidfa a fyddai’n fwy 

agored i wrando arno rhwng muriau diogel eu cartrefi yn rhydd o unrhyw ragfarn neu 

feirniadaeth gyhoeddus. Trwy gyfrwng y wasg gyfnodol y ‘medrodd gyrraedd y cyhoedd ac y 

dylanwadodd fwyaf ar Gymru’.580 

 

Bu i’r syniadau heriol a dadleuol a gyflwynwyd yn y Cylchgrawn Cynmraeg beri trafferth a 

drwgdeimlad. Cyhoeddwyd pum rhifyn o’r Cylchgrawn Cynmraeg yn ystod 1793 a 1794. 

                                                           
577 Evans, Morgan John Rhys a’i Amserau, t. 29. 
578 Marion Löffler, Welsh Responses to the French Revolution, t. 2. 
579 Gwyn A. Williams, ‘Druids and Democrats: Organic Intellectuals and the First Welsh Radicalism’, yn 

Raphael Samuel a Gareth Stedman Jones (goln.), Culture, Ideology and Politics: Essays for Eric Hobsbawm 

(Oxford, 2016), t. 247. 
580 Evans, Morgan John Rhys a’i Amserau, t. 28. 
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Printiwyd y ddau rifyn cyntaf yn Nhrefeca, y trydydd rhifyn yn Nhrefeca a’i gwblhau ym 

Machynlleth, a’r pedwerydd a’r pumed rhifyn yng Nghaerfyrddin.  Credir mai’r rheswm am 

gyhoeddi’r cylchgrawn mewn gwahanol lefydd ‘yw bod ofn erlid ar yr argraffwyr oherwydd 

y syniadau gwleidyddol gwyllt a geir yn y Cylchgrawn’.581  

 

Ceir awgrym o erledigaeth yn y Cylchgrawn ei hun wrth i’r golygydd ofyn am gymorth y 

darllenwyr i ddosbarthu’r cylchgrawn. Gofynna am gymorth pob plaid neu sect ‘fel y byddo 

rhagfarn i gael ei chadw i lawr’.582 Amlygir i ysgrif a oedd yn beirniadu athrawiaeth 

grefyddol godi gwrychyn y Methodistiaid a’r Bedyddwyr:  

Y mae’r Cyhoeddwyr wedi cael eu cyhuddo ar gam eisoes [...] Meddyliodd rhai am 

ein bod wedi cyffwrdd ag ysbryd erledigaethus Calfin mai condemnio eu holl 

athrawiaeth oedd ein hamcan [...]583  

Amlyga hyn anoddefgarwch crefyddol ymhlith y pleidiau ar y pryd. Er bod sicrhau 

cefnogaeth ystod eang o ddarllenwyr yn bwysig iddo, roedd ganddo egwyddorion cryf ac 

roedd yn defnyddio’r cylchgrawn fel cyfrwng propaganda i hyrwyddo’i syniadau radical ei 

hun. Roedd yn barod i frwydro am yr hyn y credai ynddo.584  

 

Er hyn, nodir ar ddalen gyntaf trydydd rhifyn y Cylchgrawn Cynmraeg: ‘Nid oes ond dau 

beth yn atal y Cylchgrawn rhag cymmeryd lle yn gyffredinol trwy Gymru, hynny yw yr 

anhawsdra o’u dosparthu a chasglu arian amdanynt’.585 A chaiff y gred hon ei chefnogi mewn 

llythyr a ysgrifennodd Morgan John Rhys at William Owen lle mae’n cwyno am yr 

argraffydd trwsgl - ‘the blundering printer’ - a anfonodd ormod o gopïau i ogledd Cymru fel 

                                                           
581 Evans, Morgan John Rhys a’i Amserau, t. 27. 
582 Evans, Morgan John Rhys a’i Amserau, t. 28. 
583 Y Cylch-grawn Cynmraeg (1793), t. 121. 
584 Jenkins, Hanes Cymru yn y Ddeunawfed Ganrif, t. 33. 
585 Cylch-grawn Cynmraeg, iii (1793), t. 1. 
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nad oedd ganddo ddigon o gopïau i anfon i Lundain ac i dde Cymru: ‘Fifty of these were to 

be sent off to London’.586 Dengys hyn fod Morgan John Rhys yn credu nad ei syniadau 

dadleuol a lesteiriai’r ymdrechion i werthu’r cylchgrawn ond, yn hytrach, anawsterau 

ymarferol. 

 

Mae crefydd yn thema amlwg iawn yn y Cylch-grawn Cynmraeg ac yn arbennig felly ryddid 

crefyddol. Fel y dywed John T. Griffith:  

It is not on the whole as interesting and tasty as the ‘Treasury of Knowledge’[...] but it 

excels in one thing, namely, in that it has a more specific object in view and that 

object is Civil and Religious Liberty.587  

Roedd Morgan John Rhys yn aelod o fudiad yr Ymneilltuwyr a oedd eisiau byw bywyd syml 

yr Eglwys Fore ac ail-greu bywyd crefyddol am ei fod yn casáu’r Eglwys Wladol.588  

Ymosodwyd ar bob athrawiaeth ddiwinyddol nad oedd yn seiliedig ar yr Ysgrythur.  Un o 

arweinwyr y mudiad hwn oedd Peter Williams, golygydd honedig yr Eurgrawn Cymraeg fel 

y trafodwyd yn y bennod flaenorol. Fel y dangoswyd, cafwyd cyffyrddiadau crefyddol yn yr 

Eurgrawn Cymraeg a oedd yn tynnu sylw at ffydd a ffyddlondeb Cristnogol.  

 

Mae’r ysgrif ‘A fyddwn yn adnabod ein gilydd yn y Nefoedd?’ a ymddangosodd yn rhifyn 

cyntaf yr Eurgrawn Cymraeg yn bropaganda sy’n trwytho’r darllenwyr ym mhwysigrwydd a 

manteision byw bywyd yn ôl yr Efengyl. Nid oes cyfeiriad at unrhyw enwad penodol ond 

dywedir y bydd ymroi’n llwyr i air Duw yn cynnig allwedd i’r nefoedd: ‘ac yno y cyfarfyddi 

âg un ansawdd barhaus o hapusrwydd, un fflam ddi-gwmmwl o ogoniant, un dydd 

                                                           
586 G. J. Williams (gol.), Original Documents: 4 Letters of Morgan John Rhys to William Owen (Pugh) 

(Aberystwyth, 1942), t. 134. 
587 Griffith, Morgan John Rhys (1760-1804), t. 15-6. Yn y dyfyniad hwn cyfieithwyd teitl Trysorfa Gwybodaeth 

neu Eurgrawn Cymraeg – ‘Treasury of Knowledge’. 
588 Griffith, Morgan John Rhys (1760-1804), t. 73: ‘He could not tolerate a State Church’. 



191 
 

tragwyddol diderfyn’.589 Er gwaethaf ysgrifau fel hyn a bwysleisiai arwyddocâd a 

phwysigrwydd crefydd, ni chafwyd ysgrifau a oedd yn trafod ac yn beirniadu sefydliadau a 

chredoau crefyddol yn agored yn yr Eurgrawn. 

 

Cyhoeddwyd ‘Ymddiddan rhwng Esgob Crist’nogol a Disgybl a Elwir Dyfal-Geisio’ yn y 

Cylch-grawn Cynmraeg, ysgrif a oedd yn gwrthod awdurdod yr Eglwys Wladol ac yn ei 

beirniadu’n agored:  

Rhaid i bawb gyfaddef, fod yn angenrheidiol i’r cyfryw a gymerant y gwaith mewn 

llaw o sefydlu crefydd, i dderbyn awdurdod oddiwrth Dduw i wneuthur hynny; ond 

ni roddodd Duw y cyfryw awdurdod yn ei air, na thrwy neb moddion eraill; nac i'r 

Pab, na ’chwaith i Mohomet; nac i neb rhyw dreiswyr eraill; am hynny, rhyfyg, i’r 

graddau mwyaf, yw i neb, pa bynnag, i honni fod ganddynt y cyfryw awdurdod.590 

     

Teimlai’r diwygwyr hyn eu bod yn cael eu trin yn annheg oherwydd roedd yr Ymneilltuwyr 

wedi’u hatal rhag derbyn parch a hawliau dinasyddion cyflawn.  Roedd Deddf Goddefiad 

1689 wedi gwella ychydig ar sefyllfa’r Ymneilltuwyr ond nid oeddynt yn cael yr un parch ag 

aelodau’r Eglwys Anglicanaidd.  Roedd Deddfau’r Prawf a’r Corfforaethau yn parhau i fod 

yn weithredol ac roedd y deddfau hyn yn nodi y dylid neilltuo swyddi dan y Goron i’r sawl a 

fynychai Eglwys Loegr. O ganlyniad, rhwystrid Ymneilltuwyr rhag cael eu penodi i swyddi 

dylanwadol ac nid oedd ganddynt hawl i ennill gradd ym mhrifysgolion gorau Lloegr. I 

ddiwallu eu hawch am hawliau cyfartal er mwyn cyrraedd safleoedd o awdurdod sefydlodd 

yr Ymneilltuwyr eu canolfannau addysg eu hunain.  

 

                                                           
589 Trysorfa Gwybodaeth, neu Eurgrawn Cymraeg, i, t. 9. 
590 Dienw, ‘Ymddiddan rhwng Esgob Crist’nogol a Disgybl a Elwir Dyfal-Geisio’, Cylch-grawn Cynmraeg, v, t. 

250. 
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Roedd Morgan John Rhys a’r Ymneilltuwyr eraill eisiau rhyddid crefyddol i ymholi ynghylch 

materion crefyddol a’r hawl i beidio â gorfod talu’r degwm er mwyn gwario’u harian ar eu 

credoau crefyddol eu hunain.  Roeddynt yn erbyn rhoi breintiau arbennig i un sect neu 

enwad.591 Er ei feirniadaeth hallt, roedd Morgan John Rhys wedi addo peidio â hyrwyddo un 

enwad yng nghanol y tensiwn crefyddol hwn am ei fod eisiau cefnogaeth pob un ohonynt.592 

Roedd am feithrin agwedd gynhwysol i sicrhau llwyddiant y cylchgrawn yn nhermau’r 

gymuned ddeongliadol y cyhoeddid ef ar ei chyfer: ‘Y mae’r Cyhoeddwyr yn rhwymedig i’r 

dysgedigion haelionus, o bob enw, sydd yn addaw eu cynorthwyo â defnyddiau defnyddiol ar 

bob testun’.593  

 

Gwyddai hefyd ei bod yn beryg beirniadu’r eglwys sefydledig yn hinsawdd wleidyddol 

anesmwyth y cyfnod. Byddai beirniadu’r eglwys sefydledig yn cael ei weld fel ymosodiad ar 

drefn sefydledig y wlad.594 Yng Nghymru roedd Bedyddwyr, Crynwyr, Methodistiaid ac 

Undodiaid yn cystadlu yn erbyn yr Eglwys Wladol. Felly’r prif egwyddorion crefyddol a 

hyrwyddwyd yn y cyfnodolyn oedd dychwelyd at gydraddoldeb a symlrwydd yr Eglwys Fore 

ac osgoi unrhyw gysylltiad rhwng crefydd a phŵer y wladwriaeth.595 Yn syml ‘rhyddid i 

gredu ac addoli yn ôl cydwybod’.596 

 

                                                           
591 D. O Thomas, Ymateb i Chwyldro / Response to Revolution (Caerdydd, 1989), t. 72: ‘Credai mai gorthrwm 

oedd peri i’r sawl nad oeddynt yn aelodau o’r Eglwys Sefydledig dalu’r degwm a dadleuai’n rymus o blaid 

Datgysylltiad’. 
592  Löffler, Welsh Responses to the French Revolution, tt. 43-4. 
593 Cylch-grawn Cynmraeg, iii, t. 121. 
594 Löffler, Welsh Responses to the French Revolution, t. 44: ‘In the political climate of the 1790s in which “to 

attack the established church was to attack the established regime in the state”’. 
595 Löffler, Welsh Responses to the French Revolution, t. 44: ‘[...] the promotion of Dissenting Protestantism, a 

return to the equality and simplicity of the early church, and a refutation of any connection between religion and 

state power’. 
596 James, ‘Morgan John Rhys a Chaethwasiaeth Americanaidd’, t. 12. 
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Ysgrif sydd yn trafod y cysylltiad rhwng crefydd a’r wladwriaeth, ac yn arbennig felly y 

cysylltiad rhwng rhyddid crefyddol a rhyddid cymdeithasol, yw ‘Hanes Bywyd Mr. David 

George’. Llwydda stori David George i drafod y themâu hyn mewn cyd-destun cwbl newydd 

gan gyflwyno’r darllenwyr i’r hyn a oedd yn digwydd mewn cymdeithasau ym mhen draw’r 

byd. Cyplysir themâu a oedd yn berthnasol i’r gymdeithas yng Nghymru ar y pryd gyda 

themâu a oedd yn berthnasol i gymdeithasau hollol wahanol.  Roedd yr angen i sicrhau 

‘rhyddid i gredu ac addoli yn ôl cydwybod’ yn nodwedd gyffredin yng Nghrymu ac America 

fel ei gilydd.597 Yn ogystal â hyn mae’r ysgrif yn cynrychioli’r hyn yr oedd Morgan John 

Rhys yn brwydro amdano, sef rhyddid: ‘The one object of the magazine was Liberty’.598   

 

Roedd rhyddid yn thema amlwg ym mywyd diwylliannol Cymru yn gyffredinol tua diwedd y 

ddeunawfed ganrif. Rhyddid oedd un o brif amcanion y Gwyneddigion – ‘Rhydd-did mewn 

Gwlad ac Eglwys’.599 Dyma oedd testun cystadleuaeth yr awdl yn Eisteddfod Llanelwy yn 

1790 yn ogystal â thestun cystadleuaeth newydd, sef llunio traethawd. Noddwyd y ddwy 

gystadleuaeth gan Wyneddigion Llundain. 600Er bod dylanwad y Chwyldro Ffrengig ar waith 

yr enillwyr, Gwallter Mechain a Dafydd Ddu Eryri, roedd dylanwadau eraill i’w gweld yn eu 

gwaith. Cyfeiriodd awdl fuddugol Dafydd Ddu at fasnach mewn caethion: 

Bai ar wŷr Ewrop bêr yr awrhon 

Yw eu mordwyaeth am wŷr duon.601 

 

Cyfeiriad wrth fynd heibio yw hwn gan mai ‘diwygiwr ofnus a gwyliadwrus iawn oedd 

Dafydd Ddu’ ac aiff ymlaen i ganmol Llywodraeth Prydain rhag iddo wynebu unrhyw 

                                                           
597 James, ‘Morgan John Rhys a Chaethwasiaeth Americanaidd’, t. 12. 
598 Griffith, Morgan John Rhys (1760-1804), t. 73. 
599 J. J. Evans, Dylanwad y Chwyldro Ffrengig ar Lenyddiaeth Cymru (Lerpwl, 1928), t. 41. 
600 Helen Ramage, ‘Eisteddfodau’r Ddeunawfed Ganrif’ yn Idris Foster (gol.), Twf yr Eisteddfod (Llys yr 

Eisteddfod Genedlaethol, 1968), tt. 24-5. 
601 Dafydd Ddu, dyfynnwyd yn E. Wyn James, Caethwasanaeth a’r Beirdd, 1790-1840 (Caerdydd, 2003), 

fersiwn ar-lein, <http://www.cardiff.ac.uk/special-collections/subject-guides/welsh-ballads/caethwasanaeth-ar-

beirdd>; cyrchwyd 2 Ebrill 2017. 

http://www.cardiff.ac.uk/special-collections/subject-guides/welsh-ballads/caethwasanaeth-ar-beirdd
http://www.cardiff.ac.uk/special-collections/subject-guides/welsh-ballads/caethwasanaeth-ar-beirdd
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erledigaeth.602 Roedd traethawd buddugol Gwallter Mechain hefyd yn cyfeirio at 

gaethweision gan ddatgan, pe ceid efengylu yn eu plith, y byddent yn fwy dedwydd yn eu 

bywydau caeth nag yn eu gwylltineb cyntefig ‘yn lladd ac yn bwyta ei gilydd’.603 Diwygwyr 

ceidwadol oedd Gwallter Mechain a Dafydd Ddu ac roedd y ddau yn wyliadwrus yn y modd 

y cyflwynid y safbwyntiau hyn.  

 

Yr oedd Morgan John Rhys yn fwy radical o lawer, ‘yn eang ei orwelion’, ac yn barod i 

drafod y pwnc hwn yn agored.604 Rhyddid a chaethwasiaeth yw prif thema’r ysgrif ‘Hanes 

Bywyd Mr. David George’ ond mae’r brif thema hon fel coeden ac iddi lawer o ganghennau 

fel is-themâu. Trafodir rhyddid ar sawl lefel - rhyddid crefyddol, rhyddid cymdeithasol a 

rhyddid gwleidyddol. 

 

Ymddangosodd ‘Hanes Bywyd Mr. David George’ yn y pedwerydd rhifyn o’r Cylch-grawn 

Cynmraeg. Dengys y ffaith mai thema fawr yr ysgrif hon yw caethwasiaeth fod y cylchgrawn 

yn camu oddi wrth yr ymdeimlad lleol a Chymreig a oedd yn perthyn i’r cyfnodolion 

blaenorol gyda ‘llawer o gynnwys y cyfnodolyn yn trafod agweddau ar ddiwylliant, hanes a 

gwleidyddiaeth America’.605 Roedd America yn bwnc trafod poblogaidd iawn mewn 

cyfnodolion ar y pryd wrth i’r wlad honno gynnig lloches a gobaith.606 Roedd Morgan John 

Rhys yn edmygu America yn fawr ‘oherwydd y rhyddid gwladol ac eglwysig a geid yno’, 

ond roedd am ddangos nad oedd pawb yn America wedi profi’r ‘religious and civil liberty’ 

hwn gan ddileu’r darlun perffaith o America.607  

                                                           
602 Evans, Dylanwad y Chwyldro Ffrengig ar Lenyddiaeth Cymru, t. 44. 
603 Gwallter Mechain, dyfynnwyd yn Evans, Dylanwad y Chwyldro Ffrengig ar Lenyddiaeth Cymru, t. 47 
604 James, ‘Morgan John Rhys a Chaethwasiaeth Americanaidd’, t. 11. 
605 Hunter, Llwybrau Cenhedloedd, t. 106. 
606 Löffler, Welsh Responses to the French Revolution, t. 38: ‘Prehistoric Britain and medieval Wales may have 

furnished a glorious past, but for many Welshmen, the future lay in the religious and civil liberty offered in 

America’. 
607 James, ‘Morgan John Rhys a Chaethwasiaeth Americanaidd’, tt. 15-6. 
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Ar dudalen flaen rhifyn cyntaf y Cylchgrawn Cynmraeg yn 1793 ceir pennill byr sy’n 

cyflwyno thema caethwasiaeth yn syth: 

Pan fo’ch yn gweled Suwgr, 

Oh! Cofiwch fel y cawd,  

Trwy lafur annaturiol 

Cystuddiol caethion tlawd.608 

 

Mae’r cyfeiriad at siwgr yn denu sylw am ei fod yn rhywbeth y byddai’r darllenwyr yn ei 

weld ac yn ei ddefnyddio bob dydd. Roedd Morgan John Rhys eisiau iddynt feddwl am y 

llafur creulon a oedd y tu ôl i’r cynnyrch cyfarwydd hwn wrth iddynt ei ddefnyddio. 

Pwysleisia’r ansoddair ‘annaturiol’ galedwch ac erchylltra’r gwaith gan apelio at gydwybod y 

darllenydd.  

 

Un arall a oedd yn awyddus iawn i dynnu sylw at ddioddefaint y llafurwyr a gynhyrchai’r 

cynnyrch cyfarwydd hwn oedd Iolo Morganwg. Gwrthododd werthu siwgr o India’r 

Gorllewin yn ei siop yn y Bont-faen ddiwedd y ddeunawfed ganrif. Yn hytrach tynnodd sylw 

at y ffaith ei fod ond yn gwerthu siwgr o India’r Dwyrain a gynhyrchwyd gan ddynion rhydd. 

Rhoddodd arwydd yn ffenestr ei siop, ‘East India Sweets, uncontamined with human gore’.609 

Roedd hyn yn gam arloesol ac yn arwyddo ei ymgyrch yn erbyn caethwasiaeth. Fel y dywed 

Elijah Waring ‘The Bard of Liberty’ was, in all probability, the first and only vendor of free-

labour sugar in Wales’.610 

 

Roedd Iolo Morganwg a Morgan John Rhys am ddangos nad sefyllfa estron ac amherthnasol 

oedd caethwasiaeth, ac yn arbennig felly y diwydiant siwgr. Roedd Prydain yn wlad a 

chanddi gysylltiad agos iawn â’r fasnach caethion, a’r diwydiant siwgr yn ynysoedd y Caribî 

                                                           
608 Cylch-grawn Cynmraeg, tudalen flaen. 
609 Elijah Waring, Recollections and Anecdotes of Edward Williams (London, 1850), t. 108. 
610 Waring, Recollections and Anecdotes of Edward Williams, t. 108. 
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wedi bod yn rhan greiddiol o hanes Prydain er canol yr ail ganrif ar bymtheg. Yng ngeiriau 

Eric Williams ‘Sugar occupied the place in the eighteenth century economy that steel 

occupied in the nineteenth and oil in the twentieth. Sugar was king’.611 Roedd annog pobl i 

ymwrthod â siwgr a gynhyrchwyd drwy lafur caeth yn arbennig o bwysig i radicaliaid y 

ddeunawfed ganrif. Gwelwyd cynnydd mawr mewn caethwasiaeth yn ystod y cyfnod hwn 

gan fod angen tair gwaith cymaint o gaethweision i drin y cnydau siwgr ag a oedd eu hangen 

i drin cnydau eraill.612   

 

Ffurfiwyd y Gymdeithas er Diddymu y Fasnach mewn Caethion yn 1787 a chyda hyn 

cychwynnodd yr ymgyrch yn erbyn y fasnach mewn caethion o ddifri gyda chynnydd enfawr 

mewn barddoniaeth a llenyddiaeth wrth-gaethwasiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg. Roedd 

siwgr yn elfen amlwg iawn o’r ymgyrch hon hefyd.613 Rhwng 1730 a 1807 Prydain oedd 

masnachydd caethion mwyaf y byd.614 Yr oedd gwaith yr ymgyrchwyr hyn yn bwysig wrth 

iddynt dynnu sylw at y creulondeb a oedd yn gysylltiedig ag un o brif gynhyrchion bwyd y 

wlad a pherswadio’r prynwyr i droi eu cefn arno: 

It has been estimated that by 1792 the campaign had succeeded in persuading some 

300,000 people in Britain to abstain from sugar produced in the West Indies.615  

 

 

Er i Iolo Morganwg chwarae rhan flaenllaw yn yr ymgyrch yn erbyn siwgr o India’r 

Gorllewin, nid ef oedd y cyntaf yng Nghymru i dynnu sylw at yr ymgyrch hon. Ar ddechrau’r 

                                                           
611 Eric Williams, From Columbus to Castro: The History of the Caribbean 1492-1969 (London, 1970), t. 121. 
612 James, ‘Morgan John Rhys a Chaethwasiaeth Americanaidd’, t. 2. 
613 E. Wyn James, Welsh Ballads and American Slavery (Caerdydd, 2007), fersiwn ar-lein, 

<http://www.cardiff.ac.uk/special-collections/subject-guides/welsh-ballads/slavery>; cyrchwyd 3 Ebrill 2017: 

‘Campaign closely linked to sugar’. 
614 E. Wyn James, Caethwasanaeth a’r Beirdd, 1790-1840 (Caerdydd, 2003) fersiwn ar-lein, 

<http://www.cardiff.ac.uk/special-collections/subject-guides/welsh-ballads/caethwasanaeth-ar-beirdd>; 

cyrchwyd 2 Ebrill 2017. 
615 Gwynne E. Owen, Welsh Anti-Slavery Sentiments 1790-1865, traethawd MA Prifysgol Aberystwyth, 1964, t. 

7.  

http://www.cardiff.ac.uk/special-collections/subject-guides/welsh-ballads/slavery
http://www.cardiff.ac.uk/special-collections/subject-guides/welsh-ballads/caethwasanaeth-ar-beirdd
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1790au cyhoeddwyd dau lyfryn Cymraeg, 16 tudalen o hyd yr un, a oedd yn ceisio dwyn 

perswâd ar bobl i beidio â defnyddio siwgr o India’r Gorllewin am ei fod yn cael ei 

gynhyrchu gan gaethweision croenddu.616 Cyfieithiad o lyfryn Saesneg oedd Hanes Byrr o 

Fasnach y Caethglud yn Africa, neu’r Slave Trade Gyd â  Chyfarchiad at Bobl Prydain 

Fawr, ar yr addasrwydd o ymattal oddiwrth Siwgwr a Rum yr India Orllewinol nes y ceir ei 

fwyhau yn gyfreithlon.617 Y Methodist brwd, Edward Barnes, oedd cyfieithydd y pamffledyn 

hwn a oedd yn cynnwys rhagymadrodd, barddoniaeth yn ogystal ag adroddiad o 

ddiweddglo’r ddadl ar ddiddymu’r gaethfasnach yn Nhŷ’r Cyffredin ar 3 Ebrill 1792.618  

 

Llyfr gwreiddiol Cymraeg oedd yr ail lyfryn , sef Dioddefiadau Miloedd Lawer o Ddynion 

Duon, mewn Caethiwed Truenus yn Jamaica a Lleoedd Eraill; Yn cael eu gosod at Ystyriaeth 

ddifrifol y Cymry hawddgar, er mwyn ceisio eu hennill i adael Suwgr, Triagl, a Rum. Nodir 

ar y wynebddalen mai ‘Cymro, Gelynol i bob Gorthrech’ oedd yr awdur a derbynnir yn 

gyffredinol mai Morgan John Rhys oedd hwnnw.619 Mae’r llyfryn yn cynnig darluniau 

cignoeth a graffig iawn o’r gamdriniaeth yr oedd yn rhaid i’r caethion ei dioddef yn ogystal â 

chaledi eu gwaith a’u hamodau byw. Pwysleisir mai pobl Prydain ac Ewrop a oedd yn 

gyfrifol am y dioddefaint hwn oherwydd byddai’r fasnach yn peidio pe bai pawb yn ymatal 

rhag prynu’r siwgr hwn. 

 

Ymddangosodd cân 12 pennill ar ffurf taflen faledol yn ystod y cyfnod hwn hefyd, sef 

Achwynion Dynion Duon, mewn Caethiwed Truenus yn Ynysoedd y Suwgr a derbynnir erbyn 

heddiw mai Morgan John Rhys oedd awdur y gerdd ddienw honno hefyd.620 Wrth ei darllen 

                                                           
616 James, ‘Morgan John Rhys a Chaethwasiaeth Americanaidd’, t. 5. 
617 James, ‘Morgan John Rhys a Chaethwasiaeth Americanaidd’, t. 6. 
618 James, ‘Morgan John Rhys a Chaethwasiaeth Americanaidd’, t. 7. 
619 James, ‘Morgan John Rhys a Chaethwasiaeth Americanaidd’, t. 7. 
620 James, ‘Morgan John Rhys a Chaethwasiaeth Americanaidd’, t. 7. 
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gwelwn fod y pedair llinell a ymddangosodd ar dudalen flaen y Cylch-grawn Cynmraeg yn 

rhan o’r gerdd hon:  

Gwrandewch, Frutaniaid mwynion, 

Achwynion dynion dû, 

Sy’n goddef blin gaethiwed, Gwae ni, o’ch plegid chwi: 

O Affrica fe’n dygwyd, Mewn modd lladradaidd gwis,  

I godi pethau melus  

Eu blas i blesio’r blys. 

 

Pan fo’ch yn gweled Suwgr, 

Oh! cofiwch fel y cawd, 

Trwy lafur annaturiol  

Cystuddiol caethion tlawd: 

Os yw yn felus gennych, 

Bu’n chwerw dost i ni: 

Yn sydyn yr arswydech 

Pe clywech chwi ein cri.621 

 

Mae’r gerdd yn cynnwys elfen gref o ddeialog a naratif. Fel y dywed E. Wyn James, ‘It is 

presented as a direct appeal in the first person by the Black slaves of the islands to the 

inhabitants of Britain’.622 Darlunnir yr amodau erchyll y bu’n rhaid i’r caethweision fyw a 

gweithio ynddynt a’r boen o gael eu gwahanu oddi wrth eu teuluoedd. Roedd gwaith Morgan 

John Rhys yn y llyfryn a’r gerdd uchod yn bwysig oherwydd dyma fan cychwyn ei ymgyrch 

yn erbyn caethwasiaeth yn y wasg Gymraeg. Sicrhaodd ei fod wedi braenaru’r tir cyn troi ei 

olygon at y wasg gyfnodol Gymraeg.  

 

Mae’r elfen hon o fraenaru’r tir yn amlwg iawn yn un o’r ysgrifau mwyaf nodedig a 

ymddangosodd yn y Cylch-grawn Cynmraeg. Hanes caethwas yw’r ysgrif sy’n cyfleu 

safbwynt y caethwas du ac yn adlewyrchu yr hyn y cafwyd blas arno yn y gerdd ‘Achwynion 

Dynion Duon’. Roedd hanes caethweision yn boblogaidd yn y cyfnod gan ddilyn genre y 

naratif caethwas neu ‘slave narrative’: ‘The slave narrative first emerged during the 1770s 

                                                           
621 James, ‘Morgan John Rhys a Chaethwasiaeth Americanaidd’, t.8 
622 James, Welsh Ballads and American Slavery, fersiwn ar-lein. 
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and 1780s in the context of these transatlantic political and religious movements which 

shaped the genre’s publication history’.623 Mae llawer wedi ceisio diffinio nodweddion y 

naratif caethwas cynnar. Mae Frances Smith Foster yn gweld bod y genre yn canolbwyntio ar 

brofiadau personol y caethweision: ‘[...] the personal accounts of Black slaves and ex-slaves 

in slavery and their efforts to obtain freedom’.624 Gellir casglu’r hanesion hyn ynghyd i greu 

un llais sef llais cymuned yr Affro-Americaniaid.625   

 

Mae eraill megis Sterling Bland yn gweld y naratif fel cyfrwng amrywiaethol sy’n tynnu sylw 

at lenyddiaeth, diwylliant a chymdeithas: ‘In recording not only geographic journeys from 

Country to Country, but movements between different emotional states and social situation, 

the early slave narative persistently transgresses borders of text, culture, and voice’.626 Roedd 

y naratif hwn hefyd yn gyfle i’r caethweision ymgyfarwyddo â’u hunaniaeth wedi cyfnodau 

maith o gaethiwed meddyliol yn ogystal  â chaethiwed corfforol. Yng ngeiriau Sterling 

Bland, ‘[...] writing onself into being’.627 Gallai’r awduron hyn dynnu sylw at eu dynoliaeth 

a’u gallu deallusol gan chwalu un o’r dadleuon mwyaf dros ddiraddio caethweision sef eu 

bod yn ‘ddeallusol isradd’.628  

 

Roedd naratif y caethwas yn boblogaidd y naill ochr i Fôr-Iwerydd am ei fod yn ymgorffori 

cyd-destunau crefyddol a syniadau gwleidyddol. Yn ogystal â hyn roedd yn beirniadu 

caethwasiaeth o ran hawliau dynol ac egwyddorion dyngarol: 

                                                           
623 Phillip Gould, ‘The rise, development and circulation of the slave narrative’, yn Audrey A. Fisch (gol.), The 

Cambridge Companion to the African American Slave Narrative (Cambridge, 2007), t. 11. 
624 Nicole N. Aljoe, ‘Introduction – Remapping the Early American Slave Narrative’, yn Nicole N. Aljoe ac Ian 

Finseth (goln.), Journeys of the Slave Narrative in the Early Americas (Virginia, 2014), t. 2. 
625 Henry Louis Gates Jr, Classic Slave Narratives (New York, 1987), t. x: ‘[...] communal utterance, a 

collective tale rather than merely an individual’s biography’. 
626 Sterling Bland, dyfynnwyd yn Aljoe, ‘Introduction – Remapping the Early American Slave Narrative’, t. 3. 
627 Bland, dyfynnwyd yn Aljoe, ‘Introduction – Remapping the Early American Slave Narrative’, t. 3. 
628 Bill Jones a David Wyatt, ‘Caethwas Ffoedig yng Nghaerdydd: Hanes William A. Hall a Diddymiaeth 

Gymreig 1861-65’, Williams (gol.), Canu Caeth Y Cymru a’r Affro-Americaniaid, t. 43. 
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Most importantly, these narratives were able to combine multiple genres – spiritual 

autobiography, travel narrative, ethnography, political commentary – as well as 

religious, sentimental, and gothic discourses. They were flexible enough to appeal to 

various readerships simultaneously.629  

 

Gwyddai Morgan John Rhys y byddai’r ysgrif hon yn addas ar gyfer y gymdeithas 

ddeongliadol yr oedd yn cyhoeddi ar ei chyfer. Byddai’r themâu a gyflwynir ynddi yn 

debygol o ennyn sylw y darllenwyr sylfaenol ac yn sbardun i’r darllenwyr profiadol gefnogi’r 

ymgyrch yn erbyn caethwasiaeth drwy roi gair ar bapur eu hunain. Fel y nododd Sterling 

Bland, roedd twf y diwylliant print ledled y byd yn y ddeunawfed ganrif wedi hwyluso 

ymlediad naratif y caethwas ac wedi arwain at lenyddiaeth o bob math: ‘[...] raw accounts of 

the bitter experience of slavery provided mater and inspiration for all types of literature’.630 

 

Ymddangosodd ‘Hanes Bywyd Mr. David George’ yn Saesneg yn The Baptist Annual 

Register, cyfnodolyn Saesneg i’r Bedyddwyr, a chredir mai dyma’r ail ‘slave narrative’ i’w 

gyfieithu i’r Gymraeg. Yr oedd William Williams, Pantycelyn, prif emynydd Cymru, wedi 

ennill y blaen ym 1779 drwy gyhoeddi cyfieithiad Cymraeg o hanes Ukawsaw Gronniosaw, a 

hwn ‘fyddai’r enghraifft gyntaf o genre ddylanwadol y slave narrative yn y Gymraeg’.631 

Roedd Pantycelyn wedi arwain y ffordd gyda Pantheologia, rhyddiaith a oedd yn cynnig 

hanes holl grefyddau’r byd cyn hyn: ‘[...] the first anti-slavery protest to appear in print in 

Welsh – a forerunner of the anti-slavery campaign of the 1780s and 1790s’.632  

 

Roedd Pantheologia yn cynnwys 654 o dudalennau ac ymddangosodd mewn saith rhan 

rhwng 1762 a 1779. Yr adran ar Gini yng ngorllewin Affrica oedd rhan gyntaf y gyfrol i 

ymddangos ac yno mae Pantycelyn yn condemnio’r fasnach caethweision: 

                                                           
629 Gould, ‘The rise, development and circulation of the slave narrative’, yn Fisch (gol.), The Cambridge 

Companion to the African American Slave Narrative, t. 21. 
630 Bland, dyfynnwyd yn Aljoe, ‘Introduction – Remapping the Early American Slave Narrative’, t. 5. 
631 James, ‘Morgan John Rhys a Chaethwasiaeth Americanaidd’, t. 14. 
632 James, Welsh Ballads and American Slavery, fersiwn ar-lein. 



201 
 

[...] mae llawer o’n planwyr ni yn America heb roi fawr driniaeth well iddynt, gan 

wneud cynghrair â’i gilydd i beidio gwneud Cristnogion ohonynt, rhag ofn iddynt 

ddeall bod y grefydd Gristnogol yn gorchymyn i bawb i wneuthur fel y dymunent i 

eraill wneuthur iddynt hwy, ac yn ganlynol y disgwylient gael triniaeth fel dynion, ag 

sydd â’r un Duw ac â’r un Crist wedi marw trostynt.633 

 

Yma hefyd y tynnodd Pantycelyn sylw at y creulondeb ysbrydol yr oedd y caethweision yn ei 

ddioddef wrth iddynt gael eu hatal rhag derbyn unrhyw addysg ac arweiniad Cristnogol. 

Cynsail oedd y cyfeiriad hwn y byddai Pantycelyn ac yna Morgan John Rhys yn adeiladu arni 

wrth iddynt  bwysleisio y dylai pawb brofi ‘rhyddid i gredu ac addoli yn ôl cydwybod’.634 

 

 

Cyhoeddwyd rhan olaf Pantheologia yn 1779, yr un flwyddyn ag y cyhoeddodd Pantycelyn 

ei gyfieithiad Cymraeg o hanes Ukawsaw Gronniosaw. A Narrative of the Most Remarkable 

Particulars in the Life of James Albert Ukawsaw Gronniosaw, an African Prince oedd y 

naratif caethwas cyntaf i dynnu sylw at aflwydd caethwasiaeth: ‘[...] the first slave narrative 

that directly addresses the evils of slavery’.635 Mae’r hanes hwn yn dangos y cysylltiad 

amlwg  a oedd rhwng naratif y caethwas a chrefydd:  

By the 1780s, evangelical Christian groups in Great Britain and the United States 

came to sponsor the publication of Works critical of slavery. These religious groups, 

often Methodists and Baptists, helped to shape the language and themes of the slave 

narrative by focussing on the ex-slave’s physical and spiritual journey. They aimed to 

use the Works to disseminate religious ideas and convert souls.636  

 

Roedd hyn yn wir yng Nghymru, ac yn arbennig felly yn achos Pantycelyn gan fod ei waith 

yn ffrwyth cydweithio gydag Iarlles Huntington. Fel un o arweinwyr y mudiad Methodistaidd 

hybodd Iarlles Huntington ‘gyhoeddi slave narratives  gan nifer o gaethweision duon a oedd 

                                                           
633 J. R. Kilsby Jones (gol.), Holl Weithiau Prydyddawl a Rhyddieithol y diweddar Barch. William Williams, 

Pant-y-celyn (Llundain, 1867), t. 517. 
634 James, ‘Morgan John Rhys a Chaethwasiaeth Americanaidd’, t. 12. 
635 Martha B. Katz-Hyman a Kym S. Rice (goln.), World of a Slave, Encyclopedia of the Material Life of Slaves 

in the United States Volume 1: A-I (Santa Barbara California, 2011), t. 460. 
636 Katz-Hyman a Rice, World of a Slave, t. 460.  
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wedi cael tröedigaethau Cristnogol’.637 Adroddir hanes Ukawsaw yn cael ei gipio yn Affrica, 

ei fywyd fel caethwas yn America, a’i dröedigaeth cyn iddo brofi rhyddid ym Mhrydain.  

 

Adroddai llawer o’r naratifau caethweision hyn hanes caethweision duon a oedd wedi cael 

tröedigaeth Gristnogol.638 Dyma pam yr aeth Pantycelyn ati i gyfieithu hanes Gronniosaw: 

‘To demonstrate that African slaves could be evangelised successfully’.639 Yr oedd 

Cristnogaeth yn rhan greiddiol o hunaniaeth yn y ddeunawfed ganrif ym Mhrydain fel y noda 

Roxann Wheeler: ‘In eighteenth-century texts, Christianity often functions like a proto-racial 

ideology [...] To be a Christian was to be fully human’.640  

 

Er bod Pantycelyn yn erbyn y fasnach gaethion roedd yn wahanol i Morgan John Rhys 

oherwydd credai fod caethwasiaeth yn rhan o’r ‘drefn economaidd a chymdeithasol 

ryngwladol’.641 Yn fwy na hynny yr oedd o’r farn y byddai bron yn amhosibl ei newid, ac y 

byddai’n well cadw caethweision dan amodau boddhaol a dylanwad Cristnogol na’u 

rhyddhau i fyd ansicr a chreulon.642 Yr oedd dadl foesol Morgan John Rhys yn glir wrth iddo 

wrthwynebu unrhyw gaethiwed corfforol neu feddyliol a oedd yn atal yr unigolyn rhag 

datblygu’n fod cyflawn.643 

 

Gwelir teitl ysgrif ‘Hanes Bywyd Mr. David George’ mewn priflythrennau mawr ar frig 

tudalen newydd yng nghanol y cylchgrawn.  Mae David George yn enw cyffredin yng 

Nghymru a Lloegr felly nid yw’n tynnu sylw yn syth. Yr hyn sy’n gwneud yr ysgrif yn 

                                                           
637 James, ‘Morgan John Rhys a Chaethwasiaeth Americanaidd’, t. 14. 
638 Katz-Hyman a Rice, World of a Slave, t. 460: ‘[...] the narrative emphasizes Gronniosaw’s passage from 

African heathen to Protestant Christian’. 
639 Chris Evans, Slave Wales – The Welsh and Atlantic Slavery 1660-1850 (Cardiff, 2010), t. 82. 
640 Roxann Wheeler, dyfynnwyd yn James, ‘Morgan John Rhys a Chaethwasiaeth Americanaidd’, t. 15. 
641 James, ‘Morgan John Rhys a Chaethwasiaeth Americanaidd’, t. 15. 
642 James, ‘Morgan John Rhys a Chaethwasiaeth Americanaidd’, t. 15. 
643 James, ‘Morgan John Rhys a Chaethwasiaeth Americanaidd’, t. 12. 
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anarferol yw’r ffaith fod y prif gymeriad, David George, yn dod o ‘SIERRA LEONE, YN 

AFFRICA’.644 Nodir hyn mewn llythrennau mwy ac ychwanegir mai yn AFFRICA y mae 

Sierra Leone er mwyn rhoi cyd-destun i’r ysgrif. Dengys y cyfeiriad estron hwn yn syth mai 

cyfieithiad llythrennol ydyw, yn seiliedig ar theori cyfieithu estroneiddio.   

 

Yn y fersiwn Saesneg nid oes cyfeiriad at ‘yn Affrica’ sydd naill ai’n dangos anwybodaeth y 

Cymry o gymharu â’r Saeson neu efallai awydd y Cymry am fwy o wybodaeth a chyd-

destun.  Roedd arferiad yn y cyfnod i Gymreigio cyfieithiadau a’u domestigeiddio fel y 

gwnaed yn ‘Ystori Doctor y Bendro’ drwy gyflwyno nodweddion Cymreig a lleoli’r ysgrif yn 

Llanbedr Pont Steffan, ond nid oedd Morgan John Rhys am wneud hyn .  Ymddengys bod yr 

ysgrif ‘Taith Obida’ a ymddangosodd yn yr Eurgrawn Cymraeg ac a drafodwyd yn y bennod 

flaenorol wedi arwain y ffordd i ‘Hanes Bywyd Mr. David George’. Lleolwyd yr ysgrif 

honno yn Indostan a chyflwynir themâu crefyddol a moesol y gallai’r darllenwyr uniaethu â 

hwy.  

 

Ceir nodyn ar gychwyn yr ysgrif sy’n nodi mai geiriau David George ei hun yw’r ysgrif a 

adroddodd mewn sgwrs gyda’r Brawd Rippon o Lundain a’r Brawd Pearce o Birmingham. 

Mae’r ffaith bod dynion o Lundain a Birmingham yn awyddus i gofnodi hanes bywyd gŵr o 

Affrica yn tystio nad hanesyn arferol yw hwn. Yn ogystal â thynnu sylw at y cysylltiad 

amlwg rhwng y ‘slave narrative’ a chrefydd, mae’r cyfeiriad uchod hefyd yn cefnogi’r honiad 

mai Cristnogion efengylaidd oedd asgwrn cefn yr ymgyrch yn erbyn caethwasiaeth. Ffigyrau 

crefyddol fel hyn oedd eisiau tynnu sylw at fywyd anghyfiawn y caethweision er mwyn dod â 

                                                           
644 Dienw, ‘Hanes Bywyd Mr. David George’, Cylch-grawn Cynmraeg, iv, t. 213. 
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hyn i ben.645 Er hyn, ni thynnir sylw at bwysigrwydd crefydd, yn arbennig Efengyliaeth, ar 

ddechrau’r ysgrif gan fodloni ar gynnwys enwau’r Brodyr hyn yn unig. 

 

Egyr yr ysgrif â hanes genedigaeth David George a’i rieni gan amlygu’r pwys a roddir ar 

fanylder yn syth. Er bod naratif caethwas yn debyg i’r hunangofiant i raddau, roedd pwysau 

ychwanegol ar awduron y naratifau hyn i ‘[b]rofi eu bod yn bobl real, yn bobl go iawn’.646 

Roedd ysgrifau manwl a chynhwysfawr yn fodd i ddangos dilysrwydd y gweithiau hyn er 

mwyn profi nad ffrwyth llafur y diddymwyr oedd y gwaith yn enwedig wedi i wrth-

ddiddymwyr diweddarach ‘ddatgelu bod sawl hanesyn yn ffug’.647  

 

Ceir cyfeiriad crefyddol yn y frawddeg gyntaf wrth i David George adrodd sut y dygwyd ei 

rieni o Affrica ‘heb ddim ofn Duw o flaen eu llygaid’.648 Yn debyg i gerdd ddeuddeg pennill 

flaenorol Morgan John Rhys, Achwynion Dynion Duon, mewn Caethiwed Truenus yn 

Ynysoedd y Suwgr, mae’r ysgrif hon yn defnyddio elfen gref o ddeialog a naratif. Mae clywed 

llais y caethwas yn gwneud y profiad yn fwy byw ac yn dangos ymdrech David George i 

barhau’n driw iddo ef ei hun fel person. Dyma un o brif nodweddion naratif y caethwas wrth 

i’r awdur geisio ei gyflwyno ei hun fel person credadwy. Fel y noda Laura Tanner, ‘[...] by 

the ex-slave’s effort to remain true to his or her own unique history and consciousness by 

focussing on the effort of presenting him or herself in that narrative as an authentic human 

being’.649 

 

                                                           
645 D. W. Bebbington, Evangelicalism in Modern Britain (London, 1989), tt. 71-2: ‘The main impetus against 

both (slave) trade and institution come from the religious public. Evangelicalism cannot be given all the credit 

for the humanitarian victory over slavery, but it must be accorded a large share’. 
646 Jones a Wyatt, ‘Caethwas Ffoëdig yng Nghaerdydd’, t. 41. 
647 Jones a Wyatt, ‘Caethwas Ffoëdig yng Nghaerdydd’, t. 41. 
648 ‘Hanes Bywyd Mr. David George’, t. 213. 
649 Kimberly Rae Connor, Imagining Grace: Liberating Theologies in the Slave Narrative Tradition (Illinois, 

2000), t. 42. 
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Gwaith cyntaf  David George fel caethwas ifanc oedd ‘dwyn dwfr a chribo cotton’, ac ar ôl 

iddo dyfu’n ddyn gweithiodd ymhlith y caethweision hŷn yn y caeau ŷd a thobaco, ‘lafur a 

ffwgws (tobacco) yr Indiaid’.650  Ceir llawer o eiriau mewn print italaidd a chromfachau yn y 

fersiwn Cymraeg wrth i’r ysgrif gyflwyno geiriau newydd a ddefnyddiwyd mewn cymdeithas 

estron. Roedd hyn yn adeiladu ar y pwyslais a roddwyd ar addysg yn y wasg gyfnodol 

Gymraeg ac yn cyflwyno elfen addysgol newydd wrth gyflwyno geirfa a defodau newydd i’r 

darllenwyr.  Nid oedd defnyddio cromfachau yn arferiad newydd yn y cyfnodolion Cymraeg 

oherwydd fe’u defnyddid yn aml i gyflwyno geirfa newydd neu ychwanegu cyd-destun. Mae 

cromfachau yn britho’r ysgrif ‘Ystori Doctor y Bendro’ a ymddangosodd yn Tlysau yr Hen 

Oesoedd sy’n dangos iddynt gael eu defnyddio o’r cychwyn cyntaf yn y wasg gyfnodol 

Gymraeg. 

 

Cyflëir ychydig o agosatrwydd wrth i ni gael gwybod ychydig o hanes teulu David George.  

Rhestra enwau ei rieni a’i frodyr a’i chwiorydd. Enwau digon cyffredin oedd gan ei rieni, 

John a Judith.  Yr oedd gan lawer o Americanwyr du enwau Cymreig neu Seisnig oherwydd 

fod llawer o’r rhai a ymfudodd o Gymru yn berchen ar gaethweision.  Ymhlith yr ymfudwyr 

hyn o Gymru’r oedd brodyr Iolo Morganwg a oedd ‘yn berchnogion nifer sylweddol o 

gaethweision yn ôl y sôn’ wedi iddynt ymfudo i Jamaica.651 Adrodda David George fod 

ganddo bedwar brawd a phedair chwaer ‘a anwyd oll mewn caethiwed’.652  Cyflëir anobaith 

llwyr yn y cymal hwn gan nad oedd modd dianc rhag eu sefyllfa.  Nid oedd genedigaeth yn 

symbol o obaith a bywyd newydd i’r caethweision hyn gan fod pawb yn wynebu’r un dynged 

– byw bywyd ‘mewn caethiwed’.  Dygwyd eu rhyddid gyda’u hanadl cyntaf.   

 

                                                           
650 ‘Hanes Bywyd Mr. David George’, t. 213. 
651 James, Caethwasanaeth a’r Beirdd, 1790-1840, fersiwn ar-lein, < http://www.cardiff.ac.uk/special-

collections/subject-guides/welsh-ballads/caethwasanaeth-ar-beirdd>; cyrchwyd 2 Ebrill 2017. 
652 ‘Hanes Bywyd David Mr. George’, t. 213. 

http://www.cardiff.ac.uk/special-collections/subject-guides/welsh-ballads/caethwasanaeth-ar-beirdd
http://www.cardiff.ac.uk/special-collections/subject-guides/welsh-ballads/caethwasanaeth-ar-beirdd
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Yn y fersiwn Saesneg ceir brawddeg newydd i gyflwyno’r caethfeistr: ‘Our master’s name 

was Chapel’.653 Yn y Gymraeg ceir cymal newydd, bron fel pe bai’n cyfleu caethiwed y 

caethion: 

‘Yr oedd gennyf bedwar brawd a phedair chwaer, pa rai, fel fy hunan, a anwyd oll mewn 

caethiwed: enw ein meistr oedd Chapel un creulon iawn oedd i’r dynion duon’.654 Mae’r 

caethwas wedi’i gynnwys yn yr un frawddeg yn y Gymraeg i ddangos nad oedd modd dianc 

rhagddo.  Ceir eironi yn y ffaith mai’r enw mwyaf estron yn yr ysgrif yw ‘Chapel’, ac nid 

enwau’r caethweision du. Mae cysylltiad crefyddol yr enw Chapel hefyd yn cyflwyno elfen o 

eironi gan nad oes un nodwedd sanctaidd yn perthyn i’r gŵr creulon hwn.  Cyflëir sefyllfa 

gythryblus y caethion yn well yn y Gymraeg o gymharu â’r Saesneg. Dywedir bod Chapel yn 

‘bad man to the Negroes’655 yn y Saesneg, ac yn y Gymraeg, ‘un creulon iawn oedd i’r 

dynion duon’.656 Mae ‘creulon’ yn ansoddair llawer cryfach na ‘bad’ gan fod ergyd foesol i 

‘bad’ ond ergyd emosiynol sydd i ‘creulon’.  Cynyddu a wna’r creulondeb hwn wrth 

ddisgrifio sefyllfa anobeithiol y caethion.    

 

Â David George ymlaen i gyflwyno ei frodyr a’i chwiorydd drwy adrodd sut y byddent yn 

dioddef a chael eu cam-drin.  Câi Patty ei chwaer hynaf ei ‘fflangellu gymaint, nes yr oedd ei 

chefn yn crawnu drosto i gyd ac yn barod i bydru’.657  Ceir elfen o agosatrwydd wrth 

ddatgelu ei henw a thynnir sylw at y pwysau a oedd ar awduron y naratifau hyn i ddilysu eu 

profiadau gyda manylion: ‘[...] enables individuals and communities to define themselves and 

to validate their experiences’.658 Pwysleisia’r ferf ‘pydru’ neu ‘rot’ erchylltra’r sefyllfa a 

dengys ymdrech glir i gyfleu dioddefaint y caethweision mewn modd graffig.  Gwelwyd yn 

                                                           
653 The Baptist Annual Register (London 1, 1793), t. 473. 
654 ‘Hanes Bywyd Mr. David George’, t.213 
655 The Baptist Annual Register, t. 473. 
656 ‘Hanes Bywyd Mr. David George’, t. 213. 
657 ‘Hanes Bywyd Mr. David George’, t. 213. 
658 Connor, Imagining Grace: Liberating Theologies in the Slave Narrative Tradition, t. 7. 
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syth nad oedd Morgan John Rhys am sensro cynnwys y fersiwn Saesneg i arbed teimladau ei 

ddarllenwyr.   

 

Yn driw i egwyddorion cyfieithu ein cyfnod ni nid oedd Morgan John Rhys o’r farn y gallai 

theori cyfieithu domestigeiddio gryfhau’r effaith ar y darllenydd Cymraeg ac estroneiddio ei 

lleihau. Roedd Morgan John Rhys yn awyddus i addysgu ei ddarllenwyr ac agor eu llygaid i 

erchyllterau’r byd, felly nid oedd am hepgor unrhyw fanylion er mwyn arbed teimladau ei 

gynulleidfa a’i gwneud yn fwy perthnasol i’r darllenwyr Cymraeg. Amlygir hyn ymhellach 

wrth adrodd hanes sobr a milain Dic, ei frawd.  Yn ogystal â dangos pa mor greulon y câi’r 

caethion hyn eu trin, dengys hanes Dic yr hyn fyddai’n digwydd i’r caethion pe baent yn 

ceisio dianc neu fynd yn groes i’w caethfeistr.   

 

Rhedodd Dic i ffwrdd, ond cafodd ei ddal ac fe’i dychwelwyd ond ‘fel yr oeddynt yn myned 

i’w glymmu’ fe dorrodd yn rhydd unwaith eto.659  Mae’r cyfeiriad sydyn hwn, ‘tie him up’660 

ynghanol prysurdeb y frawddeg yn pwysleisio sefyllfa echrydus y caethion.  Cânt eu trin fel 

anifeiliaid, ac mae’r tri gair a ddefnyddir yn y Gymraeg a’r Saesneg ‘myned i’w glymu’ yn 

pwysleisio’r modd y cânt eu hiselhau.  Bron na cheir elfen o eironi yn y modd y caiff Dic ei 

hela ‘â cheffylau a chwn, hyd ne’s daliwyd ef’ oherwydd ei fod yn cael ei drin fel un o’r 

anifeiliaid hyn, os nad yn waeth.  Yn y Gymraeg dywedir iddo gael ei ddal, ond yn y Saesneg 

nodir: ‘they took him’661 sydd hyd yn oed yn fwy pwerus. Mae hyn yn cyfleu eu bod wedi 

cymryd mwy na’i ryddid: cymerasant ei fywyd hefyd.   

 

                                                           
659 ‘Hanes Bywyd Mr. David George’, t. 213. 
660 The Baptist Annual Register, London 1, 1793, t. 473. 
661 The Baptist Annual Register, t. 473. 
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Parhau mae’r erchylltra wrth i David George esbonio sut y clymwyd ei frawd ‘wrth bren 

ceiriosen (cherry) gerfydd ei ddwylaw, yn noethlymmun, oddi eithr ei glos, a’i draed tu a 

hanner llaeth oddiar y llawr’.662  Adroddir yr hanes hwn mewn un frawddeg sy’n cyfleu pa 

mor sydyn y deliodd y caethfeistri creulon â Dic. Mae hefyd yn tynnu sylw at arddull naratif 

yr ysgrif wrth i David George geisio adrodd yr hanes erchyll hwn cyn gynted â phosib fel pe 

na bai’n gallu meddwl am y sefyllfa am eiliad yn rhagor.  Cyflëir llif y meddwl a theimlir bod 

y naratif hwn fel therapi, yn gyfle iddo rannu a rhyddhau’r erchyllterau hyn o’i feddwl.  Wrth 

i David George adrodd yr hyn a wnaeth y caethfeistri i’w frawd, dengys y manylder fod y 

digwyddiad yn parhau’n fyw iawn yn ei gof.   Gwyddai Morgan John Rhys y byddai’r 

manylion erchyll hyn yn dychryn ac yn aros yng nghof y darllenwyr gan nad oedd delweddau 

mor greulon a chignoeth â hyn wedi ymddangos yn y wasg gyfnodol Gymraeg o’r blaen.   

 

Dywedir sut y clymwyd ei goesau gyda’i gilydd a rhoddwyd polyn rhyngddynt ‘ac yr oedd 

un o feibion fy meistr yn eistedd ar y naill ben iddo i’w gadw i lawr a mab arall ar y llall’.663  

Roedd y caethfeistri am ddangos i’r caethweision nad oedd modd dianc rhagddynt. Roedd 

Dic wedi’i glymu felly nid oedd modd iddo symud, ond roeddynt eisiau dangos mai hwy 

oedd â’r llaw uchaf.  Pwysleisia hyn fod mwy na rheolaeth a llafur y tu ôl i gaethwasiaeth – 

yr oedd yn meithrin cenhedlaeth o Americanwyr creulon, bwystfilaidd a didostur.  Mae’r 

ddelwedd hon o’r caethwas wedi ei glymu gerfydd ei ddwylo a’i draed ar bren yn 

noethlymun yn atgoffa’r darllenydd o ddioddefaint Crist ar y groes.  Er nad yw thema crefydd 

mor gryf yn rhan gyntaf yr ysgrif, ceir cyfeiriadau crefyddol uniongyrchol i atgoffa’r 

darllenydd bod naratif y caethwas yn cynnwys cysylltiad crefyddol pendant. Fel y dywed 

                                                           
662 ‘Hanes Bywyd Mr. David George’, t. 213. Drwy gynnwys y gair Saesneg mewn cromfachau awgrymir bod y 

gair Saesneg – cherry - yn fwy cyfarwydd na’r Gymraeg. 
663 ‘Hanes Bywyd Mr. David George’, t. 213. 
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Phillip Gould, ‘The early slave narrative, however, might be read as a religious genre’. 664 

Byddai’r ddelwedd hon o Dic ar y pren, fel symbol o Grist,  yn sicr o gael dylanwad llawer 

cryfach ar y darllenwyr nag y byddai unrhyw ddadl agored yn erbyn caethwasiaeth. Yng 

ngeiriau Kimberley Connor, ‘Enslaved people articulated their religious sentiments not by 

“argument” and “reason” but through stories – in narrative that “went right to the hearts of 

men”’.665  

 

Dywed David George iddo yntau gael ei chwipio nes oedd ei waed yn rhedeg i lawr ei gorff. 

Yn yr un frawddeg, bron fel pe bai’n adrodd ar yr un gwynt, adrodda hanes dioddefaint ei 

fam: ‘Fe’m fflangellwyd [...] ond y gofid mwyaf a gefais i oedd eu gweled yn fflangellu fy 

mam, a’i chlywed hithau, ar ei chliniau, yn beggian trygaredd’.666 Nid yw’n aros yn hir i 

drafod ei ddioddefaint ef; un manylyn sydyn yn unig a gawn.  Mae’r ffaith iddo symud 

ymlaen i drafod dioddefaint ei fam yn syth, heb hyd yn oed gychwyn brawddeg newydd, yn 

dangos bod y boen feddyliol o weld ei fam yn dioddef yn gryfach na’r boen gorfforol o gael 

ei chwipio’n ddidrugaredd.  Pwysleisia hyn fod y caethweision yn dioddef creulondeb 

meddyliol yn ogystal â chorfforol dan law eu meistri.  Byddai’r darlun hwn o weld ei fam ar 

ei gliniau mewn poen yn sicr o apelio at galon y darllenwyr, ac yn fodd i ddangos fod pawb 

yr un fath, waeth beth fo lliw eu croen. Ni fyddai unrhyw berson rhesymol yn gallu dioddef 

gweld ei fam yn dioddef y fath boen. Ceir darlun a fyddai’n rhwym o ennyn empathi 

cyffredinol. 

 

Bwriad y darluniau arswydus hyn oedd tynnu sylw at anfoesoldeb ac anghyfiawnderau’r 

fasnach caethweision, a thrwy hynny hyrwyddo’r mudiad diddymiaeth.  Er gwaethaf bwriad 

                                                           
664 Phillip Gould, ‘The rise, development and circulation of the slave narrative’, yn Audrey Fisch (gol.), The 

Cambridge Companion to the African American Slave Narrative, t. 14. 
665 Connor, Imagining Grace, t. 2. 
666 ‘Hanes Bywyd Mr. David George’, t. 213. 
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pendant y disgrifiadau dychrynllyd hyn cafwyd ychydig o gyfeiriadau a disgrifiadau 

annymunol yn y cyfnodolion Cymraeg blaenorol. Yr oedd sefyllfa echrydus y claf yn ‘Ystori 

Doctor y Bendro’ a ymddangosodd yn Tlysau yr Hen Oesoedd yn cyflwyno elfen o 

greulondeb, ond yr oedd Morgan John Rhys yn mynd llawer pellach na hyn. Roedd yn 

defnyddio’r cyfnodolyn fel cyfrwng i sicrhau cefnogaeth yn ei ymgyrch yn erbyn 

caethwasiaeth. 

 

Mae’r Gymraeg yn glynu’n dynn wrth y Saesneg wrth ddisgrifio’r fam yn ‘beggian 

trugaredd’667 neu ‘begging for mercy’.668  Cyflëir anobaith llwyr yma a byddai defnyddio gair 

Cymraeg estron neu gromfachau wedi glastwreiddio’r darlun pwerus hwn. Cawn wybod mai 

‘cogyddes (cook)’ oedd ei fam, sy’n cyflwyno gair newydd i rai o’r darllenwyr. Dywed pe na 

bai ei gwaith yn cyrraedd y safon ddisgwyliedig y byddai’n dioddef yn enbyd. Mae’r gair 

‘only’ yn y Saesneg yn gwneud y frawddeg hon yn llawer mwy pwerus  na’r Gymraeg: ‘[...] 

if they only thought she might do anything better than she did [...]’. Pwysleisia ‘only’ a 

‘might’ mai bach oedd ei throsedd ond y byddai ei chosb yn llym.669  Yn y frawddeg hon ceir 

cyfeiriad wrth fynd heibio at y ffordd y câi’r bobl dduon eu trin yn wahanol i weddill y 

gweithwyr: ‘[...] yn lle dywedyd wrthi, fel wrth was neu forwyn arall’.670 Cyfeiriad cryno a 

chwta yw hwn at y gwahaniaeth yn y ffordd y câi’r bobl dduon eu trin, ond cyflwyna thema 

hiliaeth i’r Cymry mewn modd syml a dealladwy.   

 

Nid yw’r Gymraeg yn llwyddo i efelychu’r ffyrnigrwydd a ddisgrifir ar ddiwedd y frawddeg 

yn y Saesneg.  Dywed y Gymraeg y câi ei fam ei fflangellu ‘mewn modd echrydus’, ond 

                                                           
667 ‘Hanes Bywyd Mr. David George’, t. 213. 
668 The Baptist Annual Register, t. 473. 
669 The Baptist Annual Register, t. 473. 
670 ‘Hanes Bywyd Mr. David George’, t. 213. 
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adrodda’r Saesneg ‘they would strip her directly and cut away’.671 Mae’r ferf ‘cut’ yn 

Saesneg yn fwy graffig a phenodol na’r ansoddair ‘echrydus’ yn y Gymraeg ac yn efelychu’r 

weithred gignoeth a bwystfilaidd.  Dywed ei bod ar ei gwely angau pan adawodd David 

George ac nad yw’n gwybod mwy am ei hanes. Mae hyn yn gadael i’r darllenydd benderfynu 

ei thynged a gofyn y cwestiwn a lwyddodd y caethfeistri i’w lladd ai peidio.  Waeth beth 

oedd yr ateb i’r cwestiwn hwn, pwysleisir difrifoldeb dioddefaint y caethweision, trosedd y 

caethfeistri a’r angen i weithredu i atal hyn. 

 

Ceir trobwynt yn y stori yn dilyn brawddeg fer a phwerus, ‘Triniaeth greulon fy meistr tu ag 

attaf oedd achos i mi ffoi ymaith’.672 Yn dilyn yr holl ddisgrifiadau erchyll o’r ffordd y cânt 

eu trin mae’n syndod bod David George yn teimlo fod yn rhaid iddo gyfiawnhau ei 

benderfyniad i ddianc oddi wrth ei feistr.  Nid oedd y caethweision yn sylweddoli pa mor 

anghyfiawn yr oeddynt yn cael eu trin. Fel y nododd David George ei hun, câi rhai eu geni’n 

gaethweision, felly nid oeddynt yn gwybod am fywyd gwahanol. Ychwanegwyd ‘tu ag attaf’ 

yn y Gymraeg, gan fod y Saesneg yn darllen, ‘Masters rough and cruel usage was the reason 

for my running away’.673 Dengys y disgrifiadau blaenorol o ddioddefaint ei fam a’i frawd fod 

y boen o dystio i hynny yn waeth na’i ddioddefaint ef a bod hyn i gyd wedi peri iddo 

benderfynu dianc o grafangau ei feistr. Drwy wneud hyn mae’r cyfieithiad yn sicrhau bod y 

darllenydd yn tystio i’r holl ddioddefaint hefyd.  

 

Mae’r frawddeg nesaf fel pe bai’n torri ar rediad y stori ac yn cyfleu llif meddwl David 

George.  Mae’n cofio’n ôl i gyfnod pan oedd ei fywyd yn wahanol.  Dywed iddo ‘arfer yfed 

yn drwm’ er mai ‘I used to drink’ a ddywed y Saesneg sy’n awgrymu fod y Gymraeg ychydig 

                                                           
671 The Baptist Annual Register, t. 473. 
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212 
 

yn fwy beirniadol o’r arferiad o yfed alcohol. Awgryma hyn hefyd nad oedd Morgan John 

Rhys yn gallu llwyr ymryddhau o’r traddodiad o Gymreigio a domestigeiddio gweithiau yn 

gyfan gwbl.  Dysgwn ychydig am David George wrth iddo ddweud nad oedd yn dwyn nac yn 

ofni uffern a’i fod yn mynd i ‘Nottaway, yr eglwys Saesonaeg, ag oedd tu ag wyth neu naw 

milldir oddi wrthym’.674 Dengys hyn fod modd i’r bobl dduon gael ychydig o addysg 

grefyddol.  

 

Byddai’r hanes hwn o ddiddordeb mawr i Morgan John Rhys oherwydd wedi iddo ymfudo i 

America yn 1794, sefydlodd eglwys i’r bobl dduon yn Savannah, Georgia a chynlluniodd i 

sefydlu ysgol i’w plant. Yn debyg i’r cyfnodolion Cymraeg blaenorol cyflwyno addysg 

grefyddol i’r darllenwyr oedd un o amcanion y Cylchgrawn Cynmraeg: ‘Amcan a diben y 

Drysgorfa Gwybodaeth yw goleuo’r wlad mewn pethau naturiol yn gystal ag ysbrydol’.675 Er 

hyn, roedd y caethfeistri yn llwyr yn erbyn rhoi addysg o unrhyw fath i’w caethweision; yn 

wir, roedd yn erbyn y gyfraith mewn rhai lleoedd: ‘enslaved people were denied by law 

literary training and education’.676  

 

Pwysleisir agwedd y caethfeistri at addysg mewn ysgrif a ymddangosodd yn Drych a’r 

Gwyliedydd yn 1856. Fflangellwyd tri i farwolaeth a saethwyd dau am roi addysg i 

gaethweision: ‘Fflangellu 80 o weithiau am addysgu Negroaid i ddarllen y Beibl!!’677 

Digwyddodd hyn drigain mlynedd yn ddiweddarach sy’n dangos y pwys a roddwyd ar y 

trosedd hwn yng nghyfnod David George. Er hyn, awgryma geiriau David George fod 

ychydig o grefydd ar gael  ‘er fy mod yn myned’ – ‘though I sometimes went to 

                                                           
674 ‘Hanes Bywyd Mr. David George’, t. 213. 
675 Cylch-grawn Cynmraeg, iii, t. 121. 
676 Connor, Imagining Grace, t. 37. 
677 Y Drych a’r Gwyliedydd, 1856. 
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Nottaway’,678 a bod gan y bobl dduon yr awydd i ddysgu.  Felly yn ogystal â pharhau â 

chenhadaeth y cyfnodolion Cymraeg blaenorol i ddarparu a phwysleisio pwysigrwydd 

addysg, dengys yr ysgrif yr hyn a oedd ar gael i’r caethweision yn y cyfnod o ran crefydd ac 

addysg. 

 

Yna dychwela David George at linyn y stori gan adrodd ei hanes yn dianc o’r ‘plan-dir 

(plantation)’ yng nghanol y nos a cherdded drwy’r nos nes cyrraedd ‘swydd Brunswik’ ac 

yna dros ‘afon Roanoke’ at ‘afon Pedee’.679  Mae’r hyn sydd yma’n driw i theori cyfieithu 

estroneiddio gyda chyfeiriadau pendant at leoedd. Mae hyn yn galluogi’r darllenydd i ddysgu 

am fannau yn America a thynnu sylw at yr ardaloedd lle roedd caethwasiaeth yn bla.  Yn 

ogystal, ymdrech arall yw’r manylion hyn i ddangos nad naratif wedi’i ‘ffugio gan noddwyr 

gwyn a oedd o blaid diddymiaeth’ oedd hwn.680 Er nad yw David George yn dweud ei fod 

wedi wynebu anawsterau, awgryma’r ffaith iddo dderbyn cymorth dynion gwyn i fynd 

ymlaen at afon Pedee fod lliw ei groen wedi peri cryn drafferth iddo.  Dengys y frawddeg hon 

hefyd fod rhai dynion gwyn eisiau helpu’r dynion duon hyn i ddianc rhag gorthrwm.  Felly 

mae hanes David George yn rhoi mewnwelediad i ni i’r sefyllfa yng nghymdeithasau’r Unol 

Daleithiau mewn modd anuniongyrchol.   

 

Cafodd waith yno am bythefnos neu dair wythnos cyn i’w feistr gael gwybod lle yr oedd.  

Dengys geiriau ei feistr newydd wrthwynebiad amlwg i gaethwasiaeth sy’n cyflwyno ochr 

arall i’r caethfeistri: ‘Y mae deg gini ar hugain wedi eu cynnyg am danat ti, ond ni fydd 

gennyf fi un llaw yn y peth: mi a’th cynghorwn i wneuthur dy ffordd tu ag afon Savannah’.681 

Dyma’r tro cyntaf ac yn wir yr unig dro i’r caethfeistri gael eu disgrifio mewn modd 
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cadarnhaol sy’n dangos ymdrech i ddangos nad oedd modd  gosod yr holl gaethfeistri yn yr 

un cae. Gwrthoda ei feistr newydd arian er mwyn arbed dioddefaint David George sy’n 

dangos, er bod rhai yn gwrthwynebu caethwasiaeth, nad oeddynt o reidrwydd yn ddigon 

hyderus i godi eu llais a datgan hynny’n agored: ‘ni fydd gennyf fi un llaw yn y peth’. Yr 

oedd pwysau ar y caethfeistri i gynnal y drefn o gadw caethweision er nad oedd rhai ohonynt 

yn cytuno â’r drefn honno. Awgrymir bod meistr David George yn ddyn â pheth awdurdod ac 

arian ac mae’r ffaith nad oedd am fynegi ei farn yn gyhoeddus yn dangos pa mor bwysig 

oedd llais  ffigyrau radical fel Morgan John Rhys ar y pryd. Yn wahanol i’r caethfeistr hwn a 

oedd yn amlwg yn gwrthwynebu’r ffordd y câi caethweision fel David George eu trin, roedd 

Morgan John Rhys yn barod i leisio ei farn yn agored a gweithio i ddiddymu’r 

anghyfiawnderau hyn: ‘When his mind was made up respecting principles which he thought 

right he acted fearlessly, willing to suffer the consequences’.682   

 

Gwrandawodd David George ar gyngor ei feistr a chyrhaeddodd afon Savannah wedi ‘amryw 

o wythnosau’.683  Pwysleisia hyn mor beryglus oedd y sefyllfa a chymaint oedd ei ymdrech i 

ddianc.  Dywed David iddo fod yn gweithio yn Savannah am tua dwy flynedd gyda dyn 

gwyn o’r enw John Green cyn iddynt ddod ar ei ôl eto a’i fod wedi gorfod rhedeg i ffwrdd i 

blith yr Indiaid Creek.  Cyflwynir yr holl wybodaeth mewn un frawddeg yn y fersiwn 

Saesneg sy’n cyfleu pa mor gyflym y newidiodd ei fywyd.  Er hyn mae’r cyfieithiad 

Cymraeg yn cyflwyno’r wybodaeth mewn tair brawddeg.  Ymhlith y brawddegau hyn ceir un 

frawddeg fer bwerus: ‘Daethant ar fy ol drachefn’.684 Pwysleisia hyn benderfynoldeb y 

caethfeistri yn ogystal ag anobaith David George oherwydd ymddengys ei fod fel pe bai’n 

colli ei wynt wrth geisio dianc dro ar ôl tro.  Yr hyn sy’n ddiddorol yw’r cyfeiriad at John 
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Green, yn y Gymraeg a’r Saesneg, ‘dyn gwyn’ oedd yn gweithio ag ef.  Llwydda hyn i dynnu 

sylw at y ffaith bod dynion gwyn yn cael eu talu i weithio fel caethweision.  Awgryma’r 

cyfeiriad hwn mai peth anghyffredin oedd cael dyn gwyn yn gweithio fel gwas.   

 

Wrth iddo deithio o afon Savannah cyrhaeddodd afon Okemulgee, lle yr adnabu yr Indiaid ôl 

troed dyn du, ‘oblegid y maent yn gou yn y canol’.685  Mae’r Gymraeg wedi hepgor ychydig 

o’r manylion am yr olion traed, ‘because they are hollowed in the midst of their feet, and the 

Blacks feet are flatter than theirs’.686  Dywed mai brenin oedd un o’r Indiaid hyn oedd yn 

gallu siarad Saesneg bratiog.  Cafodd David George ei anfon filltiroedd i mewn i’r coed i 

drigfan y brenin lle roedd digonedd o gig a thatws.  David George oedd ‘ysbail-drysor’ y 

brenin, sy’n gryfach na’r hyn a ddefnyddir yn y Saesneg ‘prize’ a bu’n byw gydag ef am tua 

phedwar mis cyn iddo ddychwelyd i wlad ‘creek’. ‘Ysbail-drysor’ oedd David George am ei 

fod yn cael ei drysori a’i werthfawrogi.687  Dywed ei fod yn codi cloddiau, trin y tir ac yn 

gweithio’n galed ond yn wahanol i’w sefyllfaoedd blaenorol, ‘yr oedd y bobl yn garedig i 

mi’.688  Pwysleisia hyn y gwahaniaeth diwylliant a’r gwrthgyferbyniad rhwng y ffordd yr 

oedd yr Indiaid yn ei drin o gymharu â’r bobl wyn.  

 

Unwaith eto, ni chafodd lonydd gan ei gaethfeistr oherwydd teithiodd mab ei feistr 800 o 

filltiroedd a thalu amdano gyda ‘rum, lliain a gwnn’.689 Pwysleisia hyn gymaint oedd y 

caethfeistr eisiau ailgaethiwo David George, er mwyn dangos ei rym a’i bŵer. Llwyddodd 

David George i ddianc eto i blith Indiaid Natchee a chafodd fyw gyda’u brenin, Jack, a 

gweithiodd iddo am wythnosau.  Yr oedd yn gweithio i’r brenin mewn diwylliannau eraill am 
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nad oedd gan y bobl gyffredin weision a morynion.  Mae’n hollbwysig nodi nad caethwas 

oedd David George i’r brenin ond gwas a châi ei drin yn dda.  Ceir brawddeg fer bwerus eto, 

‘Yr oedd S.Chapel yn aros yr holl amser hyn, mewn gobaith am danaf fi’.690  Eto teimlir y câi 

ei drin fel anifail wrth i’r bwystfil hela ei braidd. Nid oedd Morgan John Rhys yn poeni am 

bentyrru disgrifiadau a sefyllfaoedd estron oherwydd yr oedd cyflwyno cyfieithiad manwl a 

chywir o fywyd David George yn hollbwysig er mwyn annog newid yn y cymdeithasau hyn. 

 

Ceir trobwynt yn y stori pan ddywed David George iddo briodi, bedair blynedd ar ôl gweithio 

fel gwas i Mr Gaulfin. Er iddo ddweud iddo gael ei drin yn dda gan ei feistr newydd, dywed 

David iddo ‘arwain bywyd drwg iawn’. Ni fanylir ar y ‘bywyd drwg’ hwn a’r unig eglurhad a 

gynigir yw iddo fyw ‘heb un meddwl syml am fy enaid’.691  Dyma’r cyfeiriad cyntaf at yr 

elfennau mewnol ac ysbrydol sy’n dylanwadu ar gredoau crefyddol.  Ceir awgrym iddo brofi 

tröedigaeth ar ôl genedigaeth ei blentyn cyntaf wedi iddo gael ei gyflwyno i Gristnogaeth gan 

ddyn du o’r enw Cyrus o Charlestown, De Carolina.692  Cefnoga hyn y cysylltiad amlwg a 

welwyd rhwng ‘[c]aethweision duon a oedd wedi cael tröedigaethau Cristnogol’ a naratif y 

caethwas.693 Dywedodd Cyrus wrtho pe bai’n parhau i fyw yn yr un modd ni châi ‘byth 

weled wyneb Duw mewn gogoniant’.694   

 

Yna ceir datganiad sy’n peri syndod mawr, yn enwedig ar ôl clywed ei hanes erchyll: 

‘Dyma’r peth cyntaf a’m haflonyddodd; a meddyliais wedi’n fod yn rhaid im’ gael fy achub 

trwy weddi’.695 Er iddo gael ei gam-drin yn gorfforol ac yn feddyliol a’i hela fel anifail 

gwyllt dyma’r tro cyntaf iddo gael ei anesmwytho’n ysbrydol. Dyma’r tro cyntaf y cyflwynir 
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dimensiwn crefyddol i’r ysgrif. Awgrymir iddo sylweddoli mai ef sydd mewn rheolaeth am y 

tro cyntaf yn ei fywyd gan mai ef sy’n rheoli ei grefydd a’i ffydd ac yn gyfrifol am ei dynged.   

 

Yr oedd Morgan John Rhys ei hun yn credu mewn cenhadu ‘er mwyn ennyn pobl i’r rhyddid 

ysbrydol y gwelai ei fod i’w gael yng Nghrist Iesu wrth i rywun ddod i ffydd bersonol 

ynddo’.696 Mae’n debyg fod David George yn gobeithio am fywyd gwell ar ôl marwolaeth, 

a’r gobaith hwn sy’n rhoi nerth iddo barhau â’i fywyd. Dywed wedyn fod hyn yn ei boeni: 

‘meddyliais wedi’n fod yn rhaid i mi’ gael fy achub trwy weddi’.697 Er gwaethaf ei driniaeth 

wael mae’n credu yn Nuw ac yn awyddus i achub ei enaid am ei fod yn credu mai dyma’r 

llwybr at ryddid bywyd gwell. Ceir adlais o’r ddelwedd hon o bobl yn deffro i ryddid yr 

efengyl yn un o gerddi Morgan John Rhys: 

Mae rhyw ysbryd yn ymdaenu, 

Fel fflam danllyd yn y byd, 

Cyfraith rhyddid sy’n gorchfygu, 

Aiff nefol dân ymlaen o hyd’.698 

 

Er bod sefyllfa gythryblus David George yn estron, byddai ei brofiadau ysbrydol yn 

arwyddocaol ac yn berthnasol yn y cyfnod dan sylw wrth i fwy o bobl droi at yr Efengyl. 

Awgryma hyn fod gwerth symbolaidd i gaethiwed corfforol David George a’i ryddid yn 

anghyflawn heb ddimensiwn crefyddol iddo: ‘Narrative’s autobiographical tale of 

enslavement and liberation was, at least for some readers, meaningful in terms of its thematic 

structure of religious conversion’.699 

 

Ceir pwyslais a thema grefyddol gref yn y rhan hon o’r stori wrth i David George egluro’r 

modd yr oedd crefydd yn pwyso ar ei feddwl.  Dywed ei fod yn adrodd Gweddi’r Arglwydd i 
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‘fod yn well’ ond roedd yn ofni ei fod yn ei wneud ‘yn waeth’.700  Roedd yn ceisio adrodd 

Gweddi’r Arglwydd i gael maddeuant ond roedd yn teimlo’n euog am geisio cymorth Duw 

i’w wella ei hun. Yn y Gymraeg dywed i’r ffaith iddo gydnabod ‘nad oedd possibilrwydd am 

gymmorth’ olygu bod yn rhaid iddo ‘fyned i uffern’.701 Yn y Saesneg, y ffaith hon - ‘there 

was no possibility of relief’ - a’i harweiniodd i anobeithio’n llwyr.702 Y caethfeistri oedd yn 

atal y ‘cymorth’ hwn, sef addysg ac arweiniad crefyddol sy’n dangos bod y caethweision yn 

dioddef creulondeb ysbrydol hefyd.   

 

Dyma oedd un o amcanion allweddol Morgan John Rhys ac roedd yn elfen greiddiol yng 

nghyfnodolion y cyfnod, fel y dywed Marion Löffler: ‘Religious education was part of the 

Welsh Enlightenment project and all editors professed to advocate a broad church’.703  Caiff 

yr hyn yr oedd yn ceisio ei wneud ei bwysleisio ymhellach pan ddywed David George ei fod 

yn teimlo ei fod yn ‘bentwr o bechod’ am na allai ddarllen ‘ac nid oedd y Bibl gennyf’.704 Yr 

oedd Morgan John Rhys yn ymwybodol o’r angen hwn ac arweiniodd ymgyrch i geisio 

sicrhau fod gan bawb Feibl i’w ddarllen: ‘[...] to form a Society to print at a low price Bibles 

for the poor to be read in Schools’.705 Gwyddai Morgan John Rhys fod angen addysg 

grefyddol ar bawb, a chaiff y farn hon ei chefnogi wrth i David George ddatgan bod diffyg 

addysg ac arweiniad crefyddol wedi arwain at ei salwch - ‘fy mhla fy hun’.  

 

Dywed i’r euogrwydd hwn a’r diffyg gobaith am fywyd gwell ei orchfygu, ‘fel na’s gall’swn 

weini i fy meistr’.706  Mae’r datganiad hwn yn hynod o arwyddocaol oherwydd adroddodd 
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hanes ei gamdriniaeth gorfforol, camdriniaeth ei deulu, teithiodd gannoedd o filltiroedd ar 

droed a gweithiodd yn ddiflino, ond dengys y ffaith i grefydd ei orchfygu yn y diwedd fod 

nerth ysbrydol y tu hwnt i nerth corfforol.  Pwysleisia hyn nerth crefydd, ond hefyd y ffordd 

y gall diffyg ffydd chwalu a gorchfygu bywydau.  Dywed ei fod yn ‘blygedig i ewyllys yr 

Hollalluog’ ond yn Saesneg, ‘I felt myself at the disposal of Sovereign mercy’.707 Cyflwyna 

hyn elfen o eironi oherwydd gallai ‘Sovereign mercy’ gyfeirio at bobl mewn awdurdod fel 

arweinwyr neu benaethiaid y wladwriaeth. Mae’r Saesneg fel pe bai’n cefnogi barn Kimberly 

Rae Connor i raddau: 

[...] the slave narrative tradition bonds people spiritually and sociopolitically without 

the assistance of, or assent to, a shared belief in a Christian god but also without 

abnegating a belief in spiritual transformation.708 

 

 Mae hyn yn gwrthgyferbynnu’n llwyr â neges y fersiwn Cymraeg o’r naratif ac unwaith 

eto’n tynnu sylw at y cysylltiad rhwng crefydd a gwleidyddiaeth.  

 

 Er hyn, ‘mewn gweddi ar Dduw’ mae David George yn cael ffydd o’r newydd wrth i’r 

Arglwydd symud ei ofid ymaith: ‘yr Arglwydd a’i symmudodd, o blegid mi gefais y fath 

hyfrydwch a llawenydd yn fy enaid, na allasai un dyn ei roddi i mi’.709 Amlygir bod grym a 

dylanwad crefydd yn gryfach na grym y caethfeistri, a chrefydd yw’r allwedd i lawenydd. 

Ymddengys bod geiriau David George bron fel propaganda wrth iddo bwysleisio grym a 

phwysigrwydd crefydd mewn bywyd. Er gwaetha’r holl sôn am radicaliaeth Morgan John 

Rhys, mae’r cyfnodolyn fel pe bai’n dychwelyd at wraidd y wasg gyfnodol Gymraeg gyda’r 

cyfnodolion crefyddol. Dengys hyn sut roedd Morgan John Rhys yn cyfuno syniadau newydd 

a chwyldroadol gyda syniadau traddodiadol a cheidwadol. 

 

                                                           
707 The Baptist Annual Register, t. 474. 
708 Connor, Imagining Grace, t. 7. 
709 ‘Hanes Bywyd Mr. David George’, t. 215. 



220 
 

Yna ceir cyfeiriad at y brawd George Liele, pregethwr du rhydd gyda’r Bedyddwyr, ac 

awgrymir ei fod yn ffigwr adnabyddus yn yr ardal a thu hwnt - ‘fel y gwyddoch’.710 Cafodd 

ei bregeth effaith fawr ar David George: ‘Deuwch attaf fi bawb a’r y sydd yn flinderog ac yn 

llwythog, ac mi a esmwythaf arnoch’.711 Wedi i ni glywed ei hanes ni fyddai’n bosib dewis 

geiriau mwy priodol. Aeth David George ato a dywedodd wrtho mai’r Arglwydd a’i 

hachubodd a’i hesmwythaodd. Unwaith eto ceir brawddeg ychwanegol yn Gymraeg – ‘Yn 

wir yr oedd ei holl bregeth fel wedi ei gwneuthur i mi’.712 Dengys hyn fod y Gymraeg yn 

cyfeirio at yr hyn sy’n amlwg er mwyn dangos y gallai pawb uniaethu â gair Duw.  

 

Ceir cyfeiriad crefyddol arall wrth i David George adrodd hanes y brawd Palmer yn dod i 

bregethu wrth felin Mr Gaulfin.  Mae’r cyfeiriadau hyn yn cynnig ffenestr i ni weld sefyllfa 

crefydd yng nghymdeithas y cyfnod.  Cawn fewnwelediad pellach pan ddywed David George 

fod mwy o bobl yn troi at grefydd, ‘Tu a’r amser hyn fe ddechreuodd rhagor o’m cyd-

greaduriaid geisio’r Arglwydd’.713  Cyfeiria ato’i hun fel creadur - ‘creature’ - sydd unwaith 

eto’n creu darlun o bobl dduon fel anifeiliaid sydd islaw pobl wyn. Mae hyn hefyd yn 

awgrymu nad oedd pobl dduon yn ystyried pobl wyn fel rhai o’r un rhywogaeth â hwy.  

 

Dychwelodd y brawd Palmer atynt a gofynnodd i’r caethweision ofyn i’w meistr a gâi 

bregethu iddynt. Pwysleisir cyfraniad pwysig Palmer, ‘ac fe a ddaeth yn fynych’ sy’n dangos 

ei awydd i wneud gwahaniaeth. Adroddir sut y cryfhaodd grym a dylanwad crefydd ymysg y 

bobl dduon o ganlyniad i ymrwymiad pobl fel Palmer - ‘yr oedd wyth o honom yn awr wedi 

derbyn bendith a thrugaredd oddiwrth yr Arglwydd’.714 Roedd mwy a mwy o bobl yn cael 
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tröedigaeth ac yn troi at Dduw ac nid yw hyn yn peri syndod oherwydd roedd arnynt angen 

nerth o rywle a gobaith am ddihangfa. Dywed i ŵr o’r enw Jessie Gaulfin gael tröedigaeth ac 

ymddengys i’r Brawd Rippon a’r Brawd Pearce nodi hanes Jessie Gaulfin: “’you’ mention in 

the History of ‘us’ poor slaves.”715 Yn y fersiwn Cymraeg dywed iddynt nodi ‘hanes y 

slafiaid tlodion’.  

 

Mae ychwanegu’r ansoddair ‘poor’ yn y Saesneg yn cynrychioli tlodi ar sawl lefel. Roedd y 

caethweision hyn yn dlawd yn economaidd, yn gymdeithasol, yn grefyddol ac yn wleidyddol. 

Yr oedd y gymdeithas yng Nghymru yn wynebu problemau difrifol yn y cyfnod hwn hefyd. 

Er bod yr ysgrif hon yn dangos fod problemau llawer gwaeth mewn cymdeithasau eraill, yr 

oedd hefyd yn dangos bod elfen o debygrwydd rhwng pobl Cymru a phobl yr Unol 

Daleithiau. Byddai’r Cymry yn gallu gwerthfawrogi ac uniaethu ag anghyfiawnderau’r 

caethweision hyn i raddau. Fel y nododd Paul Robeson, ‘only those who have lived in a state 

of inequality will understand’.716 Nid caethfeistri oedd yn arglwyddiaethu ar y Cymry ond ‘y 

diwylliant dominyddol o’u cwmpas’.717 Fel ‘[C]ymro twymgalon’ roedd Morgan John Rhys 

wedi profi’r diwylliant dominyddol hwn mewn cymdeithas a oedd yn ymseisnigo. Teimlai y 

‘dylai fod gan y Cymry ryddid i fyw fel Cymry, a diogelu eu hiaith a’u hunaniaeth’ yn yr un 

modd ag y dylai fod gan y caethweision ryddid i fyw ac addoli fel y mynnent.718 

 

Ceir newid yn holl awyrgylch yr ysgrif wrth gyflwyno cymeriad y Brawd Palmer. Bron nad 

yw’r darllenydd yn teimlo ei fod wedi cael tröedigaeth dan ddylanwad Palmer hefyd. Ni 

roddir pwyslais ar elfennau negyddol a chreulon mwyach ond yn hytrach ar thema gobaith a 

ffydd.  Mae’r trawsnewidiad a’r dröedigaeth hon yn fodd i ddangos sut y llwyddodd crefydd i 
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gynnig gobaith a nerth i’r bobl dduon. Adrodda David George sut y bu iddo fynd i’r ‘gors’ i 

weddïo am fod ‘cywilydd arno’ pan ddaeth George Liele i bregethu yno y tro cyntaf yn 

hytrach na gweddïo yn y cae gyda phawb arall. Dengys y ‘chwant mawr i weddïo gyda’r 

bobl’ awydd i newid, ond roedd trefn cymdeithas yn parhau i’w rwystro.719 Mae mynd i’r 

‘gors’ i ymgymryd â gweithred bur lle’r erfynnir o flaen Duw, yn gwrthgyferbynnu’n llwyr â 

sefyllfa afiach y gors. Wedi iddo adrodd yr hanes hwn wrth George Liele dywedodd ef wrtho: 

‘Ti ddylid weddio yn awr ac eilwaith gyd â’r brodyr’.720 Mae geiriau George Liele ychydig 

yn wahanol yn y Gymraeg a’r Saesneg. Dywed y Gymraeg y dylai weddïo ‘gyd â’r brodyr’, 

ond ‘engage in prayer with friends’ yn Saesneg. Awgryma’r Gymraeg fod pawb yn frodyr ac 

yn gyfartal yng ngolwg Duw. Pwysleisir grym crefydd unwaith eto wrth i David George 

ddweud bod gweddïo ar ôl pregeth George Liele wedi rhoi ‘llawer o esmwythder’ iddo. Wedi 

clywed ei hanes echrydus mae’r ffaith bod crefydd wedi lleddfu ychydig ar ei boen yn 

pwysleisio gwerth crefydd. Ymhelaethir ar gyfraniad y Brawd Palmer: ‘Y brawd Palmer a’n 

corpholodd ni yn eglwys, ac a weinyddodd swpper yr Arglwydd i ni yn Silver Bluff’.721 

Sefydlodd y Brawd Palmer eglwys a dysgodd David George i ganu emynau a chynghori yn 

yr Eglwys. 

 

Trefnodd yr eglwys a’r Brawd Palmer i David George lefaru wrth weddill yr eglwys ac er i 

David wrthod am ei fod yn teimlo’n ‘anghymmwys’, pwysleisiodd y Brawd Palmer mai’r 

Arglwydd a gâi flaenoriaeth: ‘cymmer ofal i beidio digio’r Arglwydd’ gan fod pawb yr un 

fath yn llygaid Arglwydd.722 Derbyniodd David George addysg gan y Brawd Palmer ac fe’i 

gwnaeth yn ‘henadur’ o dan ei arweiniad. Roedd hyn yn ddatblygiad enfawr gan nad oedd 

David George yn teimlo ei fod yn haeddu gweddïo gyda’r bobl wyn cyn hynny.  Rhoddodd 
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crefydd ffydd a nerth iddo ac yn ogystal â hyn rhoddodd gyfle iddo ei wella ei hun gydag 

addysg a phrofiad. Ymddengys bod bywyd David George yn gwella ond daw terfyn ar hyn 

gyda ‘rhyfel America’.723 Caiff yr holl ddatblygiadau a’r cynnydd eu chwalu oherwydd 

gwaharddwyd y gweinidogion rhag dyfod atynt ‘rhag iddynt daenu gormod o wybodaeth’ yn 

eu plith.724 Roedd hon yn gred gyffredin ymhlith y caethfeistri: 

Acquiring literary skills became for enslaved people a vehicle for obtaining freedom. 

Because enslaved people were denied by law literary training and education, once 

they achieved it in freedom they used this skill to take down the very institution that 

forbade it.725 

 

Er hyn, pwysleisia hyn gyfraniad pwysig y Brawd Palmer, oherwydd er iddo gael ei wahardd 

rhag mynd at y bobl dduon i bregethu, yr oedd wedi dysgu a meithrin David George ac felly 

fe allai ef barhau i lefaru gair Duw yn eu plith: ‘yr oedd yr holl waith yn gorphwys arnaf fi; 

ac yr oeddwn yn arfer pregethu yn eu plith fy hunan’.726  

 

Trawyd tant tebyg yng Nghymru yn yr ail ganrif ar bymtheg, cyfnod pan oedd posibiliadau’r 

argraffwasg yn dod yn fyw. Cyflwynodd ysgrifeniadau byrion Morgan Llwyd megis ei 

‘Lythur ir Cymru Cariadus’ (1653) elfen o gynnwrf gan amlygu dylanwad a goblygiadau 

llythrennedd.727 Er gwaethaf ei gynnwys astrus yr oedd iaith naturiol a rhywiog y llythyr yn 

golygu y denwyd cynulleidfa newydd o Gymry iselddysg.728 Yr oedd Morgan Llwyd yn 

democrateiddio’r Beibl ac yn cyflwyno’r Cymry i ddeunydd darllen na fuasai’r rhan fwyaf 

                                                           
723 ‘Hanes Bywyd Mr. David George’, t. 216. 
724 ‘Hanes Bywyd Mr. David George’, t. 216. 
725 Connor, Imagining Grace, t. 37. 
726 ‘Hanes Bywyd Mr. David George’, t. 216. 
727 Morgan Llwyd, Llythur ir Cymru Cariadus (Llundain/Dulyn, 1653). Mae ansicrwydd ynglyn â dyddiad a 

lleoliad cyhoeddi’r llythyr. Creda J. H. Davies a Dafydd Jones o Drefriw y cyhoeddwyd y llythyr am y tro 

cyntaf yn 1653. Dyfynnwyd yn W. Ll. Davies, ‘A argraffwyd llyfr Cymraeg yn Iwerddon cyn 1700?’, The 

Journal of the Welsh Bibliographical Society 5/2 (Gorffennaf 1938), tt. 116-7. 
728 Yn ei ‘Llythur ir Cymru Cariadus’ yr oedd Morgan Llwyd am baratoi ei ddarllenwyr ar gyfer ailddyfodiad 

Crist. Credai fod Crist ar fin dychwelyd i’r ddaear i deyrnasu am fil o flynyddoedd. Ceisiodd annog ei gyd-

Gymry i ddeffro’n ysbrydol. 
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ohonynt wedi tueddu i’w ddarllen o’r blaen a thrwy hynny annog y Cymry i ystyried 

materion ysbrydol. 

 

Roedd y sylfaen a roddodd y Brawd Palmer iddo yn golygu fod gan David George yr hyder i 

adeiladu ar yr hyn yr oedd wedi’i ddysgu a chafodd afael ar lyfr sillafu a dysgodd ddarllen. 

Yr oedd ei feistr yn ‘wr mawr’ oedd yn cadw ‘ysgol-feistr gwyn i ddysgu’r plant gwynion i 

ddarllain’.729 Ailadroddir y gair ‘gwyn’ er mwyn pwysleisio amddifadedd y bobl dduon a’r 

cyfleoedd a’r parch a gâi’r bobl wyn. Noda David George y byddai’n mynd at y plant 

gwynion hyn, ‘plant bychain’, i ddysgu’r wyddor.  Er ei fod yn gorfod mynd at blant bach i 

ddysgu nid oedd yn teimlo ei fod yn ei iselhau ei hun ac nid oedd ganddo gywilydd am ei fod 

yn ymhyfrydu yn yr addysg a gâi. Rhoddai’r plant bach wersi iddo a byddai David yn gofyn 

cwestiynau i’r plant i wneud yn siŵr ei fod wedi dysgu’r gwaith yn iawn. Dengys hyn fod 

trefn y gymdeithas yn anghywir. Gwleidyddiaeth a’r gymdeithas a oedd wrth wraidd y 

broblem. Nid oedd y plant diniwed hyn wedi cael eu dylanwadu gan ragfarn a threfn 

anghyfiawn eu cymdeithas.  

 

Roedd Morgan John Rhys am ddangos y gallai’r Cymry ddysgu darllen yn yr un modd. Noda 

Dr Jenkins o’r Hengoed fod Morgan John Rhys wedi dod i’r fan lle roedd yn byw yn 1793 i 

hyrwyddo’r syniad o sefydlu ysgolion Sul yng Nghymru. Yn ogystal â hyn roedd wedi 

ysgrifennu llyfr bach i ddechreuwyr ddysgu darllen. ‘By having that book, and a few lessons 

for a short time...I had the invaluable privilege of learning to read the Word of God’.730  

Mae’r rhan hon o’r stori hefyd yn adleisio un o brif ddibenion y wasg gyfnodol Gymraeg sef 

addysgu a darparu deunydd darllen i’r Cymry. Mae hanes David George fel petai’n gwireddu 
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gweledigaeth golygyddion y cyfnodolion Cymraeg o addysgu a meithrin cenhedlaeth newydd 

o Gymry llythrennog a gwybodus. Cofiwn i Morgan John Rhys agor rhifyn cyntaf y Cylch-

grawn Cynmraeg gyda phwyntiau a chyngor ar sut ‘i ddysgu Darllain yn gywir’.731 Gyda 

chymorth y plant dysgodd David George sut i ddarllen y Beibl a pharhaodd i bregethu ‘ne’s 

darfu’r eglwys’. 

 

Ceir cromfachau yn y Gymraeg i roi mwy o wybodaeth ond hefyd i bwysleisio’r cynnydd a 

wnaed: ‘(ag oedd ond 8 ynddi ar y cyntaf) i gynhyddu i 30, a rhagor’.732 Er hyn, unwaith eto 

llwydda gwleidyddiaeth a rhyfel i rwystro’r cynnydd hwn rhag ymestyn ymhellach gan fod 

milwyr Lloegr wedi cymryd dinas Savannah a’r eglwys gyda hi. Caiff y pwyslais 

gwleidyddol ei amlygu ymhellach pan ddywed mai ‘[g]wladwriaethwr (republican) oedd ei 

feistr a’i fod wedi dianc heb ei gaethweision’.733 Yr oedd traddodiad o gyflwyno geirfa 

wleidyddol Gymraeg newydd yn y cyfnod hwn gan fod golygyddion a chyfranogwyr y 

cyfnodolion eisiau ehangu geirfa’r Cymry a chreu termau newydd. Cyflwyna hyn agwedd ar 

addysg wleidyddol Gymraeg ar y pryd: ‘editors and contributors alike strove to expand the 

Welsh lexicon by creating new terms’.734 Gwnaed hyn drwy gynnwys y term Saesneg neu 

esboniad Saesneg ‘in brackets or in explanatory footnotes,’ felly roedd yr eirfa newydd yn 

dod o’r Saesneg.735 Roedd yn canolbwyntio ar wleidyddiaeth gan fathu geiriau: ‘It centered 

on politics, coining Welsh expressions for concepts such as “feudal law”, “high treason”, 

“republicans”’.736 Dywed David George mai ‘gwladwriaethwr (republican)’ oedd ei feistr ac 

fe adawodd ei gartref a’i weision am fod arno ofn. Dengys hyn na chroesewid syniadau 

gwleidyddol gwahanol gan y bobl a oedd ag ychydig o ddylanwad heb sôn am y bobl dduon a 
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oedd ar waelod y gymdeithas. Cafodd Morgan John Rhys a’r rhyddfrydwyr eraill flas ar y 

profiad hwn fel y noda yn ‘Reasons for Going to America’:  

Many of our fellow country men say that hanging or burning is too good for us; that 

we should be tortured and torn into pieces by wild animals. But what for?..for desiring 

their welfare and for trying to open their eyes to see their civil and religious rights 

[...]737  

 

Fel y cymeriadau yn yr ysgrif hon, bu’n rhaid i Morgan John Rhys ddianc rhag ‘the political 

tempest of my native country’.738 

 

Yn ystod gwarchae gan fyddinoedd America ymunodd David George â’i gydweithiwr Liele i 

bregethu ymhlith teyrngarwyr du gan ei gynnal ei hun wrth weithio ar stondin cigydd. Pan 

ddisgynnodd Savannah i ddwylo’r Americanwyr symudodd i Charleston. Pan ddigwyddodd 

tynged debyg eto aeth gyda’r Prydeinwyr a miloedd o deyrngarwyr gwyn i Halifax. Ar ôl bod 

yno am chwe mis roedd David George yn awyddus iawn i rannu’r efengyl gyda’i frodyr du. 

Gan ‘nad oedd un ffordd yn agored i mi  i bregethu i’r bobl dduon’, symudodd i 

Shelbourne.739 Pwysleisir ei ffyddlondeb i’r efengyl oherwydd teithiodd ‘gant a hanner o 

filltiroedd o ffordd dros y môr’ i gyrraedd yno a gadawodd  ei deulu ar ôl.740 Dechreuodd 

bregethu’r efengyl yno yn y coed ac yr oedd y bobl dduon ‘yn dyfod o bell ac o agos i 

wrando’.741 Roedd hyn yn beth cwbl newydd i’r bobl dduon a gwelodd David George ei fod 

yn cael effaith arnynt felly parhaodd ‘i wneuthur hyn bob nos yn yr wythnos’.  

 

Adrodda hanes oedfa bwysig iawn ar lan afon pan ddaeth ‘lliaws mawr o bobl dduon a 

gwynion ynghyd’ ac yr oedd mor hapus i gael pregethu yr oedd ‘yn methu llefaru, yn ôl 
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rhoddi hymn allan, gan wylo’.742 Yr oedd y ‘dynion tlodion hynny na chlywsant yr efengyl 

erioed o’r blaen’ yn gwrando’n astud ac yn ymgyfoethogi o glywed David George yn 

pregethu.743 Pwysleisia hyn y neges yr oedd Morgan John Rhys a’r cylchgrawn yn geisio ei 

chyfleu, sef bod addysg a phregethau crefyddol yn fodd i gyflwyno’r darllenwyr i’r 

Arglwydd.744 Cythruddodd nerth a dylanwad pregethau David George y bobl wyn a 

dywedent wrtho y byddai’n rhaid iddo adael. Cynigiodd un dyn gwyn caredig ddarn o dir 

iddo i adeiladu tŷ arno. Adeiladodd David George gaban bach a dechreuodd gynnal ei 

bregethau yn Shelbourne ei hun: ‘Daeth y bobl i wrando bob nos, dros fis o amser, mor gyson 

a phe buasent yn dyfod at eu swper’.745 Dyma oedd eu cynhaliaeth ac wedi cael blas ar yr 

efengyl ni allent fyw hebddi.  

 

Wedi iddo arwain sawl pregeth a chynnal sawl seremoni bedyddio daeth y bobl at ei gilydd i 

helpu gyda’r gwaith adeiladu.  O fewn ychydig fisoedd roedd David George wedi denu 

cynulleidfa o 50 o bobl dduon a nifer o bobl wyn. Ceir cyfeiriad at lefydd yr ochr arall i Fôr 

Iwerydd sy’n atgyfnerthu’r berthynas roedd Morgan John Rhys yn ceisio ei sefydlu rhwng 

America a Chymru yn y cylchgrawn. Daeth Mr a Mrs William Taylor o Lundain i Shelbourne 

i wrando ar David George ar ôl clywed hanes ei bregethau. Ceir hefyd gyfeiriad at dref o’r 

enw Liverpool ‘lle yr oedd pobl wynion yn preswylio’ a dywed iddo bregethu iddynt ‘a 

rhyfedd mor fywiog yr oedd y Crist’nogion yno: cawsom nefoedd fach ar y ddaear’.746  

 

Fel yn achos y cylchgrawn, roedd David George yn ceisio dod â phawb at ei gilydd o bob 

sect i addoli Duw. Er hyn, fel anghydffurfiwr du, parhau a wnaeth problemau David George 
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wrth i bobl wyn a phobl ddu o enwadau eraill ei wrthwynebu. Cafwyd mân derfysg wrth i 

bobl geisio ei atal rhag bedyddio cwpl gwyn: ‘cynhyddodd yr erledigaeth gymaint, fel y 

meddyliais y buasai’n rhaid im roi i fyny bregethu a gadael Shelbourne’.747 Cyrhaeddodd yr 

erledigaeth uchafbwynt pan ymosodwyd ar gymdeithas ddu Shelbourne. Tynnwyd adeiladau 

i lawr a bu’r capel yn agos at gael ei ddymchwel.  

 

Ni cheir cyfeiriad pendant yn y Gymraeg at bwy oedd yn gyfrifol am hyn, ond yn y Saesneg 

nodir, ‘forty (40) or fifty (50) disbanded soldiers’ a oedd yn gyfrifol am eu bod yn chwerw 

am lafur rhad y bobl dduon.748 Gellir mentro awgrymu bod Morgan John Rhys wedi 

penderfynu hepgor y cyfeiriad at y milwyr yn y fersiwn Cymraeg er mwyn gadael i’r 

darllenydd benderfynu pwy oedd yn gyfrifol am hyn. Mae awgrymusedd yn weithred 

fwriadol ar ran yr awdur yma ac yn gwneud y dehongliad yn fwy penagored. 

 

 Ailadrodda David George y geiriau ‘Parheais i bregethu’ wrth adrodd yr hanes echrydus, gan 

amlygu ei ffydd a’i ddewrder. Caiff y tensiynau crefyddol eu pwysleisio ymhellach pan 

ddywed David George iddo ef a’i deulu geisio lloches yn Birchtown. Bu iddynt aros yno am 

ychydig fisoedd ac aeth David George o dŷ i dŷ yn pregethu. Parhau a wnaeth yr erledigaeth 

gan yr Anglicaniaid a’r Methodistiaid. 

 

Dychwelodd David George i Shelbourne ac i’w gapel. Ceir darlun pwerus iawn ohono’n 

bedyddio dynes wen ynghyd â dwy ddynes ddu. Bedyddiwyd y ddynes wen wedi iddi gael ei 

hargyhoeddi wrth wrando ar ei bregethau. Dengys y darlun hwn o’r ddynes wen a’r ddwy 

ddynes ddu fod David George yn trin pawb yn gyfartal a bod ei gapel yn cynnig noddfa i 
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bawb. Cynyddodd enwogrwydd David George a chafodd wahoddiad i bregethu yn New 

Brunswick. Pregethodd a bedyddiodd bobl o flaen tyrfa fawr o bobl wyn a du. Er hyn, 

cwynodd rhai o’r bobl wyn a bu’n rhaid iddo gael trwydded i’w ganiatáu i bregethu. Eto 

dengys hyn ei benderfynoldeb wrth iddo fynd at y sawl a oedd yn llywodraethu: ‘Myfi 

aethum atto’n uniongyrch, er ei fod yn byw 100 milldir oddi yno, ac a gefais ganiatad’.749  

 

Wedi iddo drefnu cynulleidfaoedd bedyddio yn Fredericton a Saint John dychwelodd i Nova 

Scotia gan ymweld â Phreston lle y sefydlodd gapel, Horton Township a Liverpool. Câi mwy 

a mwy o bobl eu hargyhoeddi wrth wrando ar ei bregethau. Teithiodd David George 

filltiroedd lawer i fedyddio’r bobl hyn a’u croesawu. Arweiniodd teithiau cenhadol David 

George at y nifer uchaf o ddilynwyr a gafodd unrhyw bregethwr du neu wyn o enwad y 

Bedyddwyr erioed yn Nova Scotia a New Brunswick. Yr oedd y bobl ddu a gyrhaeddodd 

Nova Scotia wedi cael eu trin yn annheg o’r cychwyn. Câi’r bobl wyn ddarpariaethau i bara 

tair blynedd a châi’r bobl ddu ddarpariaethau i bara pedwar ugain niwrnod. Ni fanylir ar 

union gynnwys y darpariaethau hyn, ond awgrymir mai’r elfennau sylfaenol a hanfodol a 

fyddai eu hangen i sicrhau eu goroesiad a’u dioglewch, 

 

Roedd capeli David George yn llwyddiannus am eu bod yn cynnig rhyddid a chydraddoldeb i 

bobl dduon. Dyma’r elfennau a oedd ar goll yn y gymdeithas roeddynt yn byw ynddi. Pobl 

wyn oedd yn tra-arglwyddiaethu ar eu cymdeithas, ond roedd David George am weld pawb 

yn cael eu trin yn gyfartal. Roedd y mwyafrif o’r teyrngarwyr du yn arfer bod yn 

gaethweision felly caent eu denu at y cyfle i reoli materion eu heglwys, a hynny’n hollol 

annibynnol ar unrhyw awdurdod gwyn o’r tu allan. Fel y nodwyd eisoes, dyma’r ‘rhyddid 

ysbrydol’ yr oedd Morgan John Rhys yn awyddus i’w sicrhau yng Nghymru. 
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Yn ogystal â lledaenu neges y Bedyddwyr yn Nova Scotia a New Brunswick ymunodd David 

George â phregethwyr duon eraill, sef Boston King a Thomas Peters. Eu nod oedd 

gweithredu cynlluniau tyrfa o allfudiad o deyrngarwyr du i Sierra Leone. ‘Yr oedd y bobl 

wynion yn Nova Scotia, yn anfoddlon iawn i ni fyned ac yn dweud, os aem yno drachefn, y 

caem ein gwneuthur yn gaethweision eilwaith’.750 Er gwaethaf y bygythiadau hyn aethant yn 

eu blaenau wedi gwerthu’r capel a’u holl diroedd yn Shelbourne. Y bobl dduon oedd yn 

darparu’r llafur felly ni fyddent yn hapus i’w gweld yn mynd. Wedi cyrraedd Sierra Leone ar 

ôl taith hir a thymhestlog codwyd capel, ‘O’r diwedd cyfodasom fath o dŷ cwrdd, o byst coed 

wedi eu gosod yn y ddaear, a pholion uwch ein pennau, wedi eu cuddio â phorfa’.751 

Dywedodd ei fod yn awyddus i fynd i Loegr ‘i weld y brodyr bedyddiedig’ yn y wlad honno. 

Awgryma hyn fod David George fel Morgan John Rhys eisiau gwneud gwahaniaeth ar lefel 

lawer ehangach.  

 

Wrth ymadael â Sierra Leone rhoddodd David George bregeth i’w bobl ac fe’i cynghorodd ‘i 

ddisgwyl wrth yr Arglwydd, ac ufuddhau i’w gilydd’.752 Ar ddiwedd yr ysgrif ceir disgrifiad 

hynod effeithiol ohono gan ŵr o’r enw Stephen Skinner: ‘yn ŵr caredig, sobr, onest, a diwyd 

ac yn hollol deilwng o ystyriaeth pob dyn hynaws’.753 Gellir defnyddio’r ansoddeiriau hyn i 

ddisgrifio Morgan John Rhys hefyd. Gweithiodd yn galed a defnyddiodd ei bregethau a’r 

Cylch-grawn Cynmraeg i ledaenu ei neges.  

 

Roedd David George yn ffigwr pwysig iawn yn hanes eglwys y Bedyddwyr ac yn wir 

Cristnogaeth yn gyffredinol yn Nova Scotia a New Brunswick. O ganlyniad i’w ymdrechion 
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a’i waith caled, Eglwys y Bedyddwyr oedd yr enwad mwyaf ymysg y bobl dduon yno. Gellir 

cynnig yr un clod a gwerthfawrogiad i Morgan John Rhys am ei waith er diddymu’r fasnach 

caethion. Fel y nododd E. Wyn James, ‘o gymryd popeth i ystyriaeth, onid ef, o bawb, sy’n 

haeddu ei ddisgrifio fel “pennaf lladmerydd yr ymgyrch yn erbyn caethwasiaeth yng 

Nghymru [...] yn negawd allweddol y 1790au o leiaf”’.754 Amlygir bod Morgan John Rhys yn 

gallu uniaethu â chaledi a gorthrymder David George, a gellir mentro awgrymu mai dyna un 

o’r rhesymau dros gyfieithu’r naratif a’i gynnwys yn ei gylchgrawn. 

 

Profodd genre y naratif caethwas yn hynod boblogaidd ym Mhrydain a thramor: ‘From the 

outset, the slave narrative appears to have been a popular genre on both sides of the Atlantic, 

though exact sales figures for eighteenth century narratives are more difficult to calculate’, 

meddai Gould.755 Gwyddai Morgan John Rhys fod ysgrifau pwerus a gwleidyddol fel hyn ar 

gael yn y Saesneg ac yn cael eu cyhoeddi yng nghyfnodolion Lloegr. Roedd am i’r Cymry 

gael y cyfle i ddarllen yr ysgrifau dylanwadol hyn felly cynhwysodd lawer o gyfieithiadau yn 

y cylchgrawn. 

 

Amcangyfrifodd Hywel M. Davies fod ‘dros 40 y cant o gynnwys y Cylchgrawn yn 

gyfieithiad uniongyrchol neu’n grynodeb Cymraeg o ffynonellau Saesneg, Americanaidd neu 

Ffrangeg’.756 Roedd ‘Hanes Bywyd Mr. David George’ yn un o’r cyfieithiadau mwyaf 

arwyddocaol a phwysig yn y cylchgrawn hwn oherwydd ei fod yn gyfieithiad llythrennol yn 

dilyn theori cyfieithu estroneiddio. Fel y noda’r dyfyniad uchod roedd y ffigwr hwn o 40 y 

cant yn cynnwys ysgrifau a oedd yn ‘grynodeb Cymraeg o ffynonellau Saesneg’, ac felly nid 

oeddynt o reidrwydd yn gyfieithiadau llythrennol. Fel y mae’r astudiaeth hon wedi dangos 

                                                           
754 James, ‘Morgan John Rhys a Chaethwasiaeth Americanaidd’, t. 18. 
755 Gould, ‘The rise, development and circulation of the slave narrative’, yn Fisch (gol.), The Cambridge 

Companion to the African American Slave Narrative, t. 21. 
756 Davies, ‘Morgan John Rhys, Y Cylchgrawn Cynmraeg a’r Cymry Uniaith’, t. 46. 
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hyd yn hyn, rhoddwyd pwys ar ddomestigeiddio cyfieithiadau yng nghyfnodolion Cymraeg y 

ddeunawfed ganrif a chreu ysgrifau a fyddai’n ymddangos yn naturiol yn yr iaith darged. 

Gwnâi hyn y gwaith o bennu cyfieithiadau yn anodd: Fel y dywed Marion Löffler, ‘This 

approach has added to the impression of originality which many of the Welsh texts of the 

period convey and makes the identification of unmarked translations in the three serials 

problematic’.757 

 

Camodd y Cylch-grawn Cynmraeg oddi wrth y pwyslais ar ddomestigeiddio a Chymreigio i 

ryw raddau drwy gynnwys ysgrifau a ddarluniai ddiwylliannau a thraddodiadau estron. Er 

hyn, roedd gweithiau gwleidyddol a llenyddol yn dueddol o fod yn addasiadau rhydd neu’n 

ysgrifau wedi’u hysbrydoli gan ffynonellau Saesneg.758 Dyma yw’r rhan helaeth o’r 

cyfieithiadau a gyhoeddwyd yn y Cylch-grawn Cynmraeg. Cafwyd cyfieithiadau o waith 

Anthony Robinson, James Bicheno, William Carey, John Rippon, Volney a llawer mwy ond 

newidiwyd ac addaswyd yr ysgrifau hyn fel ei bod yn anodd eu galw’n gyfieithiadau.759  

 

Defnyddiodd Morgan John Rhys waith William Carey ar gyfer ei gyfres ar hanes y grefydd 

Gristnogol – ‘Hanes Crefydd o Ran ei Llwyddiant’.760 Yr oedd astudiaeth Carey, An Enquiry 

into the Obligation of Christians, yn cynnwys dadleuon o blaid gwaith cenhadol ac yn ceisio 

ysbrydoli mwy o bobl i gymryd rhan yn y teithiau cenhadol Cristnogol.761 Ymddengys mai 

rhannu’r efengyl yn India oedd prif nod Carey tra nododd Morgan John Rhys yn glir yn ei 

                                                           
757 Löffler, Welsh Responses to the French Revolution, t. 47. 
758 Löffler, Welsh Responses to the French Revolution, t. 47. 
759 Davies, ‘Morgan John Rhys, Y Cylchgrawn Cynmraeg a’r Cymry Uniaith’, t. 46. ‘[…] rhoddodd y 

Cylchgrawn idiom Gymreig o’r syniadau a drafodwyd […]. 
760 ‘Hanes Crefydd o ran ei Llwyddiant’, Cylch-grawn Cynmraeg i-iii (1793), tt. 8-15, 70-1, 161-3. 
761 William Carey, An Enquiry into the Obligations of Christians, to Use Means for the Conversion of the 

Heathens (Leicester, 1792).  
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ysgrifau yn y Cylch-grawn Cynmraeg mai Indiaid Cristnogol yr Unol Daleithiau oedd prif 

fyrdwn ei waith.762 Er gwaethaf y gwahaniaethau amlwg o ran lleoliad a chynnwys seiliwyd 

yr ysgrifau ar gred ac awydd cyffredin i gyhoeddi ac i rannu’r efengyl: Yng ngeiriau Carey, 

‘As our blessed Lord has required us to pray that his kingdom may come, and his will be 

done on earth as it is in heaven, it becomes us not only to express our desires of that event by 

words, but to use every lawful method to spread the knowledge of his name’.763  

 

Yn yr un modd aeth Morgan John Rhys ati i ail-lunio gwaith James Bicheno Signs of the 

Times yn ‘Arwyddion yr Amserau’ yn y trydydd rhifyn o’r Cylch-grawn Cynmraeg.764 Yr 

oedd Rhys wedi braenaru’r tir ar gyfer cynnwys gwaith ‘proffwydoliaethol a milenaraidd 

James Bicheno’ yn y rhifyn cyntaf.765 Nododd yn erthygl gyntaf ‘Arwyddion yr Amserau’ 

nad oedd yn credu y byddai awdurdod y Pab yn parhau’n hir: ‘Fel mai’r Ffrancod fu’r 

offerynnau cyntaf i sefydlu’r Pab yn ben arglwydd, y nhwy yw’r cymmwysa i’w diorseddu 

drachefn’.766 Yr oedd cyfeiriadau fel hyn a phenderfyniad Morgan John Rhys i gynnwys 

addasiad o waith Bicheno ar dudalennau’r Cylch-grawn Cynmraeg yn hybu’r gred yng 

Nghymru mai rhyfel gwrth-Gatholig oedd y Chwyldro yn Ffrainc.767  

 

Daw erthyglau ‘Arwyddion yr Amserau’ i ben gyda chrynodeb o broffwydoliaeth Bicheno 

gan bwysleisio mai addasu a chyfleu cred a barn rhywun arall a wneir: ‘Y mae Mr Bichino 

                                                           
762 ‘Hanes Crefydd o ran ei Llwyddiant’, Cylch-grawn Cynmraeg ii, t. 70: ‘Y mae amryw o’r Indiaid 

crist’nogawl wedi gorfod gadael eu gwlad, ar gyfrif y rhyfel sydd rhwng llawer o’r llwythau paganaidd â’r 

Unol-lywodraeth, America’. 
763 Carey, An Enquiry into the Obligations of Christians, t. 3. 
764 James Bicheno, Signs of the Times: or the Overthrow of the Papal Tyranny in France, the Prelude of 

Destrucion to Popery and Despotism, but of Peace to Mankind (London, 1794). 
765 Ffion Mair Jones (gol.), Y Chwyldro Ffrengig a’r Anterliwt: Hanes Bywyd a Marwolaeth Brenin a Brenhines 

Ffrainc gan Huw Jones Glanconwy (Caerdydd, 2014), t. 108. 
766 ‘Arwyddion yr Amserau’, Cylch-grawn Cynmraeg i, t. 56. 
767 Jones (gol.), Y Chwyldro Ffrengig a’r Anterliwt: Hanes Bywyd a Marwolaeth Brenin a Brenhines Ffrainc, t. 

108. 
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(sic) yn meddwl y cymmer 30 o flynyddau, o’r flwyddyn 1789, i dywallt y phiolau a’r 

anghrist, agor y ffordd at ddychwelydd yr Iuddewon, a pharattoi dynion i dderbyn bendithion 

mwy nag a feddyliodd neb ar y ddaear amdanynt – Y cymmer 45 o flynyddau i gasglu a 

phrofi’r Iuddewon i buro a helaethu’r eglwys ymhlith y Cenhedloedd [...] Bydd hyn yn 

digwydd yn ôl cyfrif Mr B yn y flwyddyn 1864’.768 Ceir brawddeg ar waelod yr ysgrif sy’n 

amlygu pam y roddir pwys ar addasu ac ail-greu yn hytrach na chyfieithu: ‘Gosodasom 

gymmaint a hyn yn y Cylchgrawn er boddloni’r wlad, ond nid y’m ni yn credu nac yn 

anghredu’r sylwadau uchod’.769 Ofnai Morgan John Rhys gael ei erlid am fynegi barn a 

sylwadau fel hyn, felly pwysleisiodd mai crynhoi barn rhywun arall a wneir yn yr ysgrif. 

 

Yr enghraifft amlycaf o’r ysgrifau hyn a ysbrydolwyd gan ysgrifau Saesneg yn y Cylch-

grawn Cynmraeg yw’r erthyglau sy’n trafod llywodraeth - ‘Am Lywodraeth’. Yn ôl Hywel 

M. Davies roedd yr erthyglau hyn yn ymdebygu i ragymadrodd pumed argraffiad Robert 

Robinson o Plan of Lectures.770 Yr oedd Morgan John Rhys wedi ymchwilio’n helaeth i 

hanes y Bedyddwyr felly gellir bod yn weddol bendant y byddai wedi darllen gwaith y 

Bedyddiwr nodedig hwn. Er bod gwaith Robinson yn canolbwyntio ar gyflwyno 

egwyddorion a chredoau anghydffurfiol, nodir yn glir yn ysgrif Rhys a Robinson mai 

cyflwyno ffeithiau hanesyddol yw prif ddiben yr ysgrifau – ‘The maner of treating it is by 

statement of historical facts’.771 Yn yr un modd nododd Morgan John Rhys – ‘ein diben yw, 

                                                           
768 ‘Arwyddion yr Amserau’, Cylch-grawn Cynmraeg iii, t. 178. 
769 Arwyddion yr Amserau’, Cylch-grawn Cynmraeg iii, t. 178. 
770 Hywel M. Davies, dyfynnwyd yn Löffler, Welsh Responses to the French Revolution, t. 47. Cyfeirir at 

Robert Robinson, A Plan of Lectures on Nonconformist Principles for the Instruction of Catechumens (London, 

1778). 
771 Robert Robinson, ‘Preface to the Fifith Edition’, A Plan of Lectures on Nonconformist Principles for the 

Instruction of Catechumens Eighth Edition (Harlow, 1800), t. 10. 
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yn fwyaf neillduol, roddi hanes, (yn ei dro) am drefn llywodraethau’r byd [...] ac ni a 

ddechreuwn gartref’.772 

 

 Aiff y ddwy ysgrif ymlaen i ganmol a thynnu sylw at nodweddion cadarnhaol Prydain: 

‘Great Britain is the first Country in the world and the God of nature hath stored it with every 

thing that can make its inhabitants happy’.773 ‘Gellir profi nad oes nemawr o wledydd i’w 

cystadlu â Brydain Fawr; mae’n ateb arwyddocâd y gair, Brô-deg’.774 Ceir rhestr hir o’r 

nodweddion hyn yn y ddwy ysgrif. Er bod cynnwys y rhestrau’n wahanol maent ar yr un 

trywydd: ‘[...] its coasts, the islands [...] fruits, herbs, corn [...] its animals, wild and tame, 

flocks, herds, hives [...]775 Cyfeiria’r Gymraeg at: ‘ychen, gwartheg, a defaid; gwenith a 

haidd, a phob rhyw lafur [...] Mynyddoedd [...] copr, haiarn a phlwm’.776  

 

Ceir llawer iawn o fanylion ar drefn llywodraeth yn y Gymraeg, er enghraifft: ‘Un bennaeth 

(Monarchy) yn y brenin’.777 Er y ceir cyfeiriad at ‘Our mixed monarchy’ noda’r Saesneg yn 

glir ‘The subject of the book is the constitution of the christian church’.778 Er gwaethaf 

amrywiadau yng nghynnwys yr ysgrifau amlygir un ffaith gyffredin. Pwysleisir yn y ddwy 

ysgrif mai Crist yw pennaeth pob llywodraeth – ‘It is affirmed, that Christ is the head’.779 Yn 

y Gymraeg ‘Pob llywodraeth, yn ddechreuol, sy’n deilliaw oddi wrth yr hwn a greadd, ac 

sy’n cynnal a chyflawni pob peth [...]’780 

                                                           
772 ‘Am Lywodraeth’, Cylch-grawn Cynmraeg i, t. 43. 
773 ‘Preface to the Fifth Edition’, t. 11. 
774 ‘Am Lywodraeth’, t. 44. 
775 ‘Preface to the Fifth Edition’, t. 11. 
776 ‘Am Lywodraeth’, t. 44. 
777 ‘Am Lywodraeth’, t. 43. 
778 ‘Preface to the Fifth Edition’, t. 10. 
779 ‘Preface to the Fifth Edition’, t. 10. 
780 ‘Am Lywodraeth’, t. 42. 
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 Amlygir gwendidau’r wlad yn y ddwy ysgrif: ‘It is impossible, on the one hand, to deny the 

wickedness of this nation; for we are daily told, that the present calamitous war [...] the 

increase of taxes [...] are all punishments for our sins’.781 Yn y Gymraeg ‘[...] pe b’ai Brudain 

ond byw heb ryfel, a’r bobl yn gweled bod yn dda i ddiwygio bucheddau; y byddai’n 

baradwys i’w thrigolion’.782 Ceir brawddeg bwerus yn y Saesneg sydd nid yn unig yn nodi’n 

glir ddiben a phrif fyrdwn y gwaith hwn ond hefyd yn crynhoi un o brif themâu y Cylch-

grawn Cynmraeg  yn gyffredinol: ‘I would only ablige them to seperate religion from Civil 

and secular affars, in order to make all mankind as free as Christ intended they should be’. 

Rhyddid crefyddol oedd y nod a sefydlu gwlad a oedd yn seiliedig ar foesau pur a chadarn: 

‘Establish a state on wise and virtuous principles’.783 

 

Roedd cynnwys cyfieithiadau fel hyn yn y Cylch-grawn Cynmraeg yn bwysig oherwydd fel y 

nodwyd ar ddechrau’r bennod, roedd yn fodd i sicrhau bod y wasg gyfnodol yn cynnig 

llenyddiaeth a syniadau newydd i’r llythrennog a llais i’r sawl a oedd am leisio eu barn yn 

agored: ‘They were treasured because they bought new literatures and ideas to those who 

could read and they gave a voice to those who dared to make their opinions public’.784 

Yn y Cylch-grawn Cynmraeg dangosodd Morgan John Rhys y gellid defnyddio’r Gymraeg i 

drafod pynciau llosg a syniadau arloesol y dydd. Yng ngeiriau Marian Löffler, ‘endeavoured 

to develop Welsh into a suitable medium for communicating the new concepts and branches 

of learning’.785 Roedd y syniadau newydd hyn yn ymestyn nod a phwrpas y cylchgrawn ac yn 

dangos y gellid defnyddio’r cyfrwng i wneud mwy na diddanu ac addysgu’r darllenwyr. 

                                                           
781 ‘Preface to the Fifth Edition’, t. 16. 
782 ‘Am Lywodraeth’, t. 44. 
783 ‘Preface to the Fifth Edition’, t. 21. 
784 Löffler, Welsh Responses to the French Revolution, t. 5. 
785 Löffler, Welsh Responses to the French Revolution, t. 37. 
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Roedd nod ymgyrchol a diwygiadol i’r cyfnodolyn. Gellid ei ddefnyddio i wella bywydau 

pobl a chreu cenhedlaeth newydd o Gymry radical a gweithgar.   
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Pennod 4 

Cylch-grawn Cynmraeg: ‘Hynod Weledigaeth Gwr Bonheddig o Ffraingc’ 

Rhyddid yw thema’r ysgrif ‘Hynod Weledigaeth Gwr Bonheddig o Ffraingc’ a 

ymddangosodd ym mhedwerydd rhifyn y Cylch-grawn Cynmraeg yn 1793.  Mae’r ysgrif hon 

yn arwyddocaol am ei bod yn symud oddi wrth y pwyslais ar foesoldeb ac yn trafod 

gwleidyddiaeth yn agored ac yn feirniadol. Adlewyrcha hefyd y datblygiad yng nghynnwys y 

wasg gyfnodol Gymraeg yn ystod y ddeunawfed ganrif. Cafwyd beirniadaeth gymdeithasol 

anuniongyrchol yn Tlysau yr Hen Oesoedd er mwyn sicrhau cefnogaeth i gyfrwng cyfathrebu 

newydd, ond erbyn diwedd y ddeunawfed ganrif roedd y cyfnodolyn wedi ennill tir. O 

ganlyniad, trafodid pynciau llosg y dydd yn y Cylch-grawn Cynmraeg a chyflwynid 

safbwyntiau dadleuol a oedd yn beirniadu cyfraith a threfn yn agored. Arweiniodd y 

datblygiad hwn y ffordd at gyfnodolion megis y Drysorfa Gymmysgedig a’r Geirgrawn tua 

diwedd y ddeunawfed ganrif a oedd yn nodedig am eu cynnwys beirniadol a dadleuol.  

 

Mae’r ysgrif hon hefyd yn arwydd o’r newid a welwyd gyda golwg ar theorïau cymdeithasol. 

Symudodd y pwyslais oddi wrth y syniad o greu cymuned ddeongliadol a chynhwysol a oedd 

yn ‘pledio polisi niwtral’ at greu pau gyhoeddus a oedd yn seiliedig ar gyflwyno dadleuon 

beirniadol-resymegol.786 Er bod y ddau fframwaith damcaniaethol uchod o ystyried y 

darllenwyr fel cymuned yn seiliedig ar y syniad o ddod ag unigolion at ei gilydd i greu un 

gymuned gyhoeddus, roedd y bau gyhoeddus yn gwneud hyn er mwyn trafod a dadlau ar 

faterion yn ymwneud ag awdurdod a gwleidyddiaeth.  

                                                           
786 Rhiannon Williams, Cyfaill pwy o’r hen wlad?: y wasg gyfnodol Gymraeg a hunaniaeth Cymry America 

1838-66, traethawd PhD anghyhoeddedig Prifysgol Bangor, 2016,  t. 92. 
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Roedd magu hyder a hunaniaeth y darllenwyr wrth wraidd y wasg gyfnodol Gymraeg o’r 

cychwyn cyntaf. Roedd Lewis Morris am i’r Cymry ymfalchïo yn ansawdd llenyddiaeth eu 

gwlad ac roedd yr Eurgrawn Cymraeg am feithrin dawn ei ddarllenwyr i gyfrannu i’r 

cylchgrawn a dangos bod eu gwaith yn ddigon da i’w gyhoeddi. Yr oedd Morgan John Rhys 

am i’r Cymry wneud y gorau o’r addysg a’r hyder yr oedd y cyfnodolion blaenorol wedi eu 

rhoi iddynt drwy ddangos bod y Gymraeg a’r wasg gyfnodol yn gyfrwng i sefyll dros eu 

hawliau a lleisio barn a beirniadaeth yn agored. 

 

Fel yn achos Hanes Bywyd Mr David George, mae’r ysgrif yn ymgorffori ac yn cyfleu’r 

themâu a’r teimladau a oedd yn berthnasol i Gymru er ei bod hi wedi’i lleoli mewn 

cymdeithas a gwlad estron. Ffrainc yw lleoliad yr ysgrif ac mae digwyddiad a hanes nodedig 

arall yn sylfaen iddi, sef y Chwyldro Ffrengig.  Am drigain mlynedd bu Louis XV o Ffrainc 

yn amharchu pobl Ffrainc ac yn eu trin fel ei eiddo personol.787 Ar ôl ei farwolaeth ac 

esgyniad Louis XVI torrodd y Chwyldro allan ac arweiniodd at ganlyniadau erchyll: ‘That 

Revolt has been described as “simply a revolt” – an insurrection of the emancipated mind of 

France against the tyranny of her social, Civil and religious Institutions’.788 Dymchwelodd y 

gweriniaethwyr y frenhiniaeth ac ailstrwythurwyd yr Eglwys Gatholig Rufeinig yn Ffrainc. 

Honnai’r rhai a gefnogai’r Chwyldro fod hyn yn ddigwyddiad pwysig ac y byddai o fantais 

i’r ddynoliaeth.789  Drwy leihau dylanwad y Pab a’r Eglwys Gatholig Rufeinig mewn 

materion yn ymwneud â’r wladwriaeth bu i Ffrainc ddilyn esiampl Prydain yn 1688.  

                                                           
787 John T. Griffith, Morgan John Rhys (1760-1804) (Carmarthen, 1910), t. 12.  
788 Griffith, Morgan John Rhys, tt. 12-3. 
789 Cathryn A. Charnell-White, Welsh Poetry of the French Revolution 1789-1805 (Cardiff, 2012), t. 9. 
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Sefydlwyd brenhiniaeth sefydliadol a oedd yn atebol i Dŷ’r Cyffredin a Thŷ’r Arglwyddi.790 

Nid oedd y Brenin yn rhydd i reoli fel y mynnai ac roedd cyfreithiau yn fodd i sicrhau gwell 

trefn a thegwch.   

 

Digwyddiad a ddiffiniodd y Chwyldro oedd yr ymosodiad ar y Bastille ar 14 Gorffennaf 

1789. Roedd yn symbol o obaith y bobl o ddisodli’r hen drefn. Yng ngeiriau Cathryn A. 

Charnell-White, ‘an act which constituted a powerful metaphor for the people’s hope of 

levelling the old order and of inaugurating a new one in its place’.791  Mae ‘levelling’ yma yn 

pwysleisio’r awydd am gydraddoldeb a dileu’r hen drefn annheg a welai’r breintiedig a’r rhai 

mewn awdurdod yn sathru ar y werin bobl.  Mae hefyd yn thema amlwg yn y Cylch-grawn 

Cynmraeg wrth i Morgan John Rhys gynnwys ysgrifau a oedd yn trafod ac yn cwestiynu 

trefn a thegwch cymdeithas, llywodraeth a chrefydd.   

 

Ceir enghraifft dda o hyn yn yr ysgrif ‘Am Lywodraeth’ pan ddywed yr awdur fod gan bawb 

hawl i leisio barn waeth beth fo’u safle yn y gymdeithas: ‘hawl sydd gan bob dyn, fal aelod 

o’r gymdeithas, i fod a llais, yn newisiad y swyddwyr gwladol’.792  Effeithiodd y Chwyldro 

Ffrengig ar weddill gwledydd Ewrop. Roedd ceidwadwyr megis Edmund Burke o Iwerddon a 

ysgrifennodd Reflections on the Revolution of France yn erbyn y Chwyldro yn llwyr ac yn 

ffafrio’r sefydlogrwydd a gynigiai sefydliad traddodiadol.793 Er hyn, roedd llenorion o Gymru 

megis Morgan John Rhys yn cefnogi’r Chwyldro. Roedd y radicaliaid yn awyddus i 

                                                           
790 Charnell-White, Welsh Poetry of the French Revolution, t. 9: ‘a constitutional monarchy whereby the 

monarch’s power was restricted by the Houses of Commons and the Lords’. 
791 Charnell-White, Welsh Poetry of the French Revolution, t. 10. 
792 ‘Am Lywodraeth’, Cylch-grawn Cynmraeg i, t. 43. Yr oedd Morgan John Rhys yn awyddus i berthnasu 

profiadau’r Ffrancwyr i’r Cymry.  
793 Charnell-White, Welsh Poetry of the French Revolution, t. 9. 
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addysgu’r bobl, ond roedd y ceidwadwyr eisiau eu hamddiffyn rhag syniadau newydd drwy 

gyhoeddi gweithiau teyrngarol. Fel y dywed D. O. Thomas: 

Tuedd y sawl a groesawai’r Chwyldro oedd apelio at egwyddor haniaethol, at 

wireddu’r iawnderau hynny y credent y dylai dynion eu mwynhau; tuedd y sawl a 

gondemniai’r chwyldrowyr oedd apelio at y ddyletswydd i ddiogelu sefydliadau a 

oedd eisoes mewn bod, fel ymgorfforiad o’r hyn a ystyriai dynion, drwy brofiad yn 

angenrheidiol i lywodraeth dda.794   

 

Cefnogwyr mawr y Chwyldro oedd aelodau Cymdeithas y Gwyneddigion yn Llundain a oedd 

am gyflwyno eu cyd-Gymry i syniadau newydd a delfrydau cymdeithas gyfiawn.  Cyn 

cyhoeddi y Cylch-grawn Cynmraeg, Cymdeithas y Gwyneddigion a oedd yn gyfrifol am 

gyflwyno syniadau a delfrydau’r Chwyldro Ffrengig i Gymru: 

Until then Welsh enthusiasm for the French Revolution ideas had expressed itself 

within the framework of the London Welsh Gwyneddigion and Cymreigyddion 

societies whose cultural nationalism saw in the overthrows of the old order an 

opportunity for their historic nation to take its rightful place in the world.795   

Roedd y Gwyneddigion yn byw yng nghanol bwrlwm y brifddinas a oedd yn llawn cynnwrf 

democrataidd yn ail hanner y ddeunawfed ganrif. Cyferbynnai’r awyrgylch gwleidyddol yr 

oedd Cymry Llundain yn byw ynddo gyda’r awyrgylch yn eu mamwlad. Fel y nododd R. T. 

Jenkins, yr oedd Cymru ar y pryd ‘yn wleidyddol ddiymadferth ac yn cael ei llyncu fwyfwy 

gan ddiddordeb ym materion crefydd’.796   

 

Ym mis Hydref 1789 ysgrifennodd Owen Jones (Owain Myfyr) lythyr at Walter Davies yn 

mynegi cefnogaeth Cymdeithas y Gwyneddigion i’r Chwyldro am ei fod yn seiliedig ar 

egwyddorion y gymdeithas: ‘Ie Rhydd-id mewn Gwlad ac Eglwys yw amcan y 

                                                           
794 D. O. Thomas, Ymateb i Chwyldro / Response to Revolution (Caerdydd, 1989), t. 12. 
795 Marion Löffler, Welsh Responses to the French Revolution – Press and Public Discourse 1789-1802 

(Cardiff, 2012), t. 28. 
796 R. T. Jenkins, Hanes Cymru yn y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg Cyfrol i (Caerdydd, 1933), t. 16. 
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Gymdeithas’.797  O ran crefydd dywed Owen Jones na ddylai dyn ‘fod yn ddarostyngedig i’w 

dywys a’i gaethiwo gan arall’,  sy’n pwysleisio’r angen am ryddid crefyddol.  Dywed hefyd y 

dylid defnyddio cyfreithiau i reoli a sicrhau trefn cymdeithas: ‘Person a’i Eiddo yn rhydd ac 

yn ddiogel oddiwrth bob cam a gormes heb y cyneddfau hyn ni byddai gyflwr Dyn fawr 

gwell nag anifail llog’.798  Credai fod rhyddid yn un o hawliau sylfaenol bywyd. Yr oedd y 

Chwyldro wedi tynnu sylw at anghyfiawnderau’r gymdeithas ac wedi ysgogi pobl i 

weithredu.  Mae’r ysgrif ‘Hynod Weledigaeth Gwr Bonheddig o Ffraingc’ fel pe bai’n rhoi 

llwyfan i ddadl y radicaliaid a’r ceidwadwyr ac yn rhoi cyfle i’r bobl gyffredin a’r bobl 

freintiedig ddadlau eu hachos.  

 

Er bod  yr ysgrif hon yn debyg i ‘Hanes Bywyd Mr David George’ am ei bod yn trafod 

rhyddid ar lefel gymdeithasol a chrefyddol, mae’r elfen wleidyddol yn gryfach o lawer ynddi 

wrth iddi ymdrin â’r goron a chyfraith a threfn. Sefyllfa’r Ffrancwyr a ddarlunnir, ond mewn 

modd y gallai’r Cymry uniaethu â’u teimladau a’u sefyllfa, nodwedd bwysig iawn i lenorion 

Cymru.  Yr oedd Morgan John Rhys yn awyddus i berthnasu profiadau’r Ffrancwyr i’r 

Cymry ac er mwyn gwneud hynny roedd yn rhaid domestigeiddio ychydig ar y cynnwys. 

Cyfunir manylion estron â sefyllfaoedd a themâu cyfarwydd. Canolbwyntir ar faterion a 

phroblemau a fodolai ym Mhrydain ar y pryd, megis tensiwn rhwng y mudiadau crefyddol, 

rhwyg cymdeithasol a beirniadaeth agored ar y wladwriaeth. Gwnaed hyn er mwyn sicrhau y 

gallai’r darllenwyr uniaethu â’r syniadau gan wneud i’r testun ymddangos yn naturiol i’r 

gynulleidfa darged. O ganlyniad gallai’r Cymry ymuno yn nadleuon y bau gyhoeddus ar 

faterion a oedd yn ymwneud â’r wladwriaeth ac awdurdod. 

                                                           
797 Dyfynnir yn Charnell-White, Welsh Poetry of the French Revolution, t. 10. 
798 Dyfynnir yn Charnell-White, Welsh Poetry of the French Revolution, t. 10. 
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Rhaid cofio mai’r awydd i addysgu a darparu deunydd darllen o safon a oedd yn gyrru’r 

cyfnodolion Cymraeg cynnar ac roedd Morgan John Rhys am barhau i ddarparu ysgrifau y 

byddai ei ddarllenwyr yn gallu eu deall a’u mwynhau. Yng ngeiriau D. O. Thomas, ‘cred 

oedd yn gyffredin [...] byddai lledaenu gwybodaeth a dealltwriaeth yn esgor ar welliannau 

parhaus yn ansawdd bywyd pob dyn’.799  Dengys hyn ddatblygiad y wasg gyfnodol Gymraeg 

ac yn wir ddatblygiad o ran addysg a dealltwriaeth y darllenwyr.  Câi ysgrifau eu symleiddio 

a’u domestigeiddio yn y cyfnodolion Cymraeg blaenorol fel y gallai’r darllenwyr eu 

gwerthfawrogi a’u deall.  Newidiodd Lewis Morris leoliad ‘Ystori Doctor y Bendro’, o Milan 

i Lanbedr Pont Steffan, ac aeth ati i gynnwys mwy o wybodaeth a chyd-destun er mwyn 

sicrhau y byddai’r ysgrif yn cael ei derbyn gan y darllenwyr.  Yr oedd y cyfnodolion 

Cymraeg cynnar wedi ehangu gorwelion y darllenwyr ac wedi ychwanegu at eu dealltwriaeth 

drwy gyflwyno cyfryngau a syniadau newydd. Erbyn diwedd y ganrif credai Morgan John 

Rhys fod y wybodaeth a’r addysg sylfaenol hon wedi meithrin darllenwyr deallus a 

synhwyrol a allai drin a thrafod pynciau llosg a materion dyrys y dydd.  

 

Yn debyg i ‘Hanes Bywyd Mr. David George’ nodir bod y stori wedi’i lleoli mewn gwlad 

estron sy’n awgrymu’n syth mai cyfieithiad neu addasiad yw’r ysgrif. Ar gychwyn yr ysgrif 

nodir ei bod yn rhan o waith o’r enw ‘The Patriot’. Constantin-François Chasseboeuf de 

Volney oedd awdur y gwreiddiol ac aeth Morgan John Rhys ati i gyfieithu ei syniadau a’i 

weledigaeth: ‘Morgan John Rhys of Lanbradach who translated the ideas of the French deist 

Constantin-François Volney and published them in the Cylchgrawn Cymraeg in 1793’.800  

Gair allweddol yn y dyfyniad uchod yw ‘syniadau’ - ‘translated the ideas’ - sy’n awgrymu 

                                                           
799 Thomas, Ymateb i Chwyldro, t. 18. 
800 Gwyn Griffiths, ‘The Author of Our Anthem’, Wales’s Magazine Cambria (Rhagfyr, 2009), t. 22. 
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nad cyfieithiad slafaidd air am air yw’r ysgrif ond yn hytrach addasiad sy’n ymgorffori prif 

syniadau’r gwreiddiol:   

The more political and literary pieces tended to be free adaptations, combinations of 

adaptations and original writing, or text which were inspired by, rather than translated 

from, English sources.801  

Mae Morgan John Rhys yn cymryd themâu a syniadau pwysicaf y gwaith gwreiddiol ac yn 

eu domestigeiddio i gyflwyno ei neges ei hun fel y gwnaed yn gyffredinol yn y cyfnodolion 

Cymraeg: ‘they [y cyfnodolion Cymraeg] constituted the most important manifestation of the 

radical Welsh reaction to the ideas of the French Revolution’.802   

 

Seilir ‘Hynod Weledigaeth Gwr Bonheddig o Ffraingc’ ar bennod 15 y fersiwn Saesneg a 

gyfieithwyd gan Thomas Jefferson a Joel Barlow o’r fersiwn Ffrangeg gwreiddiol,  Les 

Ruines, ou Meditation sur les Révolutions des Empires, gan Volney a gyhoeddwyd ym 

Mharis yn 1791.803  Traethawd oedd y gwaith hwn a oedd yn rhag-weld pob crefydd yn dod 

at ei gilydd ac yn cydnabod y gred gyffredin a oedd wrth wraidd pob un o’r crefyddau hyn.  

Roedd Volney yn gobeithio y byddai astudiaeth agored yn seiliedig ar natur a hunan-gariad 

yn arwain at greu crefydd naturiol yn ogystal â pherffeithrwydd moesol.804   

 

                                                           
801 Löffler, Welsh Responses to the French Revolution, t. 47. 
802 Löffler, Welsh Responses to the French Revolution, t. 28. 
803 Constantin-François Chasseboeuf de Volney, Volney’s Ruines: or Meditation on the Revolutions of Empires 

Translated under the immediate inspection of the author from the latest Paris edition (New York, 1853). 

Cyfieithwyd gan Thomas Jefferson a Joel Barlow. Yng ngeiriau Edwin S. Gaustad: ‘Jefferson was so taken with 

Volney’s Les Ruins, ou meditations sur les revolutions des empires that he undertook to translate it for the 

American public; this task was eventually completed by Joel Barlow, and the book was published in 1799 under 

the title Ruins; or, Meditations on the Revolutions of Empires’. Edwin S. Gaustad, Sworn on the Altar of God – 

A religious Biography of Thomas Jefferson (Michigan, 1996), t. 35. 
804 J. R. LeMaster a Donald D. Kummings (goln.), The Routledge Encyclopedia of Walt Whitman (New York / 

London, 1998), t. 755: ‘open-eyed study of nature and enlightened self-love mankind might devise a truly 

natural religion and thereby reach moral “perfection”’. 
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Cyflwynodd Volney gynrychiolwyr o wahanol grefyddau a dangosodd fod penderfyniad y 

crefyddau hyn i ddargyfeirio a sefydlu eu harferion a’u credoau eu hunain wedi arwain at 

anghytundeb a rhyfela. Credai pe bai’r holl grefyddau hyn yn gallu cytuno ar eu helfennau 

hanfodol yna byddai modd cyrraedd dealltwriaeth gyffredinol a fyddai’n deilwng o resymeg 

ddynol ac urddas ddwyfol.805  Yr oedd ffyddlondeb at eu sect eu hunain yn hytrach nag at 

Dduw a chrefydd yn gyffredinol yn arwain at ddrwgdeimlad a gwrthdaro rhwng y gwahanol 

grefyddau. Yng ngeiriau Edwin S. Gaustad: 

Blind loyalty to one’s own sect led to savagery and persecution; devout understanding 

of the laws by which God governs the universe led, on the other hand, to a “common 

rule” that would guide all peoples “without distinction of Country or of sect towards 

perfection and happiness”.806   

Byddai dilyn egwyddorion crefydd naturiol a pherffeithrwydd moesol yn sefydlu patrwm o 

hapusrwydd personol a chymdeithas gynhyrchiol a fyddai’n parchu ac yn anrhydeddu Duw.   

 

Credid y byddai crefydd naturiol yn uno’r bobl am y byddai’n agored i bawb o bob hil a 

chefndir.807 Yn debyg i’r syniad hwn o gymuned ddeongliadol, ni fyddai unrhyw 

wahaniaethu nac eithrio. Roedd y traethawd hefyd yn gobeithio am ryddid a chyfiawnder 

cymdeithasol: ‘anticipated the replacement of monarchy and church with a new age of liberty 

and justice’.808 Sylwer bod geiriau Owen Jones yn ei lythyr at Walter Davies uchod - ‘Person 

a’i Eiddo yn rhydd ac yn ddiogel oddiwrth bob cam a gormes’ - yn adleisio meddylfryd a 

chred Volney ei hun: ‘[...] the condition of a free and entire proprietor’. 809  Credid y byddai 

hyn yn arwain at ffyniant cyffredinol y wladwriaeth. Roedd anghyfiawnder ac annhegwch 

                                                           
805 Edwin S. Gaustad, Sworn on the Altar of God – A religious Biography of Thomas Jefferson (Michigan, 

1996), t. 35: ‘then the world arrived at understanding worthy of human rationality and divine dignity’. 
806 Gaustad, Sworn on the Altar of God – A religious Biography of Thomas Jefferson, t. 35. 
807 Gaustad, Sworn on the Altar of God, t. 35. 
808 William Howard Adams, The Paris Years of Thomas Jefferson (New York, 1997), t. 77. 
809 Volney, Volney’s Ruines: or Meditation on the Revolutions of Empires, t. 10. 
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gwleidyddol a chrefyddol yn arwain at aflonyddwch cymdeithasol. Diben gwaith Volney 

oedd archwilio tarddiad cymdeithas a’r rhesymau y tu ôl i ddirywiad a diddymiad 

cymdeithas.   

 

Gwisgai Volney, fel Morgan John Rhys, sawl het. Roedd yn ieithydd, yn hanesydd, yn 

wleidydd, yn athronydd ac yn awdur. Uchelwr oedd Volney, ac yn 1782, ar ôl etifeddu swm o 

arian, aeth ar daith i wledydd y dwyrain. Yn ystod y cyfnod hwn bu’n meithrin  ei ddiddordeb 

mewn hanes ac ieithoedd hynafol a threuliodd saith mis yn yr Aifft a Syria.  Yn debyg i 

Morgan John Rhys roedd Volney hefyd yn llwyr yn erbyn caethwasiaeth. Credai mai 

canlyniad troi cefn ar egwyddorion crefydd, cydraddoldeb a rhyddid oedd y Chwyldro. Yng 

ngeiriau Martin Bernal: ‘suffused with the principles of liberty and equality, not only among 

classes but among races’.810   

 

Dychrynodd Volney pan welodd mai du oedd lliw croen y bobl yn yr Aifft, poblogaeth a gâi 

ei hedmygu yng ngwledydd Ewrop.  Nododd ei anghrediniaeth yn ei lyfr Voyage en Égypte et 

en Syria.811 Cyflëir yr anghrediniaeth hon yn y cyfieithiad Saesneg o’r gwreiddiol a 

gyhoeddwyd mewn dwy ran yn 1788, Travels through Syria and Egypt in the Years 1783, 

1784 and 1785:  

Just think, that this race of Black men, today our slave and the object of our scorn, is 

the very race to which we owe our arts, Sciences, and even the use of speech!  Just 

imagine, finally, that it is in the midst of people who call themselves the greatest 

friends of liberty and humanity that has approved the most barbarous slavery, and 

questioned whether Black men have the same kind of intelligence as whites.812  

                                                           
810 Martin Bernal, ‘The impact of blackness on the Formation of Classics’, yn Stephen Chrisomalis ac Andre 

Costopoulos (goln.), Human Expeditions – Inspired by Bruce Trigger (Toronto, 2013), t. 19. 
811 Constantine de Volney, Voyage en Égypte et en Syria, Pendant Les Années 1783, 1784 et 1785 (Paris, 1787). 
812 Cyfieithiad Saesneg o waith Volney - Dienw, Travels through Syria and Egypt in the Years 1783, 1784 and 

1785 (London, 1788), t. 83. 
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Credai Volney, fel llawer yn y cyfnod dan sylw, mai’r Aifft oedd tarddiad dysg a diwylliant 

Ewropeaidd.813  Drwy gyferbynnu llwyddiant pobl yr Aifft gyda’r ffordd yr oeddynt yn cael 

eu trin gan y bobl wyn yn y dyddiau presennol gobeithiai dynnu sylw at farbariaeth y 

sefyllfa.814   

 

Roedd y modd yr aeth Volney ati i feirniadu’n agored gaethwasiaeth ar y pryd yn gwbl 

chwyldroadol: ‘This is the first of what was to become a standard abolitionist argument.  

None of the earlier writers of this persuasion, Black or White, had used it’.815  Dengys hyn 

bwysigrwydd radicaliaid cryf ac angerddol yn yr ymgyrch yn erbyn caethwasiaeth a 

gorthrymder wrth iddynt gynhyrchu gweithiau llenyddol chwyldroadol a fyddai’n fodd i 

ddylanwadu ac ysgogi eraill i gymryd rhan yn y frwydr. Yn amlwg roedd galw am y 

gweithiau chwyldroadol hyn oherwydd cyfieithwyd Les Ruines, ou Meditation sur les 

Révolutions des Empires i lawer o ieithoedd sy’n pwysleisio pŵer dylanwadol gweithiau 

llenyddol. Yng ngeiriau Martin Bernal: ‘Ruines was republished many times in the 1790s and 

was translated into English, German, Spanish, Portuguese, Hungarian, Swedish and even 

Welsh’.816  

 

Cyfeiriwyd eisoes at y rhagfarn a fodolai yn erbyn Cymru a’r Gymraeg fel iaith a chenedl 

israddol i’r Saesneg yn y ddeunawfed ganrif ac amlyga geiriau Bernal, a gyhoeddwyd yn 

2013, nad yw’r rhagfarn hon wedi newid erbyn heddiw  – ‘even Welsh’. Yn yr unfed ganrif 

ar hugain cyflëir rhyw syndod bod y gwaith hwn wedi’i gyfieithu i’r Gymraeg, syndod na 

                                                           
813 Chrisomalis ac Costopoulos (goln.), Human Expeditions – Inspired by Bruce Trigger, t. 18: ‘He [Volney] 

also followed convention in seeing Egypt as the source of Greek and, hence, all European culture’. 
814 Chrisomalis ac Costopoulos (goln.), Human Expeditions – Inspired by Bruce Trigger, t. 18: ‘[…] the outrage 

of their enslavement’. 
815 Chrisomalis ac Costopoulos (goln.), Human Expeditions – Inspired by Bruce Trigger, t. 18. 
816 Chrisomalis ac Costopoulos (goln.), Human Expeditions – Inspired by Bruce Trigger, t. 19. 
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chaiff ei gyfleu wrth gyfeirio at yr ieithoedd eraill. Cafwyd ymdrech gan radicaliaid fel 

Morgan John Rhys i normaleiddio’r sefyllfa hon yng Nghymru a thynnu sylw ar sefyllfaoedd 

annheg a rhagfarnllyd mor fuan â’r ddeunawfed ganrif. Drwy gyfieithu’r gwaith dylanwadol 

hwn i’r Gymraeg dangoswyd bod y Gymraeg fel iaith leiafrifol yr un mor bwysig ag 

ieithoedd poblogaidd a dylanwadol eraill y byd yn y frwydr yn erbyn caethwasiaeth. 

Chwaraeodd y wasg gyfnodol Gymraeg ran allweddol yn y gwaith o dynnu sylw at rôl a 

chyfraniad y Gymraeg gan roi llais a llwyfan i drafod materion o bwys cenedlaethol a 

rhyngwladol. Gellir honni felly bod Morgan John Rhys yn ceisio arwain dwy ymgyrch yn y 

Cylch-grawn Cynmraeg, sef yr ymgyrch yn erbyn caethwasiaeth ac ymgyrch i sicrhau lle i’r 

Gymraeg yn y drafodaeth ar bynciau llosg a materion pwysig y dydd.  

 

Parhau â’r frwydr yn erbyn caethwasiaeth oedd nod Morgan John Rhys a bu iddo gynnwys 

dwy ysgrif bwerus iawn a oedd yn trafod caethwasiaeth yn y Cylch-grawn Cynmraeg, sef 

‘Hanes Hynod am Negroe’ a ‘Hanes Bywyd Mr. David George’.  Torrai Morgan John Rhys 

dir newydd yn y wasg gyfnodol wrth symud oddi wrth y pwyslais ar y wedd Gymreig 

geidwadol a thrafod pynciau dwys a difrifol.  Roedd y wasg gyfnodol Gymraeg yn gwneud 

mwy na darparu deunydd darllen erbyn hyn: cynyddai uchelgais y drafodaeth Gymraeg gan 

sicrhau bod y Gymraeg yn rhan o drafodaeth gyfredol o bwys rhyngwladol. Roedd 

caethwasiaeth hefyd yn symbol o broblemau mewn cymdeithasau ledled y byd. Fel y nododd 

D. O. Thomas, 

Roedd egwyddor hunanlywodraeth wedi cael ei ddatgan gan Jean Jacques Rousseau 

pan haerodd mai caethwas yw pob dyn sy’n ddarostyngedig i ewyllys rhywun arall yn 

hytrach nag i’w ewyllys ei hun.817   

                                                           
817 Thomas, Ymateb i Chwyldro, t. 24. 
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Hon yw’r neges a gyflëir yn ‘Hynod Weledigaeth Gwr Bonheddig o Ffraingc’. Er nad yw’n 

darlunio creulondeb a chieidd-dra caethwasiaeth fel y gwneir yn ‘Hanes Bywyd Mr. David 

George’, yr un yw’r neges, sef y dylai pob dyn fod yn rhydd oddi wrth orthrymder a gormes.   

 

Cyfieithodd Thomas Jefferson Les Ruines, ou Meditation sur les Révolutions des Empires i’r 

Saesneg.  Roedd Jefferson yn gwerthfawrogi thema’r gwaith a’r ymgais i addysgu pobl a’u 

hysgogi i weithredu.  Yn debyg i Volney, credai Jefferson fod dyletswydd arnynt i addysgu’r 

bobl: ‘Idleness was the kinsman of vice; to do nothing is generally to do evil’.818  Nid yw hyn 

yn peri syndod gan mai ef oedd un o brif awduron Datganiad Annibyniaeth America yn 1776, 

gwaith a geisiai sefydlu’r gred fod pob dyn wedi’i greu’n gyfartal: ‘Independence, self-

government, religious liberty and an enlightened citizen are key stars of Jefferson’s 

constellation of revolutionary ideas’, meddai R. B. Bernstein.819  Roedd yn credu bod 

dyletswydd ar y bobl i sefyll dros eu hawliau ac ymdrin â gwendidau moesol a materol y 

byd.820  Dyma a geisiai Morgan John Rhys ei wneud hefyd drwy gyfrwng y wasg: ‘trying to 

open their eyes to see their Civil and religious rights’.821 Gobeithiai Morgan John Rhys y 

byddai cyhoeddi ysgrifau a ddangosai anghyfiawnder a gorthrymder mewn rhannau eraill o’r 

byd ac ymgais pobl i wrthsefyll yr anghyfiawnderau hynny yn fodd i ysgogi’r Cymry i 

weithredu.  

 

Dywedir i Jefferson gyfieithu’r ugain pennod gyntaf er mwyn cyflwyno syniadau’r gwaith 

i’w gyd- Americanwyr ac i Joel Barlow, Americanwr a bardd a oedd yn byw ym Mharis, 

                                                           
818 Gaustad, Sworn on the Altar of God, t. 37. 
819 R. B. Bernstein, Thomas Jefferson – The Revolution of Ideas (New York, 2004), t. 8. 
820 Gaustad, Sworn on the Altar of God, t. 37: ‘Man was not a worm, not a moral midget, but one designed by 

God and empowered by him to conquer the infirmities, moral or physical, of his world’. 
821 Griffith, Morgan John Rhys, t. 22. 
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gwblhau’r cyfieithiad.   Cyhoeddwyd y llyfr ym Mharis yn 1799 dan y teitl Ruins; or 

Meditations on the Revolutions of Empires.  Ar ôl iddo ddychwelyd o Baris a chyn i’r 

Chwyldro gyrraedd ei anterth dywedodd Jefferson na fyddai modd sicrhau rhyddid dros nos 

ac y dylid bodloni ar y camau bychain a gymerid tuag at y newid hwn:  

[...] the ground of liberty is to be gained by inches, that we must be contented to 

rescue what we can get from time to time, and eternally press forward for what is yet 

to get. It takes time to persuade men to do even what is for their own good.822  

Er bod geiriau Jefferson yn awgrymu ei fod yn barod i weithio’n galed i gyflwyno syniadau a 

delfrydau’r Chwyldro awgrymir bod ei sefyllfa wleidyddol yn ei rwystro rhag cyfleu 

syniadau radical Les Ruines, ou Meditation sur les Révolutions des Empires yn ffyddlon: ‘Mr 

Volney, when in this country in 1797, expressed his disapprobation of this translation, 

alleging that the translator must have been overawed by the government or clergy from 

rendering his ideas faithfully’.823   

 

Yr oedd Thomas Jefferson yn ffigwr dylanwadol iawn ym maes gwleidyddiaeth yr Unol 

Daleithiau ar y pryd.  Ef oedd ysgrifennydd gwladol cyntaf yr Unol Daleithiau rhwng 1790 a 

1793, cafodd ei benodi’n Is-lywydd y wlad yn 1796 ac ef oedd arweinydd yr wrthblaid 

wleidyddol gyntaf. Tra oedd yn gweithio’n galed i gyfieithu Les Ruines, ou Meditation sur 

les Révolutions des Empires roedd hefyd yn paratoi ei gynnig i fod yn Llywydd yr Unol 

Daleithiau yn 1800.  Mewn cyfnod pan oedd yn brwydro i ennyn cefnogaeth y bobl mae’n 

debyg nad oedd eisiau cael ei gysylltu â gwaith chwyldroadol a gyflwynai syniadau dadleuol.  

Mae’n bur debyg iddo wyro ychydig oddi wrth syniadau tanbaid Volney rhag i’w 

                                                           
822 Dyfynnwyd yn Julian P. Boyd (gol.), The Papers of Thomas Jefferson, Vol 16, 30 November 1789–4 July 

1790 (Princeton, 1961) tt. 129–130. 
823 ‘Invocation – Philadelphia Translation’, Constantin Francois Chassebeuf de Volney, Volney’s Ruines: or 

Meditation on the Revolutions of Empires, t. 4. 
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wrthwynebwyr ymosod arno a defnyddio ei gysylltiad â’r gwaith radicalaidd i chwalu ei 

ymgyrch.   

 

Ymddengys bod Jefferson yn iawn i gredu hyn. Er iddo geisio osgoi beirniadaeth a drwg-

deimlad wrth gyfieithu gwaith Volney, wynebodd feirniadaeth hallt tua diwedd y ganrif. 

Ysgrifennodd lythyr at un o’i gymdogion, Philip Mazzei, ym mis Ebrill 1796 yn beirniadu 

polisi tramor America: ‘In place of that noble love of liberty and republican government 

which carried us triumphantly thro’ the war, an Anglican, monarchical and aristocratically 

party has sprung up, whose arrowed object is to draw over us the substance as they have 

already done the forms of the British government’.824 Cyhoeddwyd y llythyr personol hwn 

mewn papurau newydd yn Ffrainc ac yn America a wynebodd Jefferson feirniadaeth hallt gan 

y Ffederalwyr. Defnyddiwyd y llythyr hwn i gyfiawnhau honiad yr Arlywydd John Adams 

a’r Ffederalwyr fod y Blaid Weriniaethol yn fwy ffyddlon i Ffrainc nag i America.825  

 

Yn ystod y cyfnod hwn teithiodd Volney o amgylch gogledd America, profiad a gofnododd 

yn ei gyfrol Tableau du climat et du sol des Etats-Unis d'Amerique yn 1803. Cyfieithwyd y 

gyfrol i’r Saesneg yn 1804 - A View of the Soil and Climate of the United States of 

America.826 Ymhyfrydodd yn y rhyddid a gynigiai’r wlad: ‘Here I beheld nothing but a 

splendid prospect of future peace and happiness’.827 Er hyn o ganlyniad i’r feirniadaeth 

                                                           
824 Barbara B. Oberg (gol.), ‘Jefferson’s Letter to Philip Mazzei’, yn The Papers of Thomas Jefferson Vol 29 1 

March 1796 to 31 December 1797 (New Jersey, 2001), tt. 82-3. Adnodd ar-lein ar gael hefyd, 

<https://jeffersonpapers.princeton.edu/selected-documents/thomas-jefferson-philip-mazzei-0>; cyrchwyd 23 

Tachwedd 2017. 
825 Barbara B. Oberg (gol.), ‘Editorial Note’, yn Jefferson’s Letter to Philip Mazzei, The Papers of Thomas 

Jefferson Vol 29 1 March 1796 to 31 December 1797 (Princeton, 2002), tt. 73-88. Adnodd ar-lein ar gael, 

https://jeffersonpapers.princeton.edu/selected-documents/jeffersons-letter-philip-mazzei>; cyrchwyd 23 

Tachwedd 2017. 
826 C. F. Volney, Tableau du climat et du sol des Etats-Unis d'Amerique (Paris, 1803). Cyfieithiad Saesneg gan 

C. B. Brown, A View of the Soil and Climate of the United States of America (Philadelphia, 1804). 
827 C. F. Volney, ‘Preface’, A View of the Soil and Climate of the United States of America, t. iv. 

https://jeffersonpapers.princeton.edu/selected-documents/thomas-jefferson-philip-mazzei-0
https://jeffersonpapers.princeton.edu/selected-documents/jeffersons-letter-philip-mazzei
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ffyrnig iawn yn erbyn Ffrainc gorfodwyd Volney i adael America: ‘I was stigmatized as the 

emissary of a government, whose axe was continually falling on the necks of those whose 

conduct and opinions resembled mine’.828 Gellir mentro awgrymu bod Jefferson wedi rhag-

weld y feirniadaeth hon yn erbyn syniadau radicalaidd Volney wrth gyfieithu Les Ruines, ou 

Meditation sur les Révolutions des Empires. Pe bai wedi cyfieithu gwaith Volney yn 

llythrennol a chyfleu ei syniadau dadleuol mae’n debyg na fyddai wedi derbyn y gefnogaeth 

angenrheidiol i gael ei benodi’n Arlywydd America.  

 

Er bod Jefferson yn cefnogi syniadau Volney ac yn ei ystyried yn ffrind personol ni allai gael 

ei weld yn cefnogi Volney gan fod y Ffederalwyr dan arweiniad John Adams yn ystyried 

Volney yn fygythiad posib i America ac o bosib yn ysbïwr: ‘They fancied that I was engaged 

in conspiracy […] to throw Louisiana into the hands of the directory’.829 Mae ofn Jefferson i 

leisio ei farn yn agored yn cyflwyno elfen o eironi gan ei fod yn mynd yn gwbl groes i brif 

thema a neges Les Ruines, ou Meditation sur les Révolutions des Empires, ond mae hefyd yn 

arwydd o’r problemau yr oedd yn rhaid i’r radicaliaid eu hwynebu wrth i’r ceidwadwyr a’r 

wladwriaeth geisio diddymu eu syniadau a’u dylanwad. 

 

Syniadau a dylanwad cyfieithiad Saesneg C. B. Brown o waith Volney sy’n cael eu cyfleu 

gan Morgan John Rhys yn yr ysgrif ‘Hynod Weledigaeth Gwr Bonheddig o Ffraingc’.  

Adroddir yr ysgrif yn y person cyntaf ac mae’n bur debyg mai Volney ei hun yw’r gŵr 

bonheddig sy’n edrych i lawr ar ei wlad mewn breuddwyd.  Ni cheir darlun hyfryd a 

gwladgarol i agor yr ysgrif, yn hytrach ceir ymdeimlad o golled ac anobaith wrth i’r gŵr 

                                                           
828 Volney, ‘Preface’, A View of the Soil and Climate of the United States of America, t. vii.  
829 Volney, ‘Preface’, A View of the Soil and Climate of the United States of America, t. vii. 
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bonheddig ddisgrifio’r ‘anialwch’ a’r ‘byd gwag presennol’ a oedd wedi disodli ‘un o 

ddinasoedd teccaf ar wyneb y ddaear’.830  Dyma’r unig fanylion a gawn am y byd go iawn 

cyn i’r gŵr bonheddig orwedd i lawr i orffwys a llithro i fyd dychmygol ei freuddwydion.   

 

Mae’r dewis i ddianc i fyd dychmygol yn awgrymu’n syth fod yr awdur ei hun eisiau cuddio 

yn y byd dychmygol. Adlewyrcha hyn ffuglen Ellis Wynne yn Gweledigaethau y Bardd 

Cwsc wrth iddo ddefnyddio confensiwn y freuddwyd i gyflwyno beirniadaeth wleidyddol 

ddadleuol: ‘In the oppressive climate of the mid-1790s the disappearing act of author and 

translator was an effective protective strategy [...]”831 Gwyddai’r radicaliaid y byddent yn 

wynebu cerydd am gyflwyno syniadau dadleuol ac yn rhifyn olaf y Cylch-grawn Cynmraeg 

mae Morgan John Rhys yn mynegi ei awydd i leisio ei farn yn agored - “’Dylai’r argraph-

wasg gael ei chynnal yn rhydd ac yn agored, i ymresymu a dadleu ar bob pwngc o 

ddifinyddiaeth a llywodraeth [...]’832  Bu’n rhaid i Morgan John Rhys ffoi o Gymru i’r Unol 

Daleithiau oherwydd ofn y byddai’n cael eu arestio am iddo gyflwyno syniadau radicalaidd.  

 

Roedd Volney hefyd yn awyddus i’w dynnu ei hun o’r stori er mwyn canolbwyntio ar 

gyflwyno neges yr ysgrif. Yng ngeiriau Count Daru, ‘he overcame the temptation of 

interrupting his narrative by personal adventures [...]’.833 Adroddir yr hanes o safbwynt 

rhywun arall a oedd wedi trigo yn y wlad ers blynyddoedd lawer. Pwysleisir mai barn y 

preswylydd hwn a gyflëir ac nid barn yr awdur ei hun fel y nododd Count Daru, ‘He carefully 

                                                           
830 ‘Hynod Weledigaeth Gwr Bonheddig o Ffraingc’, Cylch-grawn Cynmraeg, iv (1793), t. 221. 
831 Löffler, Welsh Responses to the French Revolution, t. 46. 
832 Löffler, Welsh Responses to the French Revolution, t. 31. 
833 Count Daru, ‘The Life of Voley’ yn Volney, Volney’s Ruines: or Meditation on the Revolutions of Empires, 

t. 9. 
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avoids appearing upon the stage’.834 Rhydd hyn ryddid i Volney gyflwyno cyflwr 

cymdeithasol, gwleidyddol a moesol y wlad heb leisio ei farn bersonol ef yn agored. 

 

Caiff y gŵr bonheddig ei gipio i fyny i’r awyr gan un a dybiai i fod yn ‘Angel ac nid dyn’, 

sydd eto’n pwysleisio’r elfen ddychmygol ac yn cyflwyno elfen grefyddol.  Y mae’r darlun 

negyddol o’r wlad isod yn parhau ond dysgwn mai Ffrainc yw’r wlad y mae’r gŵr bonheddig 

yn ei disgrifio er nad enwir yn bendant ‘fy ngwlad anwyl fy hun’.835  Mae’r gair ‘anwyl’ (sic) 

yn gwrthgyferbynnu’n llwyr â’r disgrifiad o’r ‘cyffro anghyffredin’ a’r bobl yn brwydro yn 

erbyn ei gilydd ac yn ‘ymgyrch am y cyntaf’.836  Er ei fod yn uchel yn yr awyr mae’n clywed 

llef y bobl sy’n pwysleisio bod anghydfod a dadlau mawr yn digwydd ymhlith y bobl.   

 

Ceir gwrthgyferbyniad ym mhob un o frawddegau’r bobl hyn i bwysleisio problemau’r wlad. 

Dywedir eu bod yn byw mewn ‘gwlad dda a ffrwythlon’, ond eto mae bara mor brin ac 

ymborth mor ddrud ‘fel ag yr ydym bron newynu’.837  Byddai darllenwyr y Cylch-grawn 

Cynmraeg yn gallu uniaethu â hyn oherwydd roedd dylanwad y Chwyldro Ffrengig i’w weld 

yng Nghymru. Roedd yn gyfnod o argyfwng cymdeithasol. Cafwyd terfysgoedd bwyd mewn 

sawl tref yng Nghymru rhwng 1793 a 1801.838  Roedd y werin bobl yn cael eu gadael i lwgu 

tra oedd y bobl freintiedig yn gwledda.   

 

                                                           
834 Volney, Volney’s Ruines: or Meditation on the Revolutions of Empires, t. 9. 
835 ‘Hynod Weledigaeth Gwr Bonheddig o Ffraingc’, t. 221. 
836 ‘Hynod Weledigaeth Gwr Bonheddig o Ffraingc’, t. 221. 
837 ‘Hynod Weledigaeth Gwr Bonheddig o Ffraingc’, t. 221. 
838 Phillip Jenkins, ‘Welsh Politics in the Eighteenth Century’, A History of Modern Wales 1536-1990 (New 

York / London, 2014), t. 179. 
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Clywir cri arall gan y bobl yn datgan bod y ‘llafurwyr mor ddi-arian’ ac y mae pob ‘gwaith a 

masnach mor fawraidd’.839  Mae’r ansoddair ‘mawraidd’ yn awgrym cynnar o’r hyn a oedd 

wrth wraidd problemau’r wlad.  Dyma’r cyfeiriad cyntaf at ddosbarth cymdeithasol a cheir 

cyfeiriad gwleidyddol i ddilyn sy’n pwysleisio mai trefn cymdeithas sydd y tu ôl i’r 

aflonyddwch hwn: ‘mae ein trethi yn aneirif, ac ymron yn annioddefol, ac atto y mae cri am 

ychwaneg o arian’.840  Dengys y gwrthgyferbyniadau hyn fod y gymdeithas wedi ei rhannu’n 

ddwy, a bod yr haen isaf yn dioddef.  Pwysleisir hyn ymhellach pan gynghorir y bobl i 

rannu’n ‘ddwy blaid wahanol,’ y ‘llafurwyr, crefftwyr’ a’r rhai ‘a wnaed i fynu o dduciaid ac 

arglwyddi, esgobion ac offeiriaid o uchel radd, a swyddogion ac uchelwyr o amrywiol 

fath.’841  Mae’r geiriau mewn italig yn tynnu sylw at yr hyn sy’n sylfaen i’r rhaniad hwn yn y 

gymdeithas.   

 

Caiff annhegwch y rhaniad hwn yn y gymdeithas ei bwysleisio gan y gwrthgyferbyniad 

rhwng edrychiad y ddau ddosbarth.  Mae crwyn y llafurwyr a’r crefftwyr wedi melynu a 

gerwino wedi iddynt lafurio’n galed ym mhob tywydd a’u dillad yn garpiog ‘fel mai braidd 

yr oeddynt yn cuddio eu noethni’.842  Ceir adlais o eiriau’r Gwyneddigion yma: ‘Gwelent 

Gymru’n dlawd ac yn noeth ac yn archolledig,’ sy’n dangos y ceir noethni ar sawl lefel, 

hynny yw ar lefel gorfforol a lefel gymdeithasol.843  Roedd y bobl hyn yn dlawd ac yn noeth 

yn gorfforol, ond roedd Cymru yn dlawd ac yn noeth o ran hawliau dynol.   

 

                                                           
839 ‘Hynod Weledigaeth Gwr Bonheddig o Ffraingc’, t. 221. 
840 ‘Hynod Weledigaeth Gwr Bonheddig o Ffraingc’, t. 221. 
841 ‘Hynod Weledigaeth Gwr Bonheddig o Ffraingc’, t. 221. Mae’r geiriau hyn wedi’u hitaleiddio yn y 

gwreiddiol. 
842 ‘Hynod Weledigaeth Gwr Bonheddig o Ffraingc’, t. 221. 
843 Jenkins, Hanes Cymru yn y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg, t. 17. 
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Mae’r darlun erchyll o gyrff wedi’u hagru gan waith yn gwrthgyferbynnu’n llwyr â’r 

disgrifiad o’r blaid ‘uchel radd’ a oedd ‘yn disgleirio mewn pob math o wisgiadau hardd a 

chostfawr, yn gyflawn eu gwedd’.844  Mae’r blaid hon yn cynnwys ‘duciaid, ac arglwyddi, 

esgobion ac offeiriad [...] heb ond ychydig i’w wneuthur, na nemor i’w blino’.845 Dengys hyn 

mai arweinwyr y wlad o ran materion gwleidyddol a chrefyddol a oedd yn gyfrifol am yr 

anghyfiawnder a’r annhegwch.  Mae hon yn broblem y gallai cymdeithasau ledled y byd 

uniaethu â hi wrth i hunanoldeb a thrachwant ddod yn sylfaen i wleidyddiaeth a chrefydd yn 

gyffredinol. 

 

Y blaid sy’n cynnwys y bobl gyffredin, sef y llafurwyr a’r crefftwyr, yw’r ‘blaid amlaf o 

lawer’ sy’n pwysleisio difrifoldeb y sefyllfa. Er hyn, ceir cysur yn y ffaith eu bod yn barod i 

frwydro dros eu hawliau.846 Fel y dywed Philip Jenkins, ‘In the 1790s, however, radicalism 

that found its model in the French republic was widespread in Wales, among social classes 

well below those respected intellectual’.847 Dengys hyn fod gwaith radicaliaid fel Morgan 

John Rhys yn talu ei ffordd wrth iddynt godi ymwybyddiaeth a dangos i’r werin nad oeddynt 

yn cael eu trin yn deg.  Er mai dosbarth yr uchelwyr yw’r un â dylanwad a phŵer, mae 

‘anfodlonrwydd, llid a chynddeiriogrwydd’ y bobl gyffredin wedi arwain i’r uchelwyr deimlo 

‘arswyd ac ofn’.848  Mae’r ddelwedd hon yn arwain at ddarn enwocaf Les Ruines, ou 

Meditation sur les Révolutions des Empires sef y ddeialog rhwng y bobl gyffredin - ‘People’ 

- a’r dosbarth breintiedig - ‘Privileged Class’; amlygir bod y cyfieithiad Cymraeg yn 

gyfieithiad agos iawn yn y rhan hon.  ‘The Welsh radicals of the 1790s remodelled English 

                                                           
844 ‘Hynod Weledigaeth Gwr Bonheddig o Ffraingc’, t. 221. 
845 ‘Hynod Weledigaeth Gwr Bonheddig o Ffraingc’, t. 221. 
846 ‘Hynod Weledigaeth Gwr Bonheddig o Ffraingc’, t. 221. 
847 Jenkins, A History of Modern Wales 1536-1990, t. 178. 
848 ‘Hynod Weledigaeth Gwr Bonheddig o Ffraingc’, t. 221. 
848 ‘Hynod Weledigaeth Gwr Bonheddig o Ffraingc’, t. 222. 
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radical efforts by means of translation, adaption and creative imitation’, meddai Löffler, a 

gwelir bod Morgan John Rhys wedi cyfuno pob un o’r elfennau hyn yn yr ysgrif hon.849   

 

Gofynna’r bobl gyffredin, ‘Pa wasanaeth a wnewch yn ein plith ni?’850 ‘(And what labor do 

you perform in our Society?)’851  Dengys y rhagenw person cyntaf lluosog ‘ni’, (‘our’) eu bod  

eisiau tynnu sylw at y ffaith eu bod yn rhan o’r un gymdeithas. Er hyn, pwysleisia ateb y bobl 

freintiedig nad oes elfen o frawdgarwch a ffyddlondeb: ‘Dim, dim (ebe’r boneddigion) ni 

wnaethpwyd ‘mo honom ni i wasanaethu’.852  Ailadroddir y gair ‘dim’ yn y Gymraeg i 

bwysleisio’r anghyfiawnder ac awgryma eu hateb eu bod yn credu mai grym goruwchnaturiol 

sydd wedi pennu eu sefyllfa:  (‘None, we are not made to work’).853  Mae’r berfenw 

‘gwasanaethu’ yn y Gymraeg yn fwy arwyddocaol na ‘work’ yn y Saesneg am ei fod yn 

awgrymu bod yn rhaid i’r llafurwyr ymostwng i’r bobl freintiedig a’u bod yn israddol. 

Unwaith eto ceir cysylltiad anuniongyrchol ac anfwriadol â chaethwasiaeth. Rôl y 

caethweision, yn debyg i haen isaf y gymdeithas, oedd ‘gwasanaethu’ – gwasanaethu’r bobl 

wyn yn achos y caethweision a gwasanaethu’r breintiedig yn achos y llafurwyr a’r crefftwyr. 

Yn debyg i liw croen, safle cymdeithasol a oedd yn pennu pwy oedd yn gwasanaethu a phwy 

oedd yn llywodraethu.    

 

Ymddengys bod y blaid freintiedig yn credu nad oes yn rhaid iddynt fod yn atebol i unrhyw 

un a’u bod yn rhydd i fyw eu bywydau fel y mynnant.  Pwysleisir annhegwch trefn y 

gymdeithas wrth i’r bobl gyffredin ofyn i’r bobl freintiedig, ‘Pa fodd [...] y daethoch chwi i 

                                                           
849 Löffler, Welsh Responses to the French Revolution, t. 28. 
850 ‘Hynod Weledigaeth Gwr Bonheddig o Ffraingc’, t. 222. 
851 Volney, Volney’s Ruines: or Meditation on the Revolutions of Empires, t. 75. 
852 ‘Hynod Weledigaeth Gwr Bonheddig o Ffraingc’, t. 222. 
853 Volney, Volney’s Ruines: or Meditation on the Revolutions of Empires, t. 75. 
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berchen cymmaint o feddiannau?’854 Pwysleisia’r gair ‘cymmaint’ yn y Gymraeg annhegwch 

y sefyllfa wrth i ni gofio am y llafurwyr heb ddigon o ddillad i guddio eu noethni. Ceir ateb 

byr iawn gan y bobl freintiedig yn y Gymraeg: ‘Wrth eich llywodraethu chwi’.855 Adroddir y 

pedwar gair yn ddi-flewyn-ar-dafod.  Y mae’r Saesneg yn mynd gam ymhellach drwy sarhau 

a gwawdio’r bobl gyffredin: ‘By taking the pains to govern you’.856  Awgryma’r gair ‘pains’ 

fod gwaith rheoli ar y bobl a’u bod yn haeddu eu breintiau am wneud y gwaith hwn.  

Llwydda’r Saesneg i grynhoi sefyllfa’r bobl gyffredin a’r bobl freintiedig mewn brawddeg fer 

iawn: ‘We toil and you enjoy!’857   

 

Er na ddarlunnir elfen o greulondeb uniongyrchol, llwydda’r sgwrs uchod i gyfleu hanfod 

caethwasiaeth. Cyflwynir gorthrwm a rheolaeth a mwynhad wrth weld eraill yn dioddef. 

Dengys y sgwrs rhwng haen uchaf a haen isaf y gymdeithas y cysylltiad rhwng caethwasiaeth 

a rheolaeth gymdeithasol.  Mae’r ateb ‘By taking the pains to govern you’, yn crynhoi 

thema’r ysgrif ac yn wir ymgyrch Morgan John Rhys, Volney a Thomas Jefferson am ryddid 

a thegwch.  Ceir darlun pwerus iawn sy’n crynhoi’r hyn yr hoffai’r radicaliaid ei weld mewn 

cymdeithasau ledled y byd wrth i’r bobl gyffredin wrthwynebu’r bobl freintiedig a sefyll yn 

erbyn gorthrymder. ‘Sefwch ar eich pennau’ch hunain, os gwelwch yn dda; cedwch mwyach 

ar y neilldu a llywodraethwch eich hunain yn ein lle ni’.858 Mae’r geiriau mewn italig yn 

pwysleisio neges y frawddeg a grym geiriau’r bobl.  Llwydda’r Saesneg i gyfleu’r neges 

fygythiol hon mewn dau air: ‘govern yourselves’.859  Dengys y fersiwn Cymraeg bod y bobl 

yn gwrtais ac yn cadw eu hurddas ond yn cyfleu neges glir a phwerus i’r arweinwyr.  Dyma 

                                                           
854 ‘Hynod Weledigaeth Gwr Bonheddig o Ffraingc’, t. 222. 
855 ‘Hynod Weledigaeth Gwr Bonheddig o Ffraingc’, t. 222. 
856 Volney, Volney’s Ruines: or Meditation on the Revolutions of Empires, t. 75. 
857 Volney, Volney’s Ruines: or Meditation on the Revolutions of Empires, t. 75. 
858 ‘Hynod Weledigaeth Gwr Bonheddig o Ffraingc’, t. 222. 
859 Volney, Volney’s Ruines: or Meditation on the Revolutions of Empires, t. 75. 
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oedd Morgan John Rhys am ei weld yn digwydd yng Nghymru, sef y bobl gyffredin yn 

brwydro dros eu hawliau ac yn gwrthod ildio i rym a dylanwad arweinwyr crefyddol a 

gwleidyddol Lloegr.   

 

Ymddengys bod rhai o’r bobl freintiedig yn barod i ildio a syrthio ar eu bai: ‘Gwell i ni eto 

ymgysylltu â’r bobl ac uno gyd â hwynt i ddwyn yr un beichiau, a chyflawni’r un 

gorchwylion; o blegid dynion ydynt hwy, a dynion ydym ninnau’.860  Cyflwyna’r frawddeg 

hon thema cydraddoldeb, thema a oedd wrth wraidd ymgyrch Morgan John Rhys am ryddid a 

chyfiawnder.  Mae’r Saesneg yn mynd gam ymhellach gan ddatgan bod y boneddigion yn 

ddyledus i’r bobl gyffredin: ‘[...] for they are men like us, and our riches come from them’.861  

Er hyn, caiff ymgais carfan fach o’r bobl freintiedig i ildio eu statws a’u rheolaeth ei foddi 

gan don o bobl hunanol a hunanbwysig a oedd wedi’u trwytho â syniadau barbaraidd y 

gymdeithas: ‘At weithio a gwasanaethu yr amcanwyd hwynt; ond yr ydym ni yn rhywogaeth 

wahanol’.   

 

Mae’r rhan hon o’r ysgrif yn darlunio sut yr oedd fformiwla hynafol Aristoteles yn cael ei 

rhoi ar waith mewn cymdeithasau ledled y byd filoedd o flynyddoedd yn ddiweddarach.  

Sefydlodd Aristoteles y drefn bod rhai wedi’u pennu i wasanaethau ac eraill i reoli: ‘From the 

hour of their birth, some men are marked out for subjection, others for rule’.862  Credai 

Aristoteles fod caethwasiaeth yn naturiol a bod rhai pobl yn cael eu geni’n gaethweision ac 

eraill yn cael eu geni’n feistri.  Y drefn hon yr oedd y radicaliaid am ei chwalu, ond dengys 

ymateb y bobl freintiedig yn yr ysgrif hon fod fformiwla Aristoteles yn parhau i fod yn 

                                                           
860 ‘Hynod Weledigaeth Gwr Bonheddig o Ffraingc’, t. 222. 
861 Volney, Volney’s Ruines: or Meditation on the Revolutions of Empires, t. 75. 
862 John Berseth (gol.), Aristotle Politics (Dover, 2000), t. 32. 
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ddylanwad cryf ar drefn y gymdeithas.  Gellir mentro awgrymu bod yr ysgrif hon yn profi 

bod geiriau hynafol Aristoteles wedi ymsefydlu’n wireb neu hyd yn oed yn gyfraith. 

 

Parhau a wna ymgais y bobl freintiedig i adfer eu grym a’u rheolaeth dros y bobl gyffredin.  

Anfonir cyfreithiwr, milwr a pherson i ddadlau eu hachos a chlywn ddadl pob un ohonynt.  

Cyflwyna hyn adlais o waith Twm o’r Nant a oedd yn feirniadol iawn o anghyfiawnder 

cymdeithasol a gwleidyddol.  Yn ei faledau a’i anterliwtiau yn yr 1770au a’r 1780au mae’n 

trafod sut y caiff pobl eu trin yn annheg. Yn ei gerdd ‘Ymddyrchafiaeth yr Hwsmon’ mae’n 

dwyn cyfreithwyr, tirfeddianwyr, gwleidyddion, esgobion a hyd yn oed y brenin i gyfrif:   

Ni all cyfreithiwr, dryswr drud, 

Lyfu’r aur heb lafur ŷd  

Yr Hwsmon dyfal raid mewn gofal 

Gynnal ’rhain i gyd [...] 

Fe allai’r Hwsmon fwynlon fydd  

Fyw yma’n rhydd mewn mawrhad; 

Pe gadawsai ffalswyr drwg eu ffydd, 

I ni lonydd yn y wlad.863 

 

Dengys hyn fod ymgais i ysgogi a goleuo’r bobl i weld anghyfiawnder a gorthrwm trefn 

cymdeithas cyn y Chwyldro: ‘The French Revolution did not bring about an abrupt political 

awakening for Welsh writers and poets’ medd Cathryn A. Charnell-White. 864  Roedd yr 

ymdeimlad o anghyfiawnder yn bodoli cyn y Chwyldro, i gymaint graddau fel yr aeth R. T. 

Jenkins mor bell ag awgrymu mai ‘bychan - bychan iawn oedd dylanwad uniongyrchol a 

chyfoesol y Chwyldro Ffrengig ar feddwl Cymru’. 865 Er nad yw ymchwil fwy diweddar o 

reidrwydd yn cadarnhau’r un farn, does dim dwywaith fod Morgan John Rhys wedi 

                                                           
863 Thomas Edwards, ‘Ymddyrchafiaeth yr Hwsmon’, E. G. Millward (gol.), Blodeugerdd Barddas o Gerddi 

Rhydd y Ddeunawfed Ganrif (e-argraffiad, 2016), cerdd rhif 96. 
864 Charnell-White, Welsh Poetry of the French Revolution, tt. 7-8. 
865 Jenkins, Hanes Cymru yn y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg, t. 24. 
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defnyddio thema’r Chwyldro i amlygu gwendidau’r gymdeithas a thynnu sylw ar drefn 

annheg llywodraeth Loegr. 

 

Dywed y bobl freintiedig fod y ‘brenin yn gorchymyn’ iddynt ddychwelyd i’w safleoedd, ond 

mae ateb y bobl gyffredin yn gryf a phendant:  ‘Ni ddylai’r brenin orchymyn dim a fo’n 

tueddu er daioni i’w bobl’.866  Fel arweinydd y wladwriaeth, lles ei bobl ddylai fod yn 

flaenoriaeth iddo a dylai ufuddhau i’r gyfraith: ‘A pha beth yw’r gyfraith ond ewyllys y bobl 

yn gyffredin; a hyn yw ein hewyllys ni, sef cael trefn newydd ar bethau’.867  Fel y dywedodd 

Owen Jones, un o aelodau Cymdeithas y Gwyneddigion, ‘Rhydd-id yn y Wladwriaeth yw fod 

Dyn yn ddarostyngedig i Gyfreithiau y Deyrnas yn unig’.868  Mae hyn yn cyfleu barn y 

gweinidog anghydffurfiol a’r moesolwr Richard Price, Cymro a oedd yn byw yn Llundain.  

Mewn darlith a draddododd yn Llundain yn 1789, A Discourse on the Love of Our Country, 

pwysleisiodd Price arwyddocâd y Chwyldro Ffrengig fel cyfle i newid trefn rheolaeth. Yng 

ngeiriau Price, ‘[...]the dominion of kings changes for the dominion of laws, and the 

dominion of priests giving way to the dominion of reason and conscience’.869  Gwelodd y 

Chwyldro fel cyfle i sefydlu cymdeithas ddemocrataidd a rhyddid crefyddol.   

 

Ymddengys bod y gymdeithas ddemocrataidd hon ymhell i ffwrdd pan ddywed y bobl 

freintiedig fod y brenin ar eu ochr hwy.  Er hyn llwydda ateb pendant y bobl gyffredin i 

ddisodli’r bygythiad hwn.  Nodir bod cysylltiad pwysig rhwng brenhinoedd a’u pobl ‘ac nid 

oes un brenin doeth a da a wna ddim a fo’n groes i fantais ei bobl’.870  Mae hyn yn 

                                                           
866 ‘Hynod Weledigaeth Gwr Bonheddig o Ffraingc’, t. 222. 
867 ‘Hynod Weledigaeth Gwr Bonheddig o Ffraingc’, t. 222. 
868 Charnell-White, Welsh Poetry of the French Revolution, t. 10. 
869 Charnell-White, Welsh Poetry of the French Revolution, t. 9. 
870 ‘Hynod Weledigaeth Gwr Bonheddig o Ffraingc’, t. 222. 
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gwrthgyferbynnu’n llwyr â’r modd yr oedd Louis XV wedi trin ei bobl am flynyddoedd, ond 

dengys y Chwyldro yr hyn a all ddigwydd pe na bai’r wladwriaeth yn rhoi lles y bobl yn 

gyntaf.  Rhybuddiodd Morgan John Rhys ei ddarllenwyr yn y Cylch-grawn Cynmraeg gan 

ddweud bod yn rhaid iddynt ‘ddeffroi i gyfiawnder [...] nid beio a melltithio’r Ffrangcod, ond 

ymgadw rhag bod yn euog o’u pechodau, a diwygio’n bucheddau’.871  Ymddengys bod 

Morgan John Rhys yn poeni y byddai’r anghyfiawnder hwn yn arwain at broblemau fel ag a 

welwyd yn Ffrainc ac y byddai’r llafurwyr a’r crefftwyr yn herio’r boneddigion.   

 

Anfona’r bobl freintiedig filwyr i ‘fygwth y bobl’, sy’n dangos eu bod yn fodlon ymostwng i 

ddefnyddio trais i warchod eu safle yn y gymdeithas.  Pwysleisia hyn anfoesoldeb a 

hunanoldeb y bobl freintiedig.  Ceir eironi yn y ffaith fod y milwyr yn honni mai’r bobl 

gyffredin yw’r bobl anfoesgar: ‘Deuwch, filwyr, at eich arfau, a cheryddwch y sothach pobl 

anfoesgar yma’.872  Gorchmynnir y milwyr i ‘strike this rebellious people!’ yn y Saesneg, ond 

llwydda geiriau’r milwyr yn y Gymraeg i gyfleu’r amharch a’r sarhad yr oedd y bobl 

gyffredin yn eu dioddef ar y pryd.873  Llwydda ateb clyfar y bobl gyffredin unwaith eto i 

newid eu meddwl a gwneud iddynt sylweddoli bod eu cyfraniad hwy’n llawer pwysicach na’r 

bobl freintiedig: ‘Os distrywir y bobl, o ba le y cewch chwi fara?’  Mae hyn yn taro tant â’r 

milwyr, ond yn sicr byddai’r cyfieithiad Saesneg wedi cael mwy o effaith arnynt: ‘If the 

people perish, who will nourish the army?’874  Gollynga’r milwyr eu harfau gan ddatgan, 

‘rhai o’r bobl ydym ninnau, a gelynion pob gorthrymder’.875  Mae’r Gymraeg wedi gwyro 

ychydig oddi wrth y Saesneg er mwyn tynnu sylw at un o brif themâu’r ysgrif, sef 

gorthrymder.  Ni cheir cyfeiriad uniongyrchol at orthrymder yn y Saesneg: ‘We are like-wise 

                                                           
871 Cylch-grawn Cynmraeg, iii, t. 180. 
872 ‘Hynod Weledigaeth Gwr Bonheddig o Ffraingc’, t. 222. 
873 Volney, Volney’s Ruines: or Meditation on the Revolutions of Empires, t. 77. 
874 Volney, Volney’s Ruines: or Meditation on the Revolutions of Empires, t. 77. 
875 ‘Hynod Weledigaeth Gwr Bonheddig o Ffraingc’, t. 222. 
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the people; show us the enemy!’876  Nid oedd Morgan John Rhys am greu unrhyw amwysedd. 

Roedd eisiau datgan yr hyn a oedd wedi newid meddyliau’r milwyr yn glir.  Cydraddoldeb 

yw is-thema’r ysgrif, ac mae ymateb y milwyr yn dangos bod modd newid meddylfryd a 

threfn y gymdeithas drwy weithredu.   

 

Cyflwynir elfen arall i’r ysgrif wrth i’r bobl freintiedig anfon llywodraethwr eglwysig i 

ddadlau eu hachos.  Pobl â statws cymdeithasol a anfonwyd cyn hynny ond mae cyflwyno 

arweinwyr crefyddol, pobl a oedd yn cynrychioli ac yn datgan gair Duw, yn cyflwyno elfen 

fwy difrifol ac anfad.  Pwysleisir rhagrith ac anfoesgarwch yr arweinwyr hyn yn syth wrth 

iddynt ddatgan, ‘Rhaid i ni geisio eu brawychu â geiriau ynghylch Duw a phethau 

crefyddol’.877  Mae hon yn feirniadaeth agored ac yn pwysleisio gwendid a rhagrith yr 

Eglwys Anglicanaidd.  Yn dilyn y bygythiad hwn aiff yr arweinwyr crefyddol ymlaen i 

gyfarch y bobl mewn modd cwrtais a ffug: ‘Anwyl garedig frodyr! blant anwyl a hoff! 

ewyllys ac apwyntiad Duw yw i chwi wasanaethau a dwyn yr iau, ac ymostwng i bob 

ordinhad’.878  Mae neges yr arweinwyr crefyddol yn y fersiwn Saesneg yn fwy swrth a 

phendant: ‘God has ordained us to govern you’.879  Defnyddir dylanwad a geiriau Duw er 

drwg ac er budd personol ac mae’r ffaith bod ‘offeiriad’ yn ynganu’r geiriau hyn yn 

pwysleisio problemau crefyddol y cyfnod.   

 

Mae hyn yn cefnogi cred y ceidwadwyr yn Athrawiaeth yr Apostol Paul, mai Duw oedd wedi 

pennu sefyllfa’r bobl ar y ddaear: ‘Ymddarostynged pob enaid i’r awdurdodau goruchel [...] 

                                                           
876 Volney, Volney’s Ruines: or Meditation on the Revolutions of Empires, t. 77. 
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gan Dduw y maent wedi eu hordeinio’.880  Y gred hon oedd wrth wraidd y problemau 

crefyddol a’r awydd am ryddid crefyddol.  Lleisir awydd y bobl gyffredin am grefydd 

newydd oherwydd ‘dylai pawb wybod a deall y gyfraith ag y b’ont yn ufuddhau iddi’. Ceir 

cwestiwn pwysig iawn gan y bobl freintiedig: ‘A ellwch chi, ebe’r offeiriad, fyw heb 

flaenoriaid?’ Mae ateb y bobl gyffredin yn tynnu sylw at broblem gymdeithasol bwysig: 

‘Gallwn ebe’r bobl, fyw heb orthrymder a thwyllwyr [...] y mae gwasanaeth y cyfryw [...] yn 

costi llawer mwy nag a dalo’.881   

 

Tynnodd y Gwyneddigion sylw at yr un peth yng Nghymru. Roeddynt yn gweld ‘personiaid 

diog yn crafu’r degwm; crach-bregethwyr Methodistaidd yn merwino ei chlustiau; a 

swyddogion gwlad yn gormesu arni’.882 Roedd radicaliaid fel Morgan John Rhys am 

wahanu’r berthynas rhwng y wladwriaeth a chrefydd a dychwelyd at hanfod crefydd sef yr 

hyn a nodwyd yn Mathew 28:19-20, ‘Ewch gan hynny a dysgwch yr holl genhedloedd, gan 

eu bedyddio hwy yn enw’r Tad, a’r Mab, a’r Ysbryd Glân; gan ddysgu iddynt gadw pob peth 

a’r a orchmynnais i chwi’.883  Ymddengys bod Jefferson yn dymuno gweld yr un peth. Yng 

ngeiriau R. B. Bernstein, ‘Jefferson’s greatest achievement as a lawmaker was Virginia’s Bill 

for Religious Freedom (drafted in 1779) which denied government any power to dictate what 

the individual should believe in matters of religion’.884   

 

Roedd gan Virginia, yn debyg i Gymru, Eglwys Sefydledig, sef Eglwys Loegr, felly roedd 

Jefferson a Morgan John Rhys yn gweld y llywodraeth yn gorfodi’r bobl i fynychu 

                                                           
880 Llythyr Paul at y Rhufeiniaid, Pennod 13 (1-6), Y Beibl. 
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884 Bernstein, Thomas Jefferson – The Revolution of Ideas, t. 59. 
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gwasanaethau’r eglwys a thalu’r degwm ac yn defnyddio gwasanaethau’r eglwys i ddysgu 

ufudd-dod i’r llywodraeth.885  Aeth Morgan John Rhys i Ffrainc i bregethu a hyrwyddo 

rhyddid a chaiff y ddelwedd hon ei gwireddu wrth i’r bobl gyffredin fynnu’r hawl i drafod ac 

addoli yn ôl eu crefydd eu hunain: ‘Ni a drafodwn ein hachosion ein hunain o hyn i maes – ac 

yn ddigon da heb eich help chwi’.886 Rhan fawr o genhadaeth Morgan John Rhys oedd ei 

awydd i buro crefydd. Nid oedd am weld gwendidau a llygredd yr arweinwyr crefyddol yn 

chwalu crefydd yn gyffredinol.  Mae Volney yn cloi’r llyfr gan alw am wahanu’r eglwys a’r 

wladwriaeth yn gyfan gwbl: 

From this we conclude, that, to live in harmony and peace [...] we must trace a line of 

distinction between those [assertations] that are capable of verification, and those that 

are not; [we must] separate by an inviolable barrier the world of fantastical being from 

the world of realities [...]887  

 

Dychwela’r Gymraeg at y fersiwn Saesneg i gloi’r ysgrif.  Dywed y bobl freintiedig mewn 

anobaith ‘Darfu am danom! y mae’r lliaws wedi agor eu llygaid!’888 ‘All is lost! The 

multitude is elightened’.889  Sylwer bod yr elfen o weld a goleuni yn thema amlwg yn y 

cyfnodolion Cymraeg cynnar.  Dywedodd Lewis Morris yn y cyfnodolyn Cymraeg cyntaf 

mai’r argraffwasg oedd ‘cannwyll y byd’ ac na ddylid gadael pobl y byd ‘mewn tywyllwch 

lle gallai â channwyll ffyrling eu goleuo’.890 Mae Morgan John Rhys yn awyddus i barhau i 

oleuo’r bobl drwy eu cyflwyno i bwysigrwydd materion gwleidyddol a chymdeithasol.  

Dengys hyn newid yn y gymdeithas hefyd wrth i dwf mewn gwybodaeth ac addysg roi’r 

hyder i bobl drafod pynciau llosg pwerus - ‘[...] cred a oedd yn gyffredin [...] byddai lledaenu 

gwybodaeth a dealltwriaeth yn esgor ar welliannau parhaus yn ansawdd bywyd pob dyn ’891 – 
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medd D. O. Thomas, ac yr oedd y wasg gyfnodol yn fodd i ledaenu’r wybodaeth hon.  Yr 

oedd Jefferson yn credu yr un peth. Yng ngeiriau Edwin S. Gaustad, ‘[...] excercise of both 

mind and the body was essential to restoring a proper order’.892  Ceir diwedd pwerus iawn i’r 

ysgrif: ‘Dros rydd-id yr ydym yn cyd-sefyll, ac ni a’i mynnwn’.893  Llefara’r bobl gyffredin y 

geiriau hyn mor uchel ‘ne’s crynu o’r awyr hyd entrych y nefoedd’.  Ceir cyfeiriad crefyddol 

arall cyn cau’r ysgrif er mwyn tynnu sylw at y cysylltiad rhwng y wladwriaeth a chrefydd.  

Dywedir i’r sŵn hwn ddihuno’r Gŵr Bonheddig a sylweddola ‘nid oedd y cwbl ond 

breuddwyd’.  Dyma oedd breuddwyd Volney, Jefferson a Morgan John Rhys. 
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Diweddglo 

Cychwynnodd taith y cyfnodolion Cymraeg cynnar yn nhywyllwch Tlysau yr Hen Oesoedd 

ac ‘Ystori Doctor y Bendro’ yn gannwyll i oleuo’r darllenwyr a’u cyflwyno i genre llenyddol 

newydd. Gyda phob ysgrif ffuglennol a ymddangosodd yn y cyfnodolion Cymraeg cynnar 

symudwyd achos rhyddiaith yn ei flaen. Sefydlwyd y wasg gyfnodol Gymraeg ar batrwm y 

cylchgronau Saesneg, ond cyflwynwyd gwedd Gymreig ac unigryw gyda themâu a moesau 

gwreiddiol. Cododd y weithred o gyfieithu statws y Gymraeg drwy gynnig mynediad i 

ddeunydd darllen newydd a safonol. Pwysleisiwyd cyfoeth grym y Gymraeg yng ngŵydd y 

byd drwy ddangos bod y Gymraeg yn gyfrwng i drafod pynciau llosg a materion cyfoes o 

bwys.  

 

Pwysleisia hyn, felly, nad methiant fu cyfnodolion Cymraeg y ddeunawfed ganrif, ond yn 

hytrach, cyhoeddiadau arloesol. Heb y cyhoeddiadau hyn byddai’n anodd dychmygu y wasg 

gyfnodol lwyddiannus a ymddangosodd yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Roedd y 

cyfnodolion Cymraeg cynnar yn fwy na deunydd darllen; dengys eu cynnwys fod ganddynt 

ddiben cymdeithasol, diwylliannol, gwleidyddol a chrefyddol. Erbyn diwedd y ganrif, yr 

oedd y Cylch-grawn Cynmraeg yn cynnig golau clir a fyddai’n goleuo’r ffordd i wasg 

gyfnodol doreithiog a phoblogaidd y ganrif nesaf. 
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