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Yr wyf drwy hyn yn datgan mai canlyniad fy ymchwil fy hun yw’r thesis hwn, ac eithrio lle nodir yn 

wahanol. Caiff ffynonellau eraill eu cydnabod gan droednodiadau yn rhoi cyfeiriadau eglur. Nid yw 

sylwedd y gwaith hwn wedi cael ei dderbyn o’r blaen ar gyfer unrhyw radd, ac nid yw’n cael ei 

gyflwyno ar yr un pryd mewn ymgeisiaeth am unrhyw radd oni bai ei fod, fel y cytunwyd gan y 

Brifysgol, am gymwysterau deuol cymeradwy.   

 

 

I hereby declare that this thesis is the results of my own investigations, except where otherwise 

stated.  All other sources are acknowledged by bibliographic references. This work has not previously 

been accepted in substance for any degree and is not being concurrently submitted in candidature 

for any degree unless, as agreed by the University, for approved dual awards.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

CYNNWYS 

 

Diolchiadau         3 

          

Crynodeb         4                    

 

Rhagymadrodd        6  

 

Pennod 1:  

Y Werin Dan y Dŵr            15                                                                       

 

Pennod 2:          71 

Cymuned Farddol Y Cilie            
                                                                                 

 

Pennod 3:          180 

Rhwng Nef ac Uffern: Dychmygu’r Genedl Gristnogol Gymraeg         

 

Diweddglo         249 

 

Llyfryddiaeth         254  
             

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

Diolchiadau 

Dymunaf ddiolch i bawb a fu o gymorth i mi yn ystod y cyfnod y bûm yn paratoi’r traethawd 

hwn. Mae fy nyled yn fawr i’r Adran Gymraeg ym Mangor am ei harweiniad. Hoffwn hefyd 

ddatgan fy niolchgarwch am gymorth ariannol yr AHRC. Ond yn fwy na dim mae fy nyled 

pennaf i’m teulu am eu cymorth a’u cefnogaeth ffyddlon. 
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CRYNODEB 

Canolbwyntiais ar y modd y mae detholiad o feirdd ac awduron Cymraeg yn darlunio bywyd 

pentrefol Cymreig a Chymraeg yn fy nhraethawd MA. Cam naturiol oedd symud i’m prosiect 

PhD, sef dadansoddiad o’r berthynas rhwng y modd y mae beirdd a llenorion yn delweddu’r 

gymuned leol a’r modd y delweddir y gymuned genedlaethol. Yn anorfod, dethol yw’r 

ymdriniaeth a phenderfynwyd canolbwyntio ar y syniad o gymuned mewn tri chyd-destun 

gwahanol, ond tri chyd-destun sydd hefyd yn lled gysylltiedig.  

 

Yn y Rhagymadrodd ymdrinnir â rhai ystyriaethau cefndirol megis dylanwad pellgyrhaeddol 

myth y werin Gymraeg a’r gwerinwr diwylliedig ar gysyniadau llenyddol ynghylch natur y   

gymuned Gymreig yn lleol a chenedlaethol. Yn y bennod gyntaf ceir dadansoddiad o nofel 

Mihangel Morgan, Pantglas. Gwyrdroir y ddelwedd ddyrchafol o’r werin, fel y’i mynegwyd 

gan O.M. Edwards ac eraill, yn y nofel hon drwy gyfrwng cymeriadau lliwgar a rhyfeddol 

pentref Pantglas. Gan ei bod yn nofel am gymuned a chwalwyd i greu cronfa ddŵr, elfen 

ragymadroddol swmpus yn y bennod hon yw archwiliad o’r disgyrsiau tra gwahanol i’w gilydd 

a ymddangosodd mewn cyfnodau hanesyddol tra gwahanol wrth i sylwebyddion a beirdd 

ymateb i foddi Capel Celyn a Llanwddyn. Y gymuned farddol a gaiff y lle canolog yn yr ail 

bennod. Ceir cyfle i graffu’n fanwl ar gylch barddol Bois y Cilie gan roi sylw penodol i sawl 

agwedd ar eu byd hwy drwy eu syniadaeth gymdeithasol a’u cynnyrch llenyddol. Yn y drydedd 

bennod trafodir agweddau ar y gymuned genedlaethol yng nghyd-destun crefydd gan 

archwilio cysyniad y genedl Gristnogol Gymraeg. Archwilir y materion hyn trwy gyfrwng 

trawstoriad o destunau llenyddol o eiddo Bobi Jones, Pennar Davies a Kate Roberts ac mae’r 
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trafodaethau hynny yn cwmpasu agweddau ar ddelweddau dystopaidd o’r gymuned 

genedlaethol gan gloi gydag ymdriniaeth â nofel arloesol Owain Owain Y Dydd Olaf.   
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RHAGYMADRODD 
 

Yn ei lyfr Imagined Communities, a gyhoeddwyd yn wreiddiol yn 1983, fe geir gan Benedict 

Anderson y diffiniad enwog a ganlyn o’r hyn yw cenedl: 

In an anthropological spirit, then, I propose the following definition of the 

nation: it is an imagined political community – and imagined as both inherently 

limited and sovereign. It is imagined because the members of even the 

smallest nation will never know most of their fellow-members, meet them, or 

even hear of them, yet in the minds of each lives the image of their 

communion.1 

Ar gyfer hybu a chynnal y weithred hon o ddychymyg torfol un o’r cyfryngau mwyaf 

dylanwadol ym marn Anderson oedd y wasg brint a thwf llythrennedd. Y wasg brint a 

alluogodd filoedd ar filoedd o unigolion i’w dychmygu eu hunain yn gyd-actorion ar lwyfan y 

genedl, er mor gwbl anghyfarwydd fyddai’r mwyafrif llethol ohonynt â’i gilydd. Gellir ystyried 

cyfrol Michael Billing, Banal Nationalism (1995) yn waith sy’n adeiladu ymhellach ar 

ganfyddiadau Anderson. Yn y byd modern, yn ôl Billing, mae arwyddion y genedl  o’n cwmpas 

i gymaint graddau – yn ddiriaethol ac yn ddisgyrsiol – fel eu bod yn atgynhyrchu’r syniad o 

genedl yn ein hisymwybod yn ddyddiol heb i ni sylweddoli hynny gan olygu bod 

ymwybyddiaeth genedlaethol yn rhywbeth ymddangosiadol reddfol na allwn ddianc rhagddo. 

Arwyddion digon cyffredin a disylw yw’r rhain, arwyddion gweledol neu ddisgyrsiol sydd o’n 

cwmpas yn gyson ac ymhob man – y faner genedlaethol, darnau arian ac arnynt awyddluniau 

cenedlaethol, y timau chwaraeon cenedlaethol, mapiau a llyfrau hanes, trwydded yrru a 

phasbort, y bwletin newyddion cenedlaethol, y bwletin tywydd cenedlaethol, papurau 

newydd cenedlaethol, sefydliadau cenedlaethol a digyrsiau cyhoeddus sydd, heb unrhyw 

                                                           
1 Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (London and 
New York, 2006), 6.  
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falais amlwg, y cyfleu’r syniad o’r ‘ni’ cenedlaethol yma a’r ‘nhw’ a’r ‘arall’ yn y fan acw. Dyma, 

felly, genedlaetholdeb sy’n cael ei atgynhyrchu yn y meddwl gan y pethau bychain, cyffredin 

a disylw; cenedlaetholdeb ‘banal’ yng ngeiriau Billing. ‘In so many little ways’, meddai 

ymhellach, ‘the citizenry are daily reminded of their national place in a world of nations. 

However, this reminding is so familiar, so continual, that it is not consciously registered as 

reminding. The metonymic image of banal nationalism is not a flag which is being consciously 

waved with fervent passion; it is the flag hanging unnoticed on the public building’.2 

Gellir dadlau yn sgil hyn fod y gymuned genedlaethol yn gymysgedd o ffaith a dychymyg, a’r 

hyn a wneir yn y traethawd hwn yw archwilio’r cyswllt rhwng y syniad o gymuned mewn 

llenyddiaeth Gymraeg ac ystyriaethau ehangach sy’n ymwneud â’r modd y cafodd y gymuned 

genedlaethol – a natur Cymreictod – eu hatgynhyrchu yn y meddwl a’r dychymyg Cymreig. 

Cymuned bentrefol ffuglennol yw’r gyntaf a archwilir, ond un a oedd yn rhannol seiliedig ar 

bentref Llanwddyn a foddwyd yn 1888 i greu Llyn Efyrnwy. Drwy gyfrwng y nofel Pantglas 

(2011) gan Mihangel Morgan cawn gyfle i astudio rhai disgyrsiau a ddeilliodd o’r boddi a fu o 

ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg ymlaen ar gymoedd a chymunedau Cymreig er 

mwyn sicrhau cyflenwad dŵr a gyfer dinasoedd yn Lloegr yn bennaf. Mae’r ail bennod yn un 

fwy anthropolegaidd ei natur, yn canolbwyntio ar gymuned enwog o feirdd – beirdd cylch y 

Cilie – ac yn ceisio dangos fel y mowldiwyd gwerthoedd y gymuned farddol hon nid yn unig 

gan ddelfrydau gwerinol Owen M. Edwards, ond hefyd gan gysyniadau Saunders Lewis 

ynghylch y traddodiad barddol Cymraeg. Drwy gyfrwng y cysyniad o draddodiad barddol 

hirhoedlog galluogwyd y gymuned farddol leol hon i’w hystyried ei hunan y rhan o gymuned 

farddol genedlaethol a oedd yn pontio’r canrifoedd. Mae’r drydedd bennod yn ein harwain i 

                                                           
2 Michael Billing, Banal Nationalism (London, 1997), 8. 
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faes crefydd ac yn archwilio’r cyswllt rhwng Cristnogaeth, yr iaith Gymraeg a chenedligrwydd. 

Gwneir hynny drwy gyfrwng astudiaeth o ddetholiad o destunau llenyddol a thrafodaeth ar 

weithiau awduron a ystyriai’r gymuned genedlaethol y perthynent iddi yn un a grëwyd gan 

gwlwm rhwng Cristnogaeth a’r iaith Gymraeg a’i llenyddiaeth. 

Yn y bennod gyntaf gwelwn y modd y datblygodd Capel Celyn yn symbol pwerus yn nychymyg 

y Cymry o’r hyn oedd y gymuned wledig ddelfrydol Gymraeg, ac mae’n amlwg fod holl 

ddisgwrs yr ymateb Cymraeg cychwynnol a diweddarach i Dryweryn yn drwm o dan 

ddylanwad y darlun delfrydol o werin Cymru a fu’n gymaint o ddylanwad ar y psyche a’r 

diwylliant Cymraeg o ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg ymlaen. Yng nghyd-destun 

cymuned farddol y Cilie fe gwyd y geiriau ‘gwerin’, ‘gwerinwyr’ a ‘gwerinol’ eu pennau’n aml 

ac ni ellir dianc rhagddynt ychwaith yng nghyd-destun yr ymdrech i uniaethu’r gymuned 

genedlaethol â’r syniad o Gymru Gristnogol Gymraeg a archwilir yn y drydedd bennod. Fe 

welir, felly, pa mor wydn fu’r delfrydau gwerinol hyn mewn amryfal ddisgyrsiau sy’n ymwneud 

â phortreadu cymunedau Cymraeg, yn lleol a chenedlaethol, o ddiwedd y bedwaredd ganrif 

ar bymtheg ymlaen.  

Fel y nododd Prys Morgan gellir olrhain cynseiliau’r delfrydau hyn yn ôl i’r bedwaredd ganrif 

ar bymtheg ac i’r deffro gwleidyddol a chymdeithasol a ddigwyddodd yng Nghymru yn y 

cyfnod 1832-50.3 Roedd diwygiadau crefyddol y ddeunawfed ganrif eisoes wedi cael effaith 

fawr ar ran sylweddol o boblogaeth Cymru, ac fel y nododd Prys Morgan ymhellach: 

Ym mhropaganda’r Cymry o ganol y ganrif ymlaen mae gwreiddyn y syniad o’r 

‘Werin Gymreig’, mae’n debyg. O fod yn wlad gysglyd, dawel, fe drodd Cymru 

                                                           
3 Prys Morgan, ‘Gwerin Cymru – Y Ffaith a’r Ddelfryd’, Trafodion Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion 
(1967), 117-31. 
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i fod yn fywiol-wleidyddol, lle ’roedd y frwydr sectyddol a gwleidyddol dipyn 

yn fwy ffyrnig nag yn Lloegr. Am fod pendefigion Cymru yn peidio, neu wedi 

peidio, â bod yn arweinwyr effeithiol, ac am fod diffyg dosbarth canol ariannol 

yng Nghymru, ’roedd y bobl-gyffredin yn cynhyrchu eu harweinwyr eu hun. 

Gorchwyl yr arweinwyr yma oedd magu hunan-hyder y bobl-gyffredin yn 

grefyddol, yn wleidyddol ac yn ddiwylliannol. Allan o’r cyffro mawr, ac allan o’r 

angen i greu balchder yn y werin-gyffredin y tyfodd y syniad o ‘Werin Cymru’ 

ymhen amser.4 

Mae’r syniad yn ymffurfio i ddechrau yn ysgrifau Radicaliaid Cymreig fel Samuel Roberts, 

Llanbrynmair, Gwilym Hiraethog, David Rees ac R.J. Derfel. Ond ychwanegwyd haen 

ddiwylliannol y gellir ei chysylltu â Rhamantiaeth Ewropeaidd at y craidd crefyddol a 

gwleidyddol yn ddiweddarach, a’r ffigwr a chwaraeodd ran flaenllaw yn hynny o beth oedd 

O.M. Edwards.5 Yn ôl y geiriau a ymddangosodd ar glawr y cylchgrawn Cymru o 1891 ymlaen, 

‘Codi’r hen wlad yn ei hôl’ oedd her a galwad O.M. Edwards drwy ddyrchafu gwerthoedd, 

llenyddiaeth a chrefydd y Cymry, a ymgorfforwyd ym mywyd y werin Ymneilltuol. Yn ganolog 

i’r darlun hwn o’r werin yr oedd ei brofiad personol / ei ddelfryd o Lanuwchllyn ei febyd. 

Datblygodd y pentref hwnnw fel ei ‘bentref gwyn’ personol a chenedlaethol. Defnyddiodd y 

ddelwedd hon o’r ‘pentref gwyn’ fel rhan o’i weledigaeth genedlaethol, a chredai fod yn 

Llanuwchllyn yr holl elfennau a fyddai’n sicrhau llwyddiant wrth ‘godi’r hen wlad yn ei hôl’ – 

yr iaith Gymraeg, y diwylliant Cymreig a Christnogaeth. Yn hyn o beth gellir dweud mai 

gweledigaeth oedd ganddo yn hytrach na chrwsâd cenedlaetholgar neu wleidyddol. Diddorol 

nodi iddo ddychwelyd i Lanuwchllyn ar ôl ei gyfnod yn Rhydychen. Ond erbyn hynny teimlai 

                                                           
4 Ibid., 119. 
5 Arno yn gyffredinol, gw. W.J. Gruffydd, Owen Morgan Edwards: Cofiant (Aberystwyth, 1938), 1-14; Alun 
Llywelyn-Williams, ‘Owen M. Edwards: Hanesydd a Llenor’, Y Traethodydd, 114 (1959), 1-16; Alun Llywelyn-
Williams, Y Nos, y Niwl a’r Ynys (Caerdydd, 1960), 141-61; Hazel Walford Davies, O.M. Edwards (Cardiff, 1988); 
Lowri Angharad Hughes, ‘O.M. Edwards: Ei Waith a’i Weledigaeth’, yn Gerwyn Wiliams (gol.), Ysgrifau 
Beirniadol XXIX (2011), 51-77. 
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fod yna Lanuwchllyn newydd wedi codi yn lle ei ‘bentref gwyn’ ef, Llanuwchllyn nad oedd o 

reidrwydd yn dal gafael mor dynn ar y gwerthoedd Cymreig y rhoddai ef gymaint o bwyslais 

arnynt. Wrth reswm, roedd sawl haen i ddelfryd O.M. Edwards, gan gynnwys y syniad o 

wreiddiau cenhedlig dyfnion a oedd yn ymestyn yn ôl dros y canrifoedd. Rhoddai bwys mawr 

ar y cysylltiad rhwng y tir, neu yn bennaf oll, y mynyddoedd, a’r iaith a’r diwylliant Cymreig a 

Chymraeg. Defnyddiodd y ddelwedd o’r mynyddoedd fel un a ddarluniai gryfder cymeriad 

moesol ac egwyddorol y Cymry. Symbol oedd y mynyddoedd o asgwrn cefn hunaniaeth 

Cymreictod gwerinol ac roeddynt yno i atgoffa gwerin Cymru o gryfder eu cenedl a’u 

cyndeidiau.  

Y ddelfryd werinaidd hon a osododd sail i weledigaeth O.M. Edwards. Thema fawr ei weithiau 

a’i genadwri oedd y ffaith bod gwerin Cymru’n bobl ddiwylliedig a heddychlon. Rhoddodd 

O.M. Edwards bwys mawr ar geisio annog y genhedlaeth nesaf i ddilyn a dyrchafu 

egwyddorion honedig eu cyndeidiau. Un o’i brif arfau yn y frwydr hon o anogaeth oedd y 

llyfrau a gyhoeddodd yn benodol ar gyfer y plant. Roedd yn gyfan gwbl argyhoeddedig fod 

ymwybyddiaeth y werin, yn enwedig cenhedlaeth ifancaf y werin, o’r gorffennol yn mynd i 

ddyfnhau eu gwreiddiau a’u hunaniaeth bersonol, lleol a chenedlaethol. Cyflwynodd 

greiriau’r gorffennol i’r plant drwy eu hannog i bererindota i lefydd o bwys cenedlaethol a 

lleol. Roedd am gyflwyno Cymru fel gwlad unigryw a dyrchafedig i’r genhedlaeth nesaf, ond, 

nid oedd am golli gafael ar y ffaith bod Cymru’n rhan annatod ac allweddol o’r Ymerodraeth 

Brydeinig. Gellir cytuno gyda’r hyn a ddywed Manon Jones ei fod yn ‘ddyn a weithiodd yn ddi-

baid i feithrin yn y Cymry falchder yn eu hetifeddiaeth mewn cyfnod allweddol i’r 

ymwybyddiaeth genedlaethol.’6 

                                                           
6 Manon Jones, ‘O. M. Edwards: Hanesydd Cymreig’, Y Traethodydd, CLXV, 695 (Hydref, 2010), 226. 
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Er hyn, ni ellir anwybyddu’r ddeuoliaeth a oedd yn ei weithiau a’i genadwri. Ni welai Gymru 

fel gwlad a chenedl a oedd yn gallu sefyll ar ei thraed ei hun yn wleidyddol. Fe’i gwelai fel 

gwlad a oedd yn rhan o rywbeth mwy, delfryd mwy, o bosibl, sef fel rhan o’r Ymerodraeth 

Brydeinig. Nid yw hyn yn tynnu oddi ar gyfraniad cenedlaethol a chenedlaetholgar O. M. 

Edwards o bell ffordd. Roedd hyn yn gyffredin ymhlith hoelion wyth Cymru yn ei gyfnod. 

Gwelodd botensial ymhlith ei gyd-Gymry, neu yn fwyaf penodol, ymhlith gwerin Cymru. Trwy 

gyfrwng iaith, llenyddiaeth a chrefydd, ‘gwarchod’ nid ‘annibyniaeth’ oedd y gair mawr yng 

nghenadwri a gweledigaeth O.M. Edwards.  

Bu dylanwad syniadau O.M. Edwards yn bellgyrhaeddol a chreodd ddisgwrs newydd ar gyfer 

synio am natur a hanfodion Cymreictod. Gwelir hyn, er enghraifft, drwy boblogrwydd 

pryddest Crwys ‘Gwerin Cymru’ a enillodd y goron iddo yn Eisteddfod Genedlaethol 

Caerfyrddin 1911.7 Agwedd arall ar hyn oll oedd delfryd ‘y pentre gwyn’, fel y gwelir yn 

astudiaeth dreiddgar Hywel Teifi Edwards O’r Pentre Gwyn i Gwmderi (2004).8 Yn sgil 

dylanwad O.M. Edwards hyrwyddwyd yr ymdeimlad fod nodweddion lleol yn ganolog i’r 

modd yr oedd y Cymry’n canfod eu diwylliant hwy eu hunain. Gŵr a fu’n arddel delfrydau 

O.M. Edwards ar hyd ei oes oedd Iorwerth C. Peate. ‘Gwlad o ddiwylliannau lleol yw Cymru 

yn gyntaf oll’, meddai yn 1939, cyn ychwanegu mai ei ‘phroblem fawr ar hyd yr oesoedd – a 

heddiw hefyd – oedd creu’r gymdeithas genedlaethol fawr a roddai hefyd gyfle i’r 

cymdeithasau bychain o’i mewn’.9 I Iorwerth C. Peate, felly, roedd dychymyg cenedlaethol y 

Cymry yn seiliedig ar yr hyn a geir ganddynt yn eu cymunedau lleol, ac roedd y dreftadaeth 

leol hon yn sylfaen i’r modd yr aent ati i greu eu hunaniaeth genedlaethol ehangach. 

                                                           
7 E.G. Millward (gol.), Pryddestau Eisteddfodol Detholedig 1911-1953 (Llys yr Eisteddfod Genedlaethol, 1973), 
25-44. 
8 Hywel Teifi Edwards, O’r Pentre Gwyn i Gwmderi (Llandysul, 2004). 
9 Iorwerth C. Peate, Cymru a’i Phobl (Caerdydd, 1931), 63. 
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Gair allweddol wrth synio am y gymuned leol hon yw ‘diwylliant’. Ac yntau’n ymddiddori 

mewn anthropoleg, rhoddai Iorwerth C. Peate ystyr eang i’r term:  

Fe gynnwys diwylliant, yn holl ystyr y gair, holl fywyd dyn, ei ffordd o fyw, 

amgylchiadau ei fywyd, ei gartref, ei offer, ei gelfi, ei arferion cymdeithasol, ei 

ddeddfau, ei grefydd, ei syniadau, ei sefydliadau, ei addysg, ei grefftau, ei 

gelfyddyd – y cwbl o'r amrywiol egnïon sydd mewn bywyd, a'r rheini oll yn 

dangos graddau ei ddatblygiad o lefel anifail y maes.10 

Ym marn Peate ceid dolen gref rhwng y diwylliant Cymraeg hwn a’r iaith Gymraeg a gwelid y 

cysylltiad ar ei gryfaf ar aelwydydd Cymreig cefn gwlad ynghyd ag yn y capeli. Dadleuai Peate 

mai’r iaith Gymraeg oedd yn cysylltu’r Cymry â’u treftadaeth a dim ond trwy barhad yr iaith y 

gellid sicrhau parhad i’r genedl yn ei dyb ef.11 Yr iaith Gymraeg a rydd bersonoliaeth a bywyd 

i’r genedl. Ar un ystyr rhoddodd Iorwerth C. Peate wedd ddiriaethol i’r syniadau a’r delfrydau 

hyn drwy fynd ati i ail-greu bywyd aelwydydd y gwerinwyr Cymreig a Chymraeg eu hiaith yn 

Amgueddfa Werin Cymru yn Sain Ffagan a agorwyd i’r cyhoedd yn 1948.  

Wrth ddelfrydu’r gwledig, y pentrefol a’r lleol, magodd y gair ‘diwylliant’, a’r ymadrodd 

‘diwylliant Cymraeg’, ystyron mwy cyfyng hefyd wrth iddynt gael eu huniaethu â 

diddordebau’r gwerinwr delfrydol mewn llenyddiaeth, cerddoriaeth, drama, ac ym mhethau’r 

meddwl. Yr ysgol Sul, y mân eisteddfodau a’r neuadd bentref oedd grymoedd cynhaliol y 

diwylliant Cymraeg hwn a chaiff hanfod y syniad ei grisialu gan Bleddyn Owen Hughes mewn 

trafodaeth led ddiweddar ar bobl ‘ddiwylliedig’ ei ardal enedigol ef ei hun, sef, Dyffryn 

Nantlle: 

                                                           
10 Iorwerth C. Peate, Diwylliant Gwerin Cymru (Dinbych, Argraffiad Newydd, 1998), 1. 
11 Ibid., 8-9. 
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Cymry Cymraeg cyffredin – y werin gyffredin ffraeth – a oedd yn cynnal y 

diwylliant aruchel hwn yn Nyffryn Nantlle, fel mewn sawl ardal arall.12 

Daethpwyd i ystyried rhai ardaloedd yn gadarnleoedd y diwylliant Cymraeg hwn, ac yng 

nghyd-destun Y Sarnau, ym Meirionnydd, poblogeiddiodd Llwyd o’r Bryn (Robert Lloyd) y 

term ‘Y Pethe’ i gwmpasu’r gwerthoedd diwylliannol a ddatblygasai i fod yn rhan o fyd y 

gwerinwr delfrydol ac er mwyn amlygu balchder yn niwylliant nodweddiadol y Gymru 

Gymraeg ymneilltuol a gwledig.13  

O ystyried y modd yr aed ati i ddelfrydu gwerin Cymru o ganol y bedwaredd ganrif ar bymtheg 

ymlaen hawdd cytuno â chrynhoad Glanmor Williams o hanfodion y myth: 

There emerged in Wales the idea of y werin: an idealised view of an 

extraordinary 'ordinary people' who were Welsh-speakers patriots dedicated 

to the virtues of religion, culture, freedom and international idealism; the 

products of the Nonconformist, democratic, vernacular society of the 

nineteenth century who had come into their own after centuries of oppression 

and neglect. This view of the unique merits of y werin has exercised a most 

potent influence in Welsh-speaking Wales for more than a century and is still 

far from extinct.14 

Mae rhai agweddau ar y traethawd hwn yn dangos pa mor hirhoedlog fu’r delfrydu hwn a pha 

mor ganolog ydoedd hefyd yng nghydberthynas portreadau o’r gymuned leol a chenedlaethol 

wrth i lenorion a beirdd synio am natur cenedligrwydd y Cymry. Nodwyd uchod fod y 

gymuned genedlaethol yn gymysgedd o ffaith a dychymyg, a gellid nodi’r un peth am y 

gymuned leol Gymreig a bortreadwyd yng nghyd-destun myth y werin. Dengys yr astudiaeth 

                                                           
12 Bleddyn Owen Hughes, ‘Pobl y Pethe’, Y Traethodydd, Cyf.CLII, Rhif 640 (Ionawr, 1997), 227. 
13 Llwyd o’r Bryn, ‘Y Fro’, yn Dwysan Rowlands (gol.), Ardal y Pethe: Hanes y Sarnau (Llanrwst, 1994), 91; Meic 
Stevens (gol.), Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru (Caerdydd, Argraffiad Newydd, 1997), 460. 
14 Glanmor Williams, ‘Wales – the Culture Bases of Nineteenth and Twentieth Century Nationalism’, yn 
Rosalind Mitchison (gol.), The Roots of Nationalism: Studies in Northern Europe (Edinburgh, 1980), 122-3. 
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o gymuned farddol y Cilie (Pennod 2) fod bodolaeth gwerinwyr o feirdd a oedd yn hunan-

addysgedig yn ffaith anthropolegol ddiymwad. Ond camgymeriad dybryd fyddai tybio bod 

trwch trigolion pentrefi Cymru yn rhannu’r un gwerthoedd diwylliannol a byd-olwg. Drwy 

gyfrwng nofel ddadadeiladol Mihangel Morgan Pantglas – a drafodir ym Mhennod 1 – fe 

glywn leisiau coll y rhai hynny a oedd y tu hwnt i gorlan y Pethe a hegemoni diwylliannol 

Ymneilltuaeth Gymraeg. Yn yr un modd, fel y dangosir ym Mhennod 3, nid yn nhermau delfryd 

y bu pob llenor yn synio am y gymuned genedlaethol ehangach. Fel y dangosir isod, cafwyd 

darlun delfrydol o’r Cymry gwerinol crefyddgar ac o’r saboth Cymreig gan feirdd megis Elfed. 

Ond, yng nghyd-destun portreadu’r genedl Gristnogol Gymraeg, ceir hefyd elfennau 

dystopaidd arwyddocaol gan rai o feirdd a llenorion mwyaf praff yr ugeinfed ganrif. Er nad 

yw’r dimensiwn crefyddol yn or-amlwg ynddi, fel rhan o’r un bennod hefyd y trafodir nofel 

arloesol Owain Owain Y Dydd Olaf. Nofel rybuddiol ydyw ynghylch y peryglon a ddaw o golli’r 

ymdeimlad o berthyn i gymuned genedlaethol ac o golli’r mynediad i gof cenhedlig a theuluol 

drwy gyfrwng iaith gysefin y genedl.          
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PENNOD 1 
 

Y Werin Dan y Dŵr 
 

Yn 2011 cyhoeddodd Mihangel Morgan ei nofel Pantglas. Fel yr addefa’r awdur mewn 

ôl-nodyn, y mae’r nofel honno’n rhannol seiliedig ar hanes boddi hen bentref Llanwddyn er 

mwyn creu Llyn Efyrnwy yn Sir Drefaldwyn.15 Cwblhawyd y gwaith ym 1888 a hynny er mwyn 

sicrhau cyflenwad dŵr ar gyfer dinas Lerpwl.16 Wrth reswm, er ei bod wedi’i lleoli’n 

amseryddol yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, y mae’r nofel i’w hystyried a’i darllen hefyd 

yng nghyd-destun y boddi a fu ar gymoedd Cymreig yn ystod yr ugeinfed ganrif ac yng nghyd-

destun hanes boddi Capel Celyn yn enwedig. Drwy gyfrwng Pantglas yn rhannol, nod y 

bennod hon yw archwilio’r modd yr aed ati i bortreadu’r gymuned Gymreig a Chymraeg yng 

nghyd-destun dadleuol codi argaeau a chreu cronfeydd dŵr ar gyfer anghenion rhai o 

ddinasoedd Lloegr.  

Fel y nodwyd eisoes, ni ellir ystyried Pantglas heb ddwyn i gof yr effaith a gafodd boddi Capel 

Celyn ar y meddwl a’r dychymyg Cymreig o ddiwedd y 1950au ymlaen. Ond, yn ei pherthynas 

â Llyn Tryweryn a Chapel Celyn, y mae Pantglas yn nofel eironig o ddadadeiladol ar un cyfrif. 

Fel sy’n ddigon hysbys, yn yr ymgyrch i achub Capel Celyn, tafluniwyd darlun o’r pentref, y 

gymdeithas a’r gymdogaeth a dynnai’n helaeth ar ddarlun delfrydol O.M. Edwards o werin 

Cymru ac o’r gymdeithas wledig Gymreig ac anghydffurfiol. Mewn testunau ffeithiol a 

chreadigol buwyd yn traethu am Gapel Celyn fyth er hynny trwy ddisgwrs y ‘Pentref Gwyn’.17 

Dyma grud gwerinol gwarineb a gwir ddiwylliant Cymreig, meddir, a hafan i gymdeithas 

Gymraeg ddarllengar a chapelgar.  O droi at y nofel Pantglas, ar y llaw arall, down wyneb yn 

                                                           
15 Mihangel Morgan, Pantglas (Talybont, 2011), 249. 
16 John Davies, et al. (goln.), Gwyddoniadur Cymru yr Academi Gymreig (Caerdydd, 2008), 560; Owen Roberts, 
‘The politics of health and the origins of Liverpool's Lake Vyrnwy Water Scheme, 1871-92’, Cylchgrawn Hanes 
Cymru / Welsh History Review, 20 (2000), 308-35. 
17 Hywel Teifi Edwards, O’r Pentre Gwyn i Gwmderi (Llandysul, 2004). 
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wyneb â chymdeithas garnifalaidd o wahanol. Yng ngeiriau un adolygydd ceir yma oriel o ‘adar 

brithion’, ac yng nghwmni cymeriadau megis Pitar Ŵad y meddwyn, Pedws Ffowc y wrach a 

Popi’r butain yr ydym wedi crwydro’n bur bell o’r Pentref Gwyn.18 Yma, ar un ystyr, y mae 

cymdeithas fucheddol a daionus Capel Celyn â’i phen i lawr a Phenllyn y Pethe wedi’i wyrdroi 

a’i ystumio.  

Cyn troi at Pantglas ei hunan, felly, byddai’n fuddiol i ni roi ystyriaeth i’r modd y portreadwyd 

cymuned Gymraeg Capel Celyn a sylwi hefyd ar natur y disgwrs gwleidyddol a chreadigol a 

oedd yn rhan mor annatod o’r portread hwnnw. Yr ydym hefyd am ystyried y modd yr 

ymatebwyd yng ngwasg Gymraeg y cyfnod i hanes boddi Llanwddyn. 

*         *          * 

Yn 1956 cyhoeddodd Gwynfor Evans y pamffled Save Cwm Tryweryn for Wales.19 Yn ystod 

diwedd y flwyddyn flaenorol y daeth yn hysbys fod Cyngor Dinas Lerpwl am foddi Cwm 

Tryweryn a phentref Capel Celyn ger y Bala.20 O ran ei gynnwys, ynghyd â’r delweddau ar ei 

gloriau, gellid dadlau bod y pamffled hwn wedi dylanwadu’n drwm ar y modd y tafluniwyd y 

darlun o Gapel Celyn o hynny allan. Ar glawr y pamffled ceir braslun pensel gan Ivor Owen 

(Llanuwchllyn) o wyneb y baledwr enwog Bob Roberts Tai’r Felin.21 O ran symboliaeth, 

adlewyrcha’r darlun hwn yr hyn a ystyrid yn bwysigrwydd cyfoeth diwylliant gwerin Capel 

Celyn a Phenllyn. Cynrychiola’r diwylliant cynhenid Gymreig a oedd dan fygythiad o ddiflannu 

a chael ei foddi am byth gan gynlluniau Corfforaeth Lerpwl. Ceir darlun trawiadol ar gefn y 

                                                           
18 Adolygiad gan Janice Jones ar wefan BBC Cymru Fyw: 
http://www.bbc.co.uk/cymru/cylchgrawn/llyfrau/adolygiadau/pantglas.shtml 
19 Gwynfor Evans, Save Cwm Tryweryn for Wales (Cardiff, 1956). 
20 Ar yr hanes yn gyffredinol, gw. Watcyn L. Jones, Cofio Tryweryn (Llandysul, 1988); Einion Thomas, Capel 
Celyn: Deng Mlynedd o Chwalu: 1955-1965 (Abertawe, 2007); Rhys Evans, Gwynfor: Rhag pob Brad (Talybont, 
2005), 167-90. 
21 Robert Roberts (1870-1951): gw. cofnod Robin Williams arno yn fersiwn ar-lein Y Bywgraffiadur Cymreig, 
http://yba.llgc.org.uk/cy/c4-ROBE-ROB-1870.html 

http://yba.llgc.org.uk/cy/c4-ROBE-ROB-1870.html
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pamffled hefyd gan Jac Williams (sef yr awdur J.G. Williams). Llenwir amlinelliad dychmygol 

o’r llyn gan ddau ddarlun. Ceir tonnau’r llyn ar un ochr tra ar y ochr arall ceir darlun o Gwm 

Tryweryn fel ag yr oedd, ym meddwl yr artist, yn ystod y cyfnod cyn y boddi – gwelir tyddyn, 

y bywyd amaethyddol ar ei fwyaf delfrydol, a delwedd o’r gymdeithas gapelgar ddiwylliedig, 

sef yr hyn a ystyrid yn rhan o werthoedd ac etifeddiaeth y gymdeithas Gymraeg wledig ar ei 

gorau. Ceir ton o amheuaeth ynghylch parhad y gymdeithas werinol organig hon yn sgil y marc 

cwestiwn a osodwyd ar draws y darlun.  

Yn y pamffled ei hunan ceir archwiliad gan Gwynfor Evans o gynlluniau Corfforaeth Lerpwl i 

foddi Cwm Tryweryn. Ceir trafodaeth ar effeithiau economaidd a gwleidyddol y boddi ynghyd 

ag ychydig o drafodaeth ar yr angen am hunanlywodraeth i Gymru i atal y fath ddinistr. Fel y 

nodwyd eisoes, bu’r pamffled yn hynod o ddylanwadol hefyd yn y modd yr aeth ati i greu 

delwedd ddyrchafol o Gapel Celyn ac yn iaith ddisgyrsiol y pamffled hwn yr aed ati byth wedyn 

i ddarlunio’r pentref a’r gymdogaeth. Mae’r darlun, wrth gwrs, wedi’i wreiddio’n ddwfn yn 

syniadaeth O.M. Edwards, ac mae’n werth dyfynnu’r paragraffau agoriadol yn eu cyfanrwydd: 

Thomas Pennant, in his famous “Tours of Wales” nearly two hundred years 

ago, is obviously attracted by the life of the people who lived in the 

mountainous heart of Meirioneth. “Some vein of the ancient minstrelsy,” he 

says, “is still to be met with in these mountainous countries. Numbers of 

persons, of both sexes, assemble, and sit around the harp, singing alternately 

pennills, or stanzas of ancient or modern poetry… Oftentimes, like the modern 

Improvisitore of Italy, they will sing extempore verses… They will continue 

singing without intermission and never repeat the same stanza.” 

Pennant might have been describing a noson lawen in a farmhouse in Penllyn 

today. I don’t know how old a tradition it was in his time, but I know that it is 

vigorous to this day. It is probably true to say that in no part of Wales is the art 

of singing penillion to the harp, and the knowledge of literature that is 
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associated with it, as highly developed as it is in Penllyn. A great proportion of 

the people not only appreciate but practice the art, and from this district come 

some of our best choirs and finest artists in this metier. What could be more 

natural, therefore, than that a ballad singer of such extraordinary quality as 

Bob Roberts, Tai’r Felin, should have lived his whole life in this neighbourhood? 

It is near Bob Roberts’ home that Liverpool Corporation intends building a huge 

dam, 140 feet high and 1,800 feet across. Filling the valley between Tyddyn 

Bychan and Hafod Fadog (where there is an old Quaker burial ground), this is 

to hold back a sheet of water, covering six hundred acers of land, which will 

drown the little village of Capel Celyn, with its school and post office, chapel 

and cemetery, and number of farms and homesteads. 

The name of Bob Roberts means nothing to those who neither know nor love 

Wales; nor for that matter, do the language and life of the people of Penllyn. 

To members of the Liverpool Council Water Committee the farms which are to 

be drowned are no more than convenient stretches of second-rate land along 

a remote valley floor. To the Welshman, their very names ring like bells – Hafod 

Fadog, Garnedd Lwyd, Coed-y-Mynach, Hafod Wen, Gelli Uchaf, Gwern 

Delwau, Ty’n-y-Bont. But they are bells which may soon be ringing like those 

of Cantre’r Gwaelod, under the waters, if Liverpool Corporation gets its way. 

No doubt Capel Celyn can be rebuilt, with modern bathrooms in each house, 

and the dead can be re-interred. But the sixteen farms which will become 

uninhabitable cannot be moved elsewhere, and their sixteen families, which 

are now the nucleus of this rural community, will have to look for a home 

somewhere else. 22 

Fel sy’n ddigon hysbys, ac fel y nodwyd eisoes yn y Rhagymadrodd, un datblygiad pellach yn 

ystod yr ugeinfed ganrif ar ddelfrydiaeth werinol O.M. Edwards fu mabwysiadu’r term ‘Y 

Pethe’ i gwmpasu’r gwerthoedd diwylliannol a ddatblygasai i fod yn rhan o’r delfryd. Bathwyd 

                                                           
22 Evans, Save Cwm Tryweryn, 1-2. 
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y term yn wreiddiol gan Llwyd o’r Bryn (Robert Lloyd), a hynny er mwyn amlygu balchder yn 

niwylliant nodweddiadol y Gymru Gymraeg ymneilltuol a gwledig.23 Mae’r un delfryd i’w weld 

yma yn y modd y diffinnir diwylliant y Cymro diwylliedig crwn a chyfan gan Gwynfor Evans – 

canu penillion, y noson lawen, barddoni a chrefydda anghydffurfiol. Yn y dychymyg 

cenedlaethol mae i ddiwylliant o’r fath gyswllt byw ag ardaloedd penodol a dyrchefir Penllyn 

– a Chapel Celyn yn yr achos hwn – yn fagwrfa gwir Gymreictod o’r fath. ‘Tryweryn must be 

saved for Wales’ meddai’r awdur ymhellach.24 Yn wir, byddai colli Capel Celyn yn ei farn ef yn 

golled i wareiddiad Ewrop: 

The people of Capel Celyn are an integral part of the pattern of one of the 

richest folk-cultures in Europe. No civilized person would wish to see such a 

community of high artistic and intellectual attainment invaded and destroyed 

by an alien institution.25 

Mae’n ddiddorol sylwi hefyd ar bwyslais Gwynfor Evans ar enwau’r ffermydd yn y darn uchod 

ac ar y syniad o aelwydydd sy’n annatod gysylltiedig â’r gorffennol ac â lleoliad daearyddol 

arbennig. Wrth gwrs, Cartrefi Cymru (1896) oedd teitl un o gyfrolau enwog O.M. Edwards ac, 

yn ei fydolwg ef, meithrinfeydd y diwylliant Cymraeg gwerinol oedd aelwydydd ymneilltuol 

diymffrost cefn gwlad ynghyd â’r capeli. Fel y nododd Iorwerth C. Peate, un o hyrwyddwyr 

mawr diweddarach myth y werin, ‘ni welwyd erioed deulu heb fod i bob aelwyd bersonoliaeth 

arbennig’.26  

Diddorol, yn ogystal, yw cymharu geiriau Gwynfor Evans ag adroddiadau’r wasg Gymraeg o’r 

un cyfnod. Ceir un o’r adroddiadau ffeithiol cyntaf sy’n sôn am y cynlluniau i foddi Cwm 

                                                           
23 Rowlands (gol.), Ardal y Pethe, 91. 
24 Evans, Save Cwm Tryweryn, 23. 
25 Ibid., 5. 
26 Iorwerth C. Peate, Diwylliant Gwerin Cymru (Dinbych, 1998), 8-9. 
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Tryweryn yn Y Cymro ym mis Ionawr 1956. John Aelod Jones (John Roberts Williams) a’i 

lluniodd ac yn yr un rhifyn hefyd ceir rhai o ffotograffau enwog Geoff Charles o’r ardal. Tua 

diwedd yr adroddiad defnyddir yr un disgwrs ag a geir yn y pamffled. Nid arian a rydd werth 

i’r ardal hon, meddir, ond cyfoeth diwylliannol. Bydd etifeddiaeth yr aelwyd yn cael ei cholli 

yn sgil y boddi a rhoir pwyslais mawr ar bwysigrwydd yr aelwyd yng nghyswllt meithrin y 

diwylliant a’r iaith Gymraeg. Sonia John Roberts Williams hefyd fel y bu iddo gwrdd â’r bardd 

gwlad a’r cerdd-dantiwr Watcyn o Feirion a fu’n cadw Swyddfa’r Post yng Nghapel Celyn am 

flynyddoedd hirfaith, a chawn argraff gref yn niwedd yr adroddiad o farn ganmoliaethus 

Watcyn am ddiwylliant yr ardal:27  

Bu ysgol yn y capel cyn codi’r ysgol bresennol a chofiai’r “penny readings” 

unwaith y mis. Mae deuddeg athro ysgol yn fyw heddiw a gododd o’r fro ac o’r 

pedwar gweinidog olaf a ddaeth o’r cwm bu farw’r olaf, y Parch. D.M. Roberts 

a aeth yn weinidog yn Jamaica, rhyw ddwy flynedd neu dair yn ôl. 

Yma y magwyd William Edwards, awdur yr emyn, “Does neb ond ef fy Iesu 

hardd” ac y mae chwech o feirdd o’r fro yn fyw heddiw a enillodd dros ddau 

ddwsin o gadeiriau rhyngddynt. 

Mae’r ysgol fach yn enwog am ei llwyddiant yn Eisteddfodau’r Urdd a phery’r 

eisteddfodau a chyrddau llenyddol yn fyw iawn – ac yr oedd y capel yn orlawn 

pan gynhaliwyd cyngerdd yno fis yn ôl.28  

Mewn erthygl arall a ymddangosodd yn Y Cymro yn yr un flwyddyn cafwyd adroddiad o rali a 

fu yn y Bala ddiwedd Medi i wrthwynebu codi’r argae. Un o’r siaradwyr oedd Iorwerth C. Peate 

a soniodd yn benodol fod y brotest ‘ynghlwm wrth gadwedigaeth yr iaith Gymraeg a’r 

                                                           
27 Watkin Jones (1882-1967): gw. cofnod Aled Lloyd Davies arno yn fersiwn ar-lein Y Bywgraffiadur Cymreig, 
http://yba.llgc.org.uk/cy/c4-JONE-WAT-1882.html 
28 Y Cymro, 5 Ionawr 1956. Ceir sylwadau cyffelyb gan Watcyn o Feirion am ddiwylliant Capel Celyn yn Baner ac 
Amserau Cymru, 4 Ionawr 1956.  

http://yba.llgc.org.uk/cy/c4-JONE-WAT-1882.html
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diwylliant Cymreig’. Wrth foddi un o ardaloedd Cymru, meddai, byddai ‘rhan o’r enaid 

cenedlaethol yn marw a diflannu’.29 Cyffelyb oedd neges Thomas Parry. Yr oedd y brotest, yn 

ei farn ef, ‘yn erbyn drysu bywyd ardal Gymreig, ddiwylliedig; ardal a roes inni rai o ddynion 

gorau ein cenedl’. Ymhellach, yr oedd hi’n brotest ‘yn enw pob Cymro a Chymraes sy’n prisio 

ein treftadaeth, yn wir yn enw pethau gorau a gwerthfawrocaf gwareiddiad yr ynysoedd 

hyn’.30  

O droi at y corff eang o farddoniaeth a ganwyd i Dryweryn fe welir bod beirdd Cymru hefyd 

wedi darlunio’r ardal gan bwysleisio a dyrchafu’r un delfrydau diwylliannol.31 Neilltuwyd 

adran gyfan i Dryweryn yn y flodeugerdd Cadwn y Mur (1990) a olygwyd gan Elwyn Edwards. 

Nododd Gwenallt fod y frwydr i achub y cwm yn un i ‘gadw emynau Capel Celyn, / A baledi 

Bob Tai’r Felin / Rhag eu mwrdro gan y dŵr yn argae’r diafl’.32 Llwyddodd Bobi Jones i gyfleu 

yn ei gerdd ‘Capel Celyn’ fod yr holl fater yn wrthdrawiad rhwng biwrocratiaid anwybodus a 

diwylliant ymneilltuol gwerinol y Gymru Gymraeg ac y mae ei ddiffiniad o’r diwylliant hwnnw 

(‘Y gynghanedd a’r baledi, y gymdeithas glòs a’r weddi’) yn fersiwn fydryddol, i bob pwrpas, 

o’r hyn a ddarluniwyd gan Gwynfor Evans uchod: 

Y peth na allent ei ddeall, hynny a ddistrywiasant, 

Y peth hen hwnnw, mor uchel a lluniedig. 

Mor hawdd y’i cuddiwyd, ac yn awr ni ddaw yn ôl 

Y frawddeg nas ail-ddywedid, dyma hwy’n blotio  

Mewn cwm diarffordd a ymddangosai mor gyntefig, 

Y gynghanedd a’r baledi, y gymdeithas glòs a’r weddi 

                                                           
29 Y Cymro, 4 Hydref 1956. 
30 Ibid. 
31 Gw. yn arbennig Alan Llwyd, Barddoniaeth y Chwedegau: Astudiaeth Lenyddol – hanesyddol (Caernarfon, 
1986), 88-95. 
32 ‘Cwm Tryweryn’ yn Elwyn Edwards (gol.), Cadwn y Mur (Caernarfon, 1990), 488. 
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Ni welent fyth mohonynt: dyma’r atalnod llawn.33  

 
Canwyd llawer o gerddi hefyd gan y beirdd gwlad i Gapel Celyn. Yn gyffredinol, dyrchafa’r 

farddoniaeth sy’n ymwneud â’r boddi y werin a’i diwylliant – y bywyd teuluol, pentrefol, 

eisteddfodol, barddonol a chapelyddol. Cyfeiriodd Ifan Rowlands at y capel a chwalwyd yng 

Nghwm Celyn fel ‘Annedd yr hen ogoniant’ ac fel ‘hen athrofa’, ac roedd creu’r llyn yn fater o 

‘foddi ein treftad’ yn ei olwg.34 Yn yr un modd yn union â Gwynfor Evans, cyfeiria Gwilym Rhys 

Roberts wrth eu henwau at rai o’r aelwydydd a fyddai’n mynd o dan y dŵr – Y Gelli, 

Coedmynech, Pen-bryn-fawr, Y Garnedd-lwyd – ac o golli’r rhain fe gollir hefyd aelwydydd 

Cymreig a oedd yn grud gwareiddiad a diwylliant unigryw: 

   Ni bydd yng Nghapel Celyn 

   Mwyach seiniau’r tannau tynn, 

   Na bwrlwm pibau eurlais 

   Na dyri hoff plant di-drais, 

   Ond hir osteg y tristyd 

   Lle gylch y lli’r meini mud.35  

 
Mae’r un ymhyfrydu yn niwylliant eisteddfodol y cwm i’w gael gan feirdd eraill. ‘Gynnau 

‘roedd yma ganu – y parti / Bach pertaf yng Nghymru’, meddai R. Ithel Williams.36  A gwelir 

beirdd eraill fel Trebor E. Roberts a W.R.P. George yn diriaethu cysyniad yr aelwyd wledig 

Gymreig wrth iddynt enwi rhai o’r ffermydd a oedd o dan fygythiad.37 Yn nhelyneg William 

Jones (Nebo), ar y llaw arall, y mae’r bywyd amaethyddol – yn union fel yn narlun Jac Williams 

– yn mynd law yn llaw â bywyd diwylliannol y fro. ‘Yma y bu ein teidiau’, meddai’r bardd, ‘yn 

                                                           
33 Ibid., 474. 
34 Ibid., 461. 
35 Ibid., 455. 
36 Ibid., 477. 
37 Ibid., 469-70. 
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ymladd â’r hen fynydd’, a thros y cenedlaethau dyma’r mynydd ‘A drowyd ganddynt hwy yn 

ardd / I fagu plant, i godi bardd.’38 Nid yw’n syndod, felly, fod y beirdd a ganodd ar ôl y boddi 

terfynol yn synio am yr holl ddigwyddiad yn nhermau chwalfa ddiwylliannol enbyd a diwedd 

cymdeithas yn gyfan gwbl. Yn wir, y mae’n argoel o ddiwedd y gwareiddiad Cymreig. ‘Hesb le 

heb ddireidus blant – ydyw mwy, / Dim mawl na diwylliant’ oedd cân Alun Jones (Alun Cilie). 

Yng ngeiriau’r un bardd, ‘dinas Lerpwl ddwl a ddaeth / I foddi’n hetifeddiaeth’.39   

Cyn ymadael â phortreadau’r beirdd o Dryweryn mae’n werth nodi hefyd fod delfrydau tebyg 

i’w cael mewn ffotograffiaeth a gweithiau celf diweddarach. Fel y nodwyd uchod tynnwyd 

rhai o ffotograffau eiconig Geoff Charles ar gyfer un o’r adroddiadau llawn cyntaf am y mater 

gan John Roberts Williams yn Y Cymro.40 Ym myd celf, un o’r ymatebion helaethaf fu cyfres o 

beintiadau gan Claudia Williams a gafodd eu harddangos gyntaf yn ystod Eisteddfod 

Genedlaethol y Bala 2009.41 Y maent, yn fwriadol groes i ffotograffau Geoff Charles, yn 

canolbwyntio ar wragedd a phlant. Eto, fe geir ynddynt ddelweddau cyfarwydd. Ceir naw ar 

hugain o baentiadau trawiadol sy’n llawn emosiwn a ddarlunia chwalfa cymuned Capel Celyn. 

Diddorol nodi i hanner can mlynedd fynd heibio cyn i Dryweryn ymddangos fel thema yn ei 

gweithiau. Ymchwiliodd yn drylwyr i’r pwnc cyn mynd ati i beintio. Gwelir dylanwad 

ffotograffau Geoff Charles ar ei pheintiadau. Er hyn, ni ellir osgoi pa mor drawiadol yw’r 

cyferbyniad rhwng ei lluniau lliwgar hi a lluniau du a gwyn Geoff Charles. Defnyddia’r 

cyferbyniad trawiadol hwn rhwng lliwiau yn y darlun sy’n ymddengys ar glawr y gyfrol – teulu 

o Lerpwl yn mwynhau cwmni dros baned mewn lliwiau llachar tra mae protest Tryweryn tu 

                                                           
38 Ibid., 462. 
39 Ibid., 456. 
40 Atgynhyrchir rhai ohonynt yn Thomas, Capel Celyn, 4,17,21,30, 34, 35, 43, 44, 45, 47(a), 47(b), 48, 56, 60, 
61(a), 61(b), 62, 63, 64 (dyma’r mwyaf eiconig), 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 92, 94, 95(a), 95(b), 111, 117, 118, 
119, 120, 121, 122.  
41 Atgynhyrchwyd y peintiadau yn Ceridwen Lloyd-Morgan (gol), Tryweryn: Claudia Williams (Talybont, 2014) a 
cheir yn y gyfrol hefyd ymdriniaeth gefndirol a beirniadol werthfawr gan y golygydd. 
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allan i’r ffenestr mewn du a gwyn. Dengys hyn ansicrwydd dyfodol Tryweryn o gymharu â 

sicrwydd parhad cymuned Lerpwl.    

Yn rhan nesaf y traethawd edrychwn ar y modd y mae’r werin yn cael ei darlunio yn y nofel y 

cyfeiriwyd ati ar ddechrau’r bennod sef, Pantglas gan Mihangel Morgan. Ond, cyn gwneud 

hynny, byddai’n fuddiol edrych ar gefndir hanesyddol rhannol y nofel honno, sef hanes boddi 

pentref Llanwddyn yn Sir Drefaldwyn i greu argae Llyn Efyrnwy.   

*          *          * 

Ceir cyferbyniad cryf rhwng hanes boddi Llanwddyn a Chapel Celyn ac yn y modd yr 

ymatebodd y Cymry i’r ddau ddigwyddiad. Mae hyn yn deillio o nifer o ffactorau, ac yn bennaf 

yn eu plith gellir gosod yr hinasawdd gwleidyddol a chenedlaethol yng Nghymru ar y pryd. Ni 

welwyd yr un ysfa i brotestio a gwrthwynebu cynlluniau Corfforaeth Lewrpwl i foddi 

Llanwddyn ag a welwyd yn achos boddi Capel Celyn. Er hyn, eironig yw nodi bod poblogaeth 

Llanwddyn a’r cyffiniau cyn y boddi – tua 500 – yn uwch o gryn dipyn na phoblogaeth Capel 

Celyn cyn i Gorfforaeth Lerpwl ei foddi.42  

Ceir cryn drafod ar Lyn Efyrnwy, a’r argae yn benodol, mewn nifer o erthyglau ym mhapurau 

newydd Cymraeg y cyfnod, ac, fel yn achos Capel Celyn, ceir ymateb hefyd ar ffurf cerddi. I rai 

sy’n gyfarwydd â’r ymateb i foddi Capel Celyn, bydd yr ymatebion hyn yn taro’n eithriadol o 

chwithig ar yr olwg gyntaf. Yn fuan ar ôl gosod carreg sylfaen y gwaith gan yr Arglwydd Powis 

yng Ngorffennaf 1881 ymddangosodd erthygl ddadlennol iawn yn y Goleuad, wythnosolyn y 

Methodistiaid Calfinaidd, ac mae’n werth dyfynnu’r erthygl yn ei chyfanrwydd gan ei bod, o 

                                                           
42 A.G. Bradley, ‘On Lake Vyrnwy’, Macmillan’s Magazine, March 1898, 370. 
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ran meddylfryd, mor wahanol i’r disgwrs cenedlaetholaidd a lywiodd yr ymateb i foddi Capel 

Celyn:  

Gwyr ein darllenwyr er’s tro bellach y bwriedir troi y pentref hwn, a’r dyffryn prydferth 

y saif ynddo, yn llyn dwfr. Y mae y seremoni a gyflawnwyd yn y lle, y 14eg cyfisol, gan 

Iarll Powys, yngwydd Cyngor Dinesig Lerpwl, yn ein helpu i sylweddoli y ffaith. 

Cyfododd rhwystrau a gwrthwynebiad o lawer cyfeiriad ar y dechreu, a gobeithid gan 

lawer y profent yn ddigonol. Ond yr oedd swn gordd Iarll Powys ar y gareg sylfaen i’r 

gwaith a wneir, yn debyg i’r eiddo geiriau JONAH i’r Ninifeaid – “Pedair blynedd eto a 

Llanwddyn a foddir;” ac ni raid i’r Iarll bryderu llawer na ddaw ei eiriau i ben. Y mae yn 

rhaid newid yr enw bellach; ac nid yw y newidiad ond bychan – Llan Wddyn ydyw, Llyn 

Wddyn a fydd – dim ond newid un llythyren. Ond gymaint y mae hyny yn ei gynwys! Y 

mae calonau llawer o’r ychydig sydd yn preswylio yno yn gwaedu wrth feddwl am 

dano. Ni theimlir yn ddwfn am y bydd i Wely WDDYN (y cawr, neu y mynach), sydd yr 

ochr arall i’r afon o’r pentref, yn lleithiach nag erioed; ond y maent yn teimlo i’r byw 

yn y rhagolwg ar ddyfroedd y Fyrnwy yn ymgodi i ddiffodd gwres aelwydydd cynes ar 

y rhai y magwyd hwy, a’u tadau, a’u teidiau o’u blaen, a gweled eu lletyau clyd yn troi 

yn llochesau y pysgod, a hwythau yn cael eu diwreiddio o’u treftadaeth, a’u planu 

mewn mangre arall – ni wna ei bod yn fro fynyddig ddim gwahaniaeth – dyna y fro y’u 

magwyd ynddi; gweled y bydd y lleoedd a gysegrwyd âg addoliad Cydffurfwyr ac 

Anghydffurfwyr, ac y derbyniasant ynddynt eu haddysg grefyddol, wedi eu gorchuddio 

gan len o laid y llechweddau, a llen mwy trwch dyfroedd y Fyrnwy. Ni adewir maen ar 

faen o’r deml Fethodistaidd ar nis datodir, a symudir yr Hen Fam Eglwys, er mor 

sefydledig yw, o’i lle, a’i lle nid edwyn ddim o honi mwy. Er i fab a merch, tad a mam, 

gwr a gwraig, ddywedyd trwy yr oesoedd cyn i’r bedd agored gau ar weddillion y rhai 

a garent – “Heddwch i’w llwch,” gan dywallt dagrau galar “is yr ywen dduganghenog,” 

lle mae “y twmpath gwyrddlas yn codi ei ben yn awr”; ond ni chyflawnir y dymuniad. 

Digon tebyg y bydd y caib a’r rhaw wrth eu gwaith yn aflonyddu ar lwch hen blwyfolion 

Llanwddyn a gladdwyd yno drwy y canrifoedd, i’r diben i’w symud i dŷ o hwy gartref 

nag a fu hwn iddynt. Nis gallwn lai na chydymdeimlo â’r plwyfolion yn y rhagolwg ar y 

cyfnewidiad a welir yno mewn ychydig amser eto.  
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Ond pan feddyliom am yr amcan mewn golwg wrth wneyd hyn, y mae y grwgnach yn 

distewi; a dylai gweled gobaith cadw yn agos i filiwn o eneidiau yn fyw dawelu 

meddyliau y rhai a deimlant yn fwyaf briwedig eu calon.  

Awn o Lanwddyn i Lerpwl, a gwelwn y dref yn tyfu i fod yn ddinas; y pentref bychan 

yn cynyddu i fod yn “wlad o dai,” a’r cynydd yn y boblogaeth yn gyflym ac yn aruthrol. 

Pa fodd y diwellir y rhai hyn â dwfr iachusol a fu yn gwestiwn pwysig y Cyngor Trefol 

am flynyddoedd. Er yr boll ddarparu i’w gael o’r ddaear ac o’r wlad, yr oedd arwyddion 

sicr o brinder dwfr; ïe, y newyn o hono – oni cheid cyflenwad ychwanegol. I ba le yr 

eid i chwilio am dano? Buwyd yn meddwl am lawer o fanau; cynygid y lle hwn, ond 

codai rhwystrau; y lle arall, ond ni wnai y tro. O’r diwedd, trwy unfrydedd mawr, troes 

Lerpwl ei sylw eilwaith i’r Dywysogaeth y dywedir ei bod yn brifddinas iddi; a diau fod 

y miloedd Cymry yn y ddinas yn llawen i feddwl cael eu cyflenwi â dwfr pur eu gwlad. 

Wedi bod yn meddwl am eu diwallu o Lyn Tegid, ond y rhwystrau yn ormod i’w symud, 

troisant yn awr i lecyn cyfagos – am y gefnen ag ef; ac er pob rhwystrau a 

gwrthwynebiad a fygythid, y mae y pwnc wedi ei benderfynu, y mae y Senedd yn 

foddlawn ac ar y 14eg cyfisol, gosodwyd careg sylfaen yr argae sydd i groni dyfroedd 

y Fyrnwy, a throi yr holl ddyffryn i fod yn llyn, a hwnw y llyn mwyaf ei arwynebedd yn 

Nghymru. Bydd raid i hen frenin llynau Cymru – Llyn Tegid – foddloni i fod yn ail bellach 

i Lyn Wddyn.  

Y mae yr anturiaeth yn un fawr, a’r draul o’i gweithio allan yn aruthrol. Ac yn mhapyrau 

newyddion Lerpwl am y 15fed cawn rhyw fras-olwg ar y gwaith sydd wedi ei ddechreu 

i gyraedd yr amcan hwn. Cwm hirgul ydyw, ar hyd gwaelod yr hwn y rhed y Fyrnwy tua 

780 troedfedd uwchlaw y môr. Y mae ei waelod tua 10 milldir o Lanfyllin, ac y mae ei 

ben uchaf tua 7 milldir i’r de-ddwyrain o’r Bala. Y mae y dyffryn yn rhedeg yn y cyfeiriad 

gogledd-orllewinol o’i waelod, ac yn mesur 4¾ milldir o hyd wrth haner milldir o led 

yn ei le lletaf; ond amrywia yn ei led yn fawr, yn ffurf bŵa; y mae y pentref ar yr ochr 

ddwyreiniol i’r afon tua chanol y dyffryn. Y mae amryw nentydd yn rhedeg i’r agorfa 

hon o’r cymoedd ar bob llaw, fel erbyn cyraedd y fferm a elwir Cynon Isaf, y mae y 

Fyrnwy yn afon gref. Yma hefyd y mae y dyffryn ar ei gulaf, tua 300 llath. Cyfodir mur 

cadarn yn 100 troedfedd o led ar ei waelod, yr hwn a sylfaenir ar graig y rhaid tirio 41 

troedfedd am dani mewn rhai manau, yn 1255 troedfedd o hyd, ac 84 o uchder o 
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wyneb y tir, a 121 o’r sylfaen. Ar hyn adeiledir ffordd dros fwäu trwy y rhai y llifa y 

dwfr o’r llyn wedi ei groni. Bydd lled y ffordd yn 17 troedfedd rhwng y canllawiau. Pan 

y gorphenir hwn, ac y câ yr afon amser i groni, bydd llyn wedi ei ffurfio, a’i arwynebedd 

yn 1,115 o acerau, neu 15 acer yn fwy nag arwynebedd Llyn Tegid. Y mae yr 

arwynebedd y ceir y dwfr oddiarno i’r llyn yn 22,300 o aceri. Ond ni ddaw iddo yn 

naturiol ond oddiar 17,503 o acerau; rhaid gwneyd tunnel i droi dwfr yr afonydd 

Marchaent a Cowny i’r llyn, gan eu bod hwy yn ymuno â’r Fyrnwy islaw yr argae; bydd 

pob un o’r tunnels hyn dros 1¼ milldir o hyd.  

Ond pa fodd y ceir y dwfr allan fel ag iddo gyraedd Lerpwl? Rhaid iddo gychwyn trwy 

tunnel hir 7 troedfedd o dryfesur i gwm Hirnant; yna rhed y dwfr i bibellau haiarn 

bwrw, 42 modfedd o dryfesur; rhed y rhai hyn heibio i Lanrhaiadr-ym-Mochnant. 

Llansilin, tunnel o filldir o ddyffryn Morda, heibio i Groesoswallt, trwy blwyfydd 

Whittington, Elesmere, Hanmer, Malpas, Bunbury, Beaston, Tarporley, yna croesa yr 

afon Mersey, 2¾ milldir o Bont Runcorn, ac oddiyno yn syth i Prescot, lle y mae y llynau 

(reservoirs) presenol y ceir y dwfr o honynt i Lerpwl. Y pellder o’r Fyrnwy i Prescot 

ydyw 67 milldir, er nad yw y pellder i Lerpwl fel yr ehedo brân ond 46 milldir. Yn ol y 

cofrifiad diweddaf, y mae nifer poblogaeth Lerpwl yn 720,000; ond bernir fod y 

ddarpariaeth hon yn ddigon i gyflenwi 2,800,000 o bobl â chyflenwad di-dor o’r dwfr 

puraf. Ond y mae St. Helens, Widnes, Warrington, a Chroesoswallt i gael eu cyflenwi 

heblaw Lerpwl. 

Cyfeirir at anturiaethau mawrion blaenorol, megis i gael dwfr Loch Katrine i Glasgow, 

pellder o 37 milldir, o’r rhai nid oes ond 27 yn rhedeg trwy bibellau, y llall yn agored, 

yr hon hefyd sydd yn cychwyn o’r llyn trwy dunnel fel yma, ac eraill. Ond dywed Maer 

Lerpwl mai hwy yno fydd yn meddu y cyflenwad goreu o ddwfr pur o un dref yn y byd 

pan y gorphenir y gwaith hwn. Nid awn yma i fanylu dim ar y seremoni o osod y gareg, 

a’r areithiau, &c., ond aeth y cwbl beibio yn foddhaol.  

Hoffem eto weled y dyffryn prydferth hwn cyn ei foddi, ac anadlu ei awyr iach, a dringo 

ei lethrau serth. Talai y daith yn dda, a byddai yn rhywbeth i un yn ei hen ddyddiau 

allu dweyd – “Mi welais i y dyffryn yma cyn ei foddi,” gan gyfeirio at y llanerchau lle y 
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preswyliai rhai ag y galwyd arnynt i brofi y chwerwder o wneyd yr aberth poenns o 

adael eu cartrefi er lles rhyw dyrfa o bobl a breswylient 50 milldir oddiwrthynt.  

Dymunwn o’n calon gydymdeimlo â phlwyfolion Llan Wddyn, ac ar i fendith y nef fod 

arnynt wedi eu gwasgaru; ac ar yr un pryd ar i’r gwaith a ddechreuwyd gael ei orphen 

yn llwyddianus, ac y byddo Llyn Wddyn yn ffynhonell iechyd i filiwnau am oesoedd 

lawer.43 

O bori drwy bapurau a chylchgronau Cymraeg eraill o’r un cyfnod, gwelir nad yw’r agweddau 

a fynegir yn yr erthygl hon yn unigryw o bell ffordd. Yn wir, gellir dadlau eu bod yn rhan o 

ddisgwrs ehangach ynghylch boddi Llanwddyn, sy’n adlewyrchu gwerthoedd y sefydliad 

Anghydffurfiol-Ryddfrydol. Fel mewn llawer o erthyglau eraill, mae’r rhan gyntaf yn mynegi 

chwithdod bod Llanwddyn i’w foddi. Ond ni cheir yma unrhyw wir chwerwder. Mae’n 

arwyddocaol nad fel dinas estron y caiff Lerpwl ei hystyried. Roedd hynny, ar un ystyr, yn 

ddigon gwir yn y cyfnod a gellid dadlau mai’r dosbarth canol Cymraeg newydd yn Lerpwl – 

dosbarth trwyadl Anghydffurfiol – oedd un o’r grymoedd mawr ym mywyd diwylliannol a 

chrefyddol y Cymry ar y pryd. Nid oes yma, felly, unrhyw awgrym fod boddi Llanwddyn yn 

arwydd o ormes gwleidyddol gan Loegr ar Gymru. Yn fwy arwyddocaol, fel y mae corff yr 

erthygl yn ei ddangos, yr hyn sy’n greiddiol i ddisgwrs yr erthygl yw ysbryd ‘cynnydd’ oes 

Victoria a’r ymhyfrydu yng ngallu dyn i greu rhyfeddodau peirianyddol a phensaernïol. Ceir 

yma fanylu technegol ynghylch natur beirianyddol yr argae a’r llyn a’r cyflenwad dŵr i Lerpwl, 

ac mae’r un manylu i’w gael mewn llawer o gyfraniadau eraill i’r wasg Gymraeg. Er enghraifft, 

yn y Traethodydd yn 1893 cyhoeddodd y golygydd (a chyn-Brifathro’r Coleg Normal), Daniel 

Rowlands,44 erthygl o dan y teitl ‘Gwaith y Fyrnwy’. Ymddangosodd yr erthygl ar ôl i’r llyn gael 

ei gwblhau, a’r hyn sydd ynddi o’r dechrau i’r diwedd yw disgrifiad manwl, technegol a 

                                                           
43 Y Goleuad, 23 Gorffennaf 1881. 
44 https://bywgraffiadur.cymru/article/c-ROWL-DAN-1827 

https://bywgraffiadur.cymru/article/c-ROWL-DAN-1827
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chanmoliaethus o waith a oedd ‘yn edmygedd yr holl fyd’.45 Unwaith eto, mae’r manylion 

technegol yn ffordd o bwysleisio aruthredd yr hyn a gafodd ei gyflawni: 

Yr uchder o wely yr afon at hiniog y gorlifiad o dan y ffordd, ydyw 84 o droedfeddi. Y 

trwch mwyaf yn y gwaelod ydyw 120 o droedfeddi, neu ddeugain llath. Y mae lled y 

ffordd ardderchog sydd yn myned ar draws yr Argae yn 19 troedfedd a 10 modfedd. Y 

mae gogwydd llethr y mur ar ochr y dwfr yn 1 ar draws am bob 7¼  ar i fyny, ac oddi 

allan yn 1 am bob 11. Mae yr holl faenwaith, y masonry yn 260,975 o latheni cubig neu 

chweochrog. Mae ei holl bwysau yn 510,000 o dunelli. Yr oedd y pridd a’r cerrig oedd 

raid gloddio ymaith i gael y sylfeini yn 220,890 o lathenni cubig. Yr oedd cost y 

maenwaith yn £530,000, dros hanner miliwn o bunnau; a holl gost yr Argae, gan 

gynnwys y ffordd ar ei thraws, &c, yn £601,500. Y mae wedi ei hadeiladu o garreg 

dywell, lechog, galed, anodd a chostus i’w gweithio, a geid o chwarel tua milldir a 

hanner oddi yno. Pwysai rhai o’r cerrig ddeg tunnell, ac yr oedd mwy na’r drydedd ran 

o’r cerrig sydd yn yr Argae yn pwyso dros bedair tunnell yr un. Yr oedd y cymrwd, y 

cement a ddefnyddid i weithio y cerrig, yn gallu dal dirwasgiad o 293 o dunelli i bob 

troedfedd ysgwâr . . .  Hyd y Llyn ydyw 4¾ milldir, a chyfartaledd ei led yw hanner 

milldir. Y mae ei arwyneb yn 1121 o aceri, a’i ddyfnder mwyaf yn 84 o droedfeddi. Fe 

gyfrifir fod ei gynnwys mewn galwyni yn 13,125,000,000; mewn troedfeddi cubig yn 

2,103,000,000; ac fod pwysau ei ddwfr yn 58,000,000 o dunelli.46 

Ar ddechrau’r erthygl ceir hefyd ddarn rhethregol nodweddiadol o oes ‘cynnydd’ sy’n tystio 

bod creu Llyn Efyrnwy yn brawf o ddyfeisgarwch rhyfeddol dyn a bod dyn bellach yn hawlio 

ei le ‘fel brenin y greadigaeth’: 

“Os na byddi gryf, bydd gyfrwys.” Nid oes eisieu ond mesurau tra chymhedrol 

i nodi eithaf y cryfder a ymddiriedwyd i’r creadur dyn. Mewn nerth asgwrn ac 

ymadferth gewyn, nid ydyw ond eiddilyn mewn cymhariaeth i liaws o’i 

gymdogion yn y deyrnas anifeilaidd. Ond trwy y gallu sydd ganddo i ddeall, a 

meddwl, a chynllunio, y mae holl nerthoedd natur at ei wasanaeth, ac y mae 

                                                           
45 Daniel Rowlands, ‘Gwaith y Fyrnwy’, Y Traethodydd, XLIX (1893), 68. 
46 Ibid., 63. 
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yntau yn cymeryd ei le yn eu plith fel brenin y greadigaeth. Yn yr ystyr yma y 

mae ei allu yn anfesurol. A gwych ydyw y gorchestion y mae wedi gyflawni, yn 

enwedig mewn amseroedd diweddar, trwy beri i’r nerthoedd hynny weini ar 

ei gyfleustra, diwallu ei anghenion, a chwanegu at ei ystôr o wybodaeth a 

chysur a dedwyddwch. Mae y gwaith y cyfeirir ato uchod o ffurfio, lle nad oedd 

ond afon, Lyn i ddal dros dair mil ar ddeg o filoedd o fìliynau o alwyni o ddwfr, 

a threfnu iddo ddiwallu â dwfr ddinas fawr mewn pellder o dros ddeg a thrigain 

o fìlldiroedd, yn rhywbeth tra hynod, ac yn glod neillduol i’r meddylgarwch a’r 

ymdrech a’i dygodd oddiamgylch.47 

Yn ychwanegol at hynny, awgrymir bod y llyn yn gampwaith esthetaidd ac yn enghraifft o law 

dyn yn perffeithio natur: 

Mae yn debyg y bydd y Llyn mawr, sydd yn gorwedd mewn prydferthwch tawel 

rhwng mynyddoedd y Berwyn, gyda’r ffordd ragorol o ddeuddeng milldir o hyd 

sydd yn ei amgylchynu, a’r amrywiaeth mawr o esgynfeydd trwy ba rai y gellir 

dringo i’r uchelfannau a gweled y golygfeydd eang a phrydferth sydd yn 

gorwedd islaw, a’r Hotel ddymunol a’r cyfleusterau ereill trwy ba rai y gellir 

croesawu dieithriaid, yn gyrchfa häf i lawer o ymwelwyr, y rhai a dynnant tuag 

ato am iechyd a mwynhad.48 

Ac nid iechyd a mwynhad ar gyfer y rhai fydd yn ymweld â’i lannau yn unig a geir. Bydd 

dyfroedd glân y llyn hefyd yn fodd o leihau meddwdod ymhlith trigolion Lerpwl, a gobaith yr 

awdur yw ‘y daw y trigolion, mewn amser, yn ddigon doeth i adael yn llwyr y drwyth wenwynig 

sydd yn eu syfrdanu ac yn eu dinystrio, gan garu fwyfwy y ddiod bur a pheraidd y mae Natur 

wedi ddarpar ar eu cyfer, ac y mae y Fyrnwy yn awr yn estyn iddynt yn y fath helaethrwydd’.49  

                                                           
47 Ibid., 61. 
48 Ibid., 67. 
49 Ibid., 68. 
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Ceir rhyw syniad cyffredinol, felly, yng ngwasg Gymraeg yr oes y dylai’r Cymry ymfalchïo yn y 

ffaith fod y fath waith pensaernïol wedi ei gyflawni yng Nghymru. Ar y pryd, hwn oedd y llyn 

mwyaf o waith dyn yn Ewrop. Dywedodd Syr Andrew Clark y byddai cryfder y wal a’i 

chelfyddyd yn yn drech nag unrhyw beth y gallai natur ei daflu tuag ati. Ac roedd y balchder 

hwn yn ymestyn hyd yr Amerig. Mewn rhifyn o’r Drych yn y flwyddyn 1886 cymharwyd yr 

argae i rai o weithiau pensaernïol mwyaf arwyddocaol ac enwog y byd. ‘Diau y bydd yn sefyll’, 

meddai’r Drych, ‘yn gofgolofn o gywreinwaith celfyddyd i’r oesau dyfodol, yr un modd ag y 

mae mur mawr China, Pyramidiau yr Aifft, &c, i’r oes bresennol’.50 Yng ngeiriau Seren Cymru 

yn 1881, hon fyddai ‘y ddwfr gronfa fwyaf yn holl Ewrop, os nad yn yr holl fyd, mae’n debyg; 

a gellir ei groniclo yn un o brif ryfeddodau y byd pan orphener ef; ac os cwblheir ef yn 

llwyddianus, yr ydym yn barod i ofyn, beth sydd na all dyfais dyn ei wneyd, master-piece mawr 

creadigaeth Duw?’51 Yn y fath gyd-destun, nid yw’n syndod fod colli Llanwddyn o dan y dŵr 

yn bris a oedd yn werth ei dalu yn ôl sylwebyddion yr oes. Fel y nododd Llais y Wlad, ym 

mlynyddoedd cynnar yr adeiladu, ‘Y mae gan y cwmni waith mawr a phwysig o’u blaenau, 

gwaith a rydd derfyn bythol ar fodolaeth Llanwddyn yn ei wedd bresenol, ond a fydd, mi 

gredwn, yn adfywiad ac yn lles i’r wlad yn gyffredinol’.52 

Diddorol yw nodi fel yr ymatebodd rhai beirdd lleol i’r argae newydd. Brodor o Langynog, ond 

un a fu’n byw yn Llanwddyn, oedd Tom Parry. Fel hyn yr ymatebodd ef i’r argae ar dudalennau 

Baner ac Amserau Cymru yn 1895: 

GWRTHGLAWDD Y FYRNWY 

Ceir urddas gwmpas y gwych gampwalth – hwn  

Ac ynddo orchestwaith;  

                                                           
50 Y Drych, 25 Tachwedd 1886. 
51 Seren Cymru, 4 Tachwedd 1881 
52 Llais y Wlad, 17 Mehefin 1881. 
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A gwir enwog gywrein-waith,  

Bery’n gryf heb yr un graith.53  

Cafwyd englyn arall ganddo y flwyddyn ddilynol: 

Hardd groyw loyw fawr lyn – a welir  

Ar waelod Llanwddyn; 

‘Roedd yn bod i dd’od i ddyn 

Yn  barod yn y Berwyn.54 

Yn ôl ei enw, mae’n ymddangos hefyd fod gan T. Wddyn Jones gysylltiadau â’r ardal, a chafodd 

ef ei swyno gan yr agerfad a ddefnyddiwyd i gludo’r cerrig yn ystod y gwaith adeiladu: 

AGERFAD LLYN Y FYRNWY.  

At Eunant mae’i atyniad – chwirlïa  

I’r chwarel mewn eiliad:  

Beichir a bachir y bâd –   

Rhagorfawr yw’r agerfad.  

 

Dewr rwyga drwy yr eigion — mae’r tonnau  

Mawr tano yn drochion;  

  Cluda, drwy’r euroclydon – dynelli  

  O fawrion feini i’r Fyrnwy fanon.55  

 

Ceir enghraifft arall o’r modd y canwyd clodydd i’r llyn yng ngherdd E. Morgan (bardd o 

Lanerfyl yn Sir Drefaldwyn) a ymddangosodd yn Baner ac Amserau Cymru ym 1902. Mae’r 

gerdd drwyddi draw yn adlewyrchu’r un math o ymateb canmoliaethus yr ydym eisoes wedi 

                                                           
53 Baner ac Amserau Cymru, 24 Gorffennaf 1895. 
54 Baner ac Amserau Cymru, 19 Chwefror 1896. 
55 Baner ac Amserau Cymru, 9 Rhagfyr 1896. 



 
 

33 
 

sylwi arno – yng ngolwg y bardd mae’r llyn i’w ystyried yn gampwaith pensaernïol ac yn 

ychwanegol at hynny y mae wedi cyfoethogi harddwch y tirlun:    

Hardd yw llonaid Llyn y Fyrnwy, 

O beraidd ddwfr! 

Hardd yw’r clawdd a groesa’r Fyrnwy 

Dan gẁr y dwfr! 

Heol lydan rhwng ei chonglau, 

A chûl lwybrau ar ei glanau 

Ar ei gwaelod mae gwiw dyllau  

I ollwng dwfr. 

 

Hardd yw bryniau bro y mynydd,  

O gylch y llyn;  

Ac mae llwyni gwyrddlas goedydd  

O gylch y llyn;  

Gwelir amryw o fân risiau  

Llym i’w tarddiad lawr o’r bryniau;  

Ac mae yno fri afonau  

I lanw’r llyn.  

 

Y mae llain fel dinas gaerog,  

O gylch y llyn;  

Cadarn waith y gôf cry’, arfog,  

O gylch y llyn;  

Rhwng dwy heiglen mae ffordd lydan,  

Hardd yw’r golwg ar y geulan,  

Arwain teithwyr, sicrwydd cyfan,  

O gylch y llyn.  

 

Gwelir castell cadarn ynddo  
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I buro dwfr;  

Creiglen ffordd sy’n arwain iddo,  

I ganol dwfr; 

Cywrain waith sydd yn ei gynnwys 

O gelfyddyd gan law fedrus; 

Ar ei waelod fe geir tanddrwys 

I gychwyn dwfr. 

 

Tan y bryniau mae yn llifo  

I daith y dref;  

Lloniad teg i bawb a’i hyfo  

Ar ffordd i dref;  

Ac mae yno ar ei byrddau  

Fawrwych ddiod yn eu gwleddau,  

A mae cyrchu o’r prif longau  

Am ddwfr y dref.56 

 
Ceir hefyd gnwd bychan o gerddi sy’n canu am y llyn a’i fendithion o safbwynt Cymry Lerpwl. 

Fel hyn y canodd un bardd ar dudalennau’r Brython Cymreig yn 1908: 

Y FYRNWY  

O FRON lwys y Fyrnwy lân – llawn o’i llif  

Yw Llynlleifiad weithian;  

Afon gu, – fy awen gân  

Am gael dwr o’m gwlad eirian.57 

  
Flwyddyn yn ddiweddarach ymddangosodd englynion gan John Lewis Jones, Ffestiniog, yn yr 

un cyhoeddiad yn dathlu rhinweddau iachusol dyfroedd Llanwddyn ac yn cymharu eu 

cyflawnder i gyflawnder gras Duw:  

                                                           
56 Banerau ac Amserau Cymru, 1 Tachwedd 1902. 
57 Y Brython Cymreig, 20 Chwefror 1908. 
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I dyrfa, stor ddiderfyn – a welir  

     Ar waelod Llanwddyn; 

     Cyflawnder a llawnder llyn 

     Yn beraidd geir o’r Berwyn 

 

O ddifri’! dyma ddyfroedd – cadwfa, 

     Cydyfwn yn lluoedd; 

     Duw a’i rhoes er ys oesoedd –  

     Gwna ei rin i’r blin roi bloedd! 

 

Cyflenwad tŷ, cyflwyniad Tad, – ystôr, 

     Ystyriwn Ei gariad; 

     O! drugaredd ryfedd rad 

     Yn llifo i Lynlleifiad.58 

 
 
A’r un oedd brwdfrydedd W. Morgan, Seaforth, Lerpwl, ynghylch y dŵr oedd yn llifo i’r ddinas 

‘O fyniau Gwalia wlad’: 

       LLYN LLANWDDYN.  

Hen gronfa fawr Llanwddyn! 

Cyflawnder ynddi gawn  

O ddyfroedd pur y Berwyn –   

Darpariaeth werthfawr iawn;  

Diwalla greaduriaid  

Cyn cychwyn ar ei daith  

Trwy ddorau tanddaearol  

A dyrys diroedd maith. 

   

Ac wedi prysur dreiglo  

Filldiroedd ar i lawr  

                                                           
58 Y Brython Cymreig, 5 Awst 1909. 
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Mae’n cyraedd dinas Lerpwl  

Yn ol y cynllun mawr!  

Ac ymaith a yn ddistaw  

Trwy fan bibellau’r dre,  

Gan wasgar i bob heol  

Yn llwyr o fewn y lle.  

 

Mae yno fel llawforwyn  

Yn gweini yn mhob ty’ –  

Tra’n ffyddlon i bob galwad  

Fe ddisycheda’r llu.  

Wel, yfwn bawb o hono,  

Pob llwyth yn ddiwahan  

Heb unrhyw ddrwg gymysgedd,  

Ond dyfroedd gloyw glan.  

 

Ni cheisiaf fi ddesgrifio  

Holl bur rinweddau’r dwr;  

Y maent yn rhy luosog  

I’w henwi gan un gwr.  

Mae’n gweithio’r holl "hydraulics" –  

Peirianau fawr a mân;  

Bryd arall cewch ei weled  

Yn ymladd gyda’r tan!  

 

Diolchwn i’r Goruchaf  

Am fath drugaredd rad  

Sy’n llifo i Lynlleifiad  

O fryniau Gwalia wlad!  

‘Rol gadael bronau’r Berwyn  

Mae’n aros mewn ystor  

Yn ymyl ei hen gartref.  
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Y mor, y mor, y mor!59  

Gellir cynnig, felly, fod gan Gymru oes Victoria ei hiaith ddisgyrsiol benodol ar gyfer trafod 

diflaniad Llanwddyn o dan y dŵr. Yn y disgwrs hwnnw, mae’r gymuned ei hunan yn absennol; 

gwerthoedd oes ‘cynnydd’ sy’n flaenllaw, ac mae’n amlwg hefyd ei fod yn ddisgwrs sy’n 

rhagflaenu ac yn rhydd o ddylanwad O.M. Edwards a delfrydau ‘myth y werin’ a’r pentref 

‘gwyn’. Er hynny, mae’n werth dwyn i gof fod yna isleisiau yn y wasg Gymraeg o’r 1880au 

ymlaen sy’n tynnu’n groes i’r unffurfiaeth hon ynghylch Llanwddyn. Pan aed ati i godi’r cyrff 

o fynwent Eglwys Llanwddyn ym 1886 (yn union fel y gwnaed yn ddiweddarach yng Nghapel 

Celyn), mynegwyd anniddigrwydd yn y wasg. ‘Y mae codi y meirw’ meddai W.R. Edwards, 

Sardis, Maldwyn, ‘yn orchwyl sydd yn taro yn erbyn ac yn dolurio teimladau y rhai byw’.60 Ac 

roedd un o Gymry amlycaf Lerpwl, y Parchedig Ddoctor Owen Thomas, yn ôl un adroddiad, 

hefyd yn teimlo bod y fath beth ‘yn dryllio teimladau y rhai byw’.61 Chwerw hefyd yw’r 

adroddiad a ganlyn yn Baner ac Amserau Cymru: 

‘Ei le nid edwyn ddim o hono.’ – Hyn, mewn gair byr, ydyw hanes Llanwddyn 

heddyw. Er mwyn diwallu angenrheidiau preswylwyr Llynlleifiaid, wele y mae 

y pentref wedi ei lwyr ddinystrio. At y tai cymmerwyd dynameit. At eglwys y 

plwyf cymmerwyd dynameit. Ysywaeth, nid oedd mwy o barch yn cael ei 

ddangos tuag at yr eglwys gyssegredig nag a ddangosid tuag at annedd dai 

anghyssegredig. I lawr â’r naill fel y llall. Pa beth a ŵyr dynameit am 

gyssegredigaeth halen esgob? Codwyd y meirw o’u beddau, ac ail gladdwyd 

hwy, gan ddwylaw heb enneiniad olew nac arddodiad dwylaw prelad ar eu 

penau.62  

                                                           
59 Gwalia, 23 Awst 1909. 
60 Y Tyst a’r Dydd, 26 Mawrth 1886. 
61 Y Tyst a’r Dydd, 11 Mehefin 1886. 
62 Baner ac Amserau Cymru, 23 Ionawr 1889. 
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Yn achlysurol iawn hefyd ceir clywed llais y brodorion a ddiwreiddwyd. Mewn ysgrif fer yn Y 

Genedl Gymreig ym 1893 sonia ‘J.M.E.’ am ymweliad yng nghwmni ei gyfaill ‘Bevan’ â Llyn 

Efyrnwy. Wrth iddynt ddynesu ato o gyfeiriad y Berwyn, yr hyn sy’n eu taro hwy yw ei 

annaturioldeb: 

Wrth ddod i lawr at Eunant gwelir dwr du Llyn y Fyrnwy. Edrychai’r llyn fel pe 

newydd ddeffro o freuddwyd, ac heb gynefino a’i wely. Gwelir y gwrychoedd 

eto’n rhedeg i’r llyn, a’r llwybrau a’r ffyrdd yn dyfod ohono, ar hyd y rhai y 

cerddai’r plant i’r ysgol, neu yn llaw eu rhieni i’r capel, oedd yn y Llan a 

foddwyd. Ni ddeil i’w gydmaru a Llyn Tegid – gwaith dyn yw un, gwaith Natur 

yw y llall.63 

Yn y man maent yn dod wyneb yn wyneb â ‘hen wr gwyn ei wallt’, un o’r hen frodorion, a 

cheir y sgwrs a ganlyn rhyngddynt: 

“P’le mae Llanwddyn?” meddai Bevan. 

“Ha, Llanwddyn, ‘machgen i?” meddai, gan bwyso ar ei ffon, “mae Llanwddyn 

dan y dwr yna.” 

“Fasech chi’n credu y b’asai’r wlad yma’n cael ei boddi tuag ugain mlynedd yn 

ol?” 

“Na faswn; chredais i ddim pan welais hwy yn dechreu tirio chwaith. ‘Roeddym 

ni’r hen bobl yn credu fod cors Llanwddyn heb waelod, ac nad oedd craig islaw 

ynddi, ac na fuasent byth yn cael lle i roi’r sylfaen i lawr. Ond pan welsom eu 

bod wedi cael craig, aeth calon pob un o honom fel plwm. Aeth y rhan fwyaf 

o’m cyfoedion tua Llangynog a Llanfyllin, gan fy ngadael yma fel pelican yr 

anialwch. Trwm i mi oedd gweled chwalu’r llan a chodi’r fynwent. Welwch chwi 

ffordd yma’n mynd ar ei phen i’r llyn?” 

Gwelem hi, a gwyliem hefyd y dagrau disglaer yn disgyn drwy’r rhychau oedd 

yng ngruddiau’r hen wr. 

                                                           
63 Y Genedl Gymreig, 11 Ebrill 1893. 
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“Ar hyd hon yr arferwn fynd i’r ysgol pan yn blentyn, ac yr awn yn llaw fy mam 

i’r seiat, ar hyd hon y dilynais fy rhieni hefyd i’w beddrod dan yr ywen yn 

mynwent y Llan. Buaswn yn rhoi llawer am gael mynd unwaith eto ar hyd yr 

hen lwybr yma. Bum wrth fin y llyn lawer gwaith, ond rhwystrai’r dwfr fi fynd 

ymhellach.”64  

Mae’n ddiddorol nodi ymhellach mai gan ddau Sais cydymdeimladol y ceir y darlun mwyaf 

dadlennol o Lanwddyn a’r ddealltwriaeth lawnaf hefyd o’r pris a dalwyd gan y gymuned wrth 

i gymdeithas Llanwddyn gael ei chwalu. Sais ifanc o Swydd Gaer oedd Thomas Darlington, ond 

roedd yn ieithydd medrus ac yn rhugl yn y Gymraeg. (Symudodd i Aberystwyth ym 1896 pan 

ddaeth yn un o Arolygwyr Ysgolion ei Mawrhydi yng Nghymru.)65 Yng nghylchgrawn Cymru 

ym 1893 cofnododd ei hanes yn ymweld â Llanwddyn pan oedd yn fyfyriwr a hynny ychydig 

cyn i’r pentref gael ei foddi. Un peth diddorol a geir yn ei ysgrif yw’r awgrym bod codi’r argae 

wedi esgor ar dyndra ethnig rhwng Cymry a Saeson. Yn fuan ar ôl cyrraedd y pentref, yn hwyr 

yn y prynhawn, mae Darlington yn troi i mewn i’r Powys Arms i holi am fwyd a llety. Yno daw 

ar draws un o weithwyr yr argae – Sais rhonc – oedd wedi bod yn yfed cwrw drwy’r dydd, a 

thrwy gyfrwng ei ddarlun o’r Sais meddw hwn gallwn ymglywed ag is-destun eithriadol o 

arwyddocaol: 

Yn yr un ystafell yr oedd un o weithwyr y Fyrnwy yn eistedd gyda glasiad o 

gwrw o’i flaen. Yr oedd wedi bod wrthi yn yfed er y boreu, ac erbyn hyn amlwg 

oedd ei fod wedi cyrraedd y pwynt hwnnw o feddwdod ellir ei ddesgrifio fel y 

pwynt ffraeo. Dechreuodd ar unwaith geisio pigo cweryl â mi. Gan ei fod wedi 

fy nghlywed yn siarad Cymraeg wrth y forwyn, neidiodd i’r casgliad mai Cymro 

oeddwn, a meddiannwyd ef gan sel teilwng o achos gwell i ddangos i mi 

gymaint y dirmygai fi a’m cenedl i gyd. Am yr hyn a ddywedodd ni fyddai yn 

adeiladol i’r bobl dda sy’n darllen CYMRU wybod hynny. Os adwaenant y 

                                                           
64 Ibid. 
65 https://bywgraffiadur.cymru/article/c-DARL-THO-1864 

https://bywgraffiadur.cymru/article/c-DARL-THO-1864
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gweithiwr Seisnig, fe wyddant y gall draethu ei feddwl ar adegau yn rhigil ac yn 

rymus, a chyda meistrolaeth ryfeddol ar y rhan lai parchus o adnoddau ei iaith 

enedigol. Nid oedd y brawd hwn – o ran cyfoethogrwydd ei eir-lechres – yn un 

eithriad i’w ddosbarth. “Carai wybod beth oeddwn yn feddwl wrth feiddio 

siarad y fath iaith dd----dig yn ei glyw ef”, – ac felly ymlaen. Derbyniais ei 

sylwadau mewn distawrwydd urddasol, gan mwyaf, canys dyn heddychol wyf. 

Ond nid yw nac urddasoldeb na doethineb fel rheol, yn bwynt cryf gydag 

efrydwyr Prifysgol; a rhaid i mi gyfaddef fod y demtasiwn i droi’r byrddau arno, 

pan welais gyfle, yn rhy gref unwaith neu ddwy i mi ei gwrthsefyll. Ond pa un 

ai tewi wnes ai peidio, yr unig effaith arno ef oedd peri iddo ymffyrnigo yn fwy 

fwy. Yn y diwedd, wedi gorffen fy mara a chaws a thalu fy nghyfrif, codais i fynd 

allan, gan adael fy nghyfaill, y Sais, i’w gwrw a’i dymer ddrwg.66 

 

Wrth grwydro o amgylch y pentref daw Darlington at gapel y Wesleyaid ac wrth iddo edrych 

arno y mae gwraig yn rhoi ei phen drwy ffenestr llofft y tŷ drws nesaf ac yn dechrau tynnu 

sgwrs ag ef. Cymraes yw hon, a gwrthbwynt i’r Sais blin a meddw yn y dafarn. Mae’n gofyn i 

Darlington a hoffai weld y capel, ac, yn wir, a hoffai bregethu yno y Sul dilynol! Yna mae hi’n 

rhannu ei chŵyn chwerw gyda Darlington ynghylch ‘y cyfnewidiad oedd wedi cymeryd lle yn 

y pentref er pan ddaeth y Gwaith Dŵr yno, ac yn enwedig oherwydd dylanwad y safon isel o 

foesoldeb oedd yn ffynnu ymysg y gweithwyr’. Yn ei golwg hi roedd y niwed hwn yn llwyr 

wrthbwyso unrhyw les ariannol a ddaeth i Lanwddyn. Yn ddiddorol iawn, mae Darlington 

wedyn yn sôn am ei gyfarfyddiad â chriw o Sipsiwn (Romani) oedd yn digwydd gwersylla ar 

gyrion y pentref. Roedd Darlington yn gallu siarad Romani a cheir disgrifiadau byw iawn 

ganddo o’i brofiad yn eistedd gyda’r sipsiwn ‘mewn cylch o gwmpas y tân, yn dweyd 

chwedleu, ac yn son am bethau lawer, nes machludodd yr haul y tu ol i’r bryniau’. Roedd un 

ohonynt, Gipsy Wester, yn ymladdwr o fri, ac ef, yn ddiweddarach y noson honno, sy’n achub 

                                                           
66 Thomas Darlington, ‘Llanwddyn cyn y Diluw’, Cymru, V (Awst 1893), 85-6. 
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Darlington ‘o law y dyhiryn o navy Seisnig’, pan ddaw Darlington ar ei draws ef am yr eildro – 

ynghyd â dau o’i gyfeillion – y tu allan i’r Powys Arms:   

Ar yr un foment canfu yntau y perygl yr oeddwn ynddo a neidiodd at fy ochr 

yn y man. Nid anghofiaf byth y syndod ar wynebau y tri gweithiwr, wrth weled 

yr ymladdwr enwog, Gipsy Wester, wrth fy ochr, yn barod i dynnu ei gôt a 

thywallt ei waed drosof hyd y dyferyn olaf. “Del mandi o lav, pal” (Rhowch i 

mi’r gair, frawd), sibrydodd wrthyf. Aeth y tri Sais yn sydyn yn rhyfeddol o 

foesgar; a diangasant o’r lle gynted ag y gallasant, dan dynnu eu cynffonnau 

atynt, a siarad yn ffigyrol.67  

Yn amlwg, ymyrwyr anfoesgar a gormesol sydd wedi dinistrio cymdeithas Llanwddyn yw’r 

Saeson yn ysgrif Darlington. Ymhellach, er mai Sais ydyw, mae Darlington ei hun yn barod 

iawn i arddel ei Gymreictod a thrwy gyfrwng ei gyfeillgarwch â grŵp ethnig gorthrymedig arall 

a siaradai iaith leiafrifol, sef y sipsiwn, llwydda i gael buddugoliaeth dros dro ar weision estron 

oes ‘cynnydd’. Ond, erbyn trannoeth, mae’n gwybod na fydd unrhyw achubiaeth i Lanwddyn 

ac mae’n cael ei olwg olaf ‘ar y pentref collfarnedig’ wrth ‘ddringo’r llwybrau mynyddig’ i 

gyfeiriad Dinas Mawddwy. 

Mae A.G. Bradley, un o Rugby yn wreiddiol, yn hysbys i’r Cymry fel awdur y llyfr Owen 

Glendower and the Last Struggle for Welsh Independence (1901). Fe luniodd hefyd lawer o 

deithlyfrau yn trafod gwahanol rannau o Gymru.68 Yn 1898, yn y Macmillan’s Magazine, 

cyhoeddodd erthygl yn trafod ei arhosiad yn y gwesty moethus a godwyd gan Gorfforaeth 

Lerpwl ar lan Llyn Fyrnwy – cafodd y darn ei gynnwys hefyd yn ei gyfrol Highways and Byways 

in North Wales (1898). Er bod rhan olaf yr erthygl yn trafod pysgota ar y llyn, ac er bod Bradley 

yn ymateb yn frwd i harddwch y llyn a’i amgylchedd, fe geir ganddo sylwadau sensitif sy’n 

                                                           
67 Ibid., 88. 
68 https://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Granville_Bradley 
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trafod y modd yr oedd Llanwddyn yn enghraifft o’r cwlwm cyfrin rhwng pobl, eu cartrefi, eu 

hanes a darn penodol o dir – yr hyn y byddai’r Almaenwyr yn ei alw’n Heimat. Yr hyn y mae 

Bradley yn ei roi i ni mewn gwirionedd yw darlleniad trwyadl Ramantaidd o arwyddocâd 

Llanwddyn (y math o ddarlleniad a fyddai’n dod, dan ddylanwad Rhamantiaeth O.M. Edwards, 

yn sail i holl ddisgwrs Capel Celyn dros hanner canrif yn ddiweddarach):          

There was no spot in all Britain where life had gone on more tranquilly than in 

this remote but once populous village and parish of Llanwddyn; the more 

perhaps as it formed a cul de sac, the valley terminating abruptly in the bold 

front of the Berwyn mountains . . . Something like five hundred souls, who 

practically could speak no English, were here just previous to 1880 to be 

dumbfounded by the news that as a community they were to be wiped off the 

face of the earth. I do not think it would be unjust to the average villager of, 

let us say, Wiltshire or Suffolk, to suppose, that under a similar shock, he would 

find more than solace in the prospects of financial compensation inevitable in 

so drastic a scheme. The Celt of Wales may, or may not, lack some of the 

virtues of the Wiltshire or Suffolk rustic, but his affection for the home of his 

fathers is incomparably greater, and often very often indeed rises superior to 

gold or worldly advancement . . . At any rate, when the Corporation of 

Liverpool, after hovering in threatening attitude over many Welsh valleys, 

descended finally upon this devoted spot, the consternation among a portion 

of its inhabitants was very great indeed. It is painful enough, for those who are 

keenly sensitive to such emotions, to be torn from their homes; but to have 

these and every familiar landmark surrounding them, eliminated from the face 

of the earth’s surface, and transferred, so to speak, to the bottom of the sea, 

is a far more harrowing experience, and one perhaps unique in the simple 

annals of the poor. It would be almost as difficult indeed for us, as for the 

Wiltshire rustic, to realise the limpet-like tenacity with which the Welsh villager 

clings to his valley as to a part of his existence. It is commonly reputed, 

however, that many of the old people, who were thus uprooted from 
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Llanwddyn did not survive such late transplanting but died as people die of 

broken hearts after a great invasion by a conquering army. Most of the village 

was blown up or pulled down preparatory to the damming of the waters. One 

sturdy old woman vowed that, rather than be evicted, she would perish 

beneath the ruins of her paternal roof-tree, and resisted all efforts to remove 

her with an energy that would have done credit to a Tipperary heroine playing 

to an applauding audience of peasants and politicians.  

The vale of Llanwddyn, however, has long ceased to exist. Not only were the 

living transferred from their habitations, but the very dead, whose bones could 

still be found, were taken from their graves, and laid in a fresh resting place, 

some three hundred feet nearer heaven, and under the shadow of a newly-

built church.69 

Mae’n bwysig nodi, yn ogystal, nad derbyn disgwrs y sefydliad Anghydffurfiol-Ryddfrydol a 

wnaeth holl feirdd Cymru ar y pryd. Amwys, ar y gorau, yw’r farn yn yr englyn a ganlyn gan 

fardd a chanddo’r ffygenw ‘Llwydlas’:  

LLYN Y FYRNWY YN LLAWDDYN.  

Anwyl ydyw i wladwr – ei hen le  

       Yn ei wlad ddiddwndwr; 

     Trwy waith yr anturiaethwr,  

Y Llan ddaeth yn llyn o ddwr.70 

Ond, wrth bori drwy’r papurau newydd ar y pryd, dim ond un gerdd a saif ar ei phen ei hun 

yn nodi tristwch, protest a siom enbyd o achos y boddi. Teitl y gerdd hon gan J. Cusi Jones, a 

ymddangosodd yn Baner ac Amserau Cymru yng Ngorffennaf 1889, oedd ‘Tuchangerdd 

Trigolion Llanwddyn i Gorphoraeth Liverpool’. Ymddengys drwy’r teitl ei hun nad llais unigol 

y bardd sydd yma ond llais nifer o drigolion Llanwddyn hefyd: 

                                                           
69 Bradley, ‘On Lake Vyrnwy’, Macmillan’s Magazine, LXXVII (1898), 370. 
70 Y Genedl Gymreig, 11 Mehefin 1890. 
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Ni dd’wedir fod pobloedd Llanwddyn a’r cylchoedd,  

   Yn waeth nag ardaloedd cyffredin y byd;  

Ond etto gwell, hwyrach, gyffesu’n eglurach  

   Nad ydym gyflawnach nag eraill, ‘r un pryd:  

Yn nghysgod y bryniau, yn dawel am oesau,  

   Fan yma bu’n tadau yn trigo’n gyttûn ‒  

Heb chwennych ddwyn däoedd, tai eraill, na’u tiroedd;  

   Ond awyr a dyfroedd yn eiddo pob dyn.  

 

A dyma fro dirion eu merched a’u meibion ‒ 

   Man hoffaf ein calon o fewn yr holl fyd;  

Ac yma, fel hwythau, rhwng cadwyn o fryniau,  

   Dymunem hyd angau gael aros ynghyd:  

Ond er i hen Natur o’n hamgylch wneyd rhagfur,  

   Canfyddodd rhyw eryr o’r wybren ein bro; 

A galwodd yn frawdol ei deulu urddasol,  

   I wel’d mor eryraidd ei lygad oedd o.  

 

Ac yma, un diwrnod, daeth haid o eryrod  

   I lunio cyfammod y safent yn dyn  

Wrth ochrau eu gilydd, i ddal ein hafonydd,  

   Nes llenwi holl ddolydd Llanwddyn yn llyn:  

Pan daenwyd yn araf yr hanes hwn gyntaf,  

   Ni chredai y gwanaf o honom i gyd,  

(Er gwaethaf y bwriad), fod neb mor amddifad  

   O synwyr a theimlad o fewn yr holl fyd.  

 

Ond blysiau’r trâs teilwng nis gallodd ein gollwng, 

   Er gorfod ymostwng hyd lawr y pryd hyn – 

I ofyn cefnogaeth a nawdd y llywodraeth, 

   I newid cym’dogaeth Llanwddyn yn llyn: 
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A llwyddodd y cyfan i brynu’n bro fechan! 

   Beth sydd na wna arian – boed gymmhwys, boed gam? 

Pa fab a all guddio ei alar a’i wylo,  

   Wrth weled gorchuddio hen gartref ei fam!  

 

Daeth enw ‘Corphoraeth Llynlleifiad,’ am unwaith,  

   Drwy’r enfawr anturiaeth, yn hysbys i’r byd;  

Mae pawb mewn unfrydedd yn credu trwy Wynedd,  

   Fod ganddynt ddigonedd o arian i gyd:  

Ac eithaf tebygol fod gwŷr mor urddasol,  

   Yn ddigon dyngarol i bawb gael ei ran;  

Ond p’am, gyda’ch punnoedd, O! wŷr! na wnaech lynoedd  

   I groni eich dyfroedd heb foddi’r un llan? 

 

Gwir fod genych chwithau hoff dadau a mamau,  

   A rhai yn mhriddellau dyffrynoedd y wlad;  

Roddasoch i orphwys ym mynwent yr eglwys ‒  

   Maent genych yn wiwlwys mewn parch a choffhâd:  

Ni hoffech wel’d borau di-briddo eu beddau –  

   Ail agor hen ddôrau tywyllwch y glyn;  

Ond, Ah! foneddigion. hyn wnaed â ni weithion,  

   Er dolur i’n calon do, gwelsom ni hyn. 

  

Os rhaid yw i estron gael yfed awelon  

   A dyfroedd tryloewon hen Gymru fy ngwlad,  

Paham y gwna lynoedd o’n telaid ardaloedd,  

   Tra’n bryniau’n fân foroedd o elfen mor râd?  

Paham y rhaid chwalu hen gartre’r un teulu,  

   Er mwyn adgyflenwi un ddinas â dw’r,  

Os gellir (er gwario mwy filwaith am dano)  

   Ei gael heb ddolurio teimladau un gŵr?  
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Yn nrych yr egwyddor, mi wela’n mhen tymmor,  

   Ryw ogwydd am ragor o f’anwyl fro wen:  

Pwy ŵyr na wna natur rhyw ddiwrnod wneyd rhagfur  

   Am Walia’n gyfandir, a’i gylch hyd y nen?  

A chartref y Brython yn ddyfr-gist i estron,  

   Na cheir ond ei meibion i sôn am ei hynt:  

Ni dd’wedaf daw’r cyni, ond canaf er hyny –  

   ‘Gall gwelltyn ddynodi cyfeiriad y gwynt!’  

 

Faint bynag raid guddio o’n hynys fach etto,  

   Mae’n ffaith na chawn drigo’n Llanwddyn byth mwy:  

Ein meusydd, a’n gerddi, a’n siriol gartrefi –  

   Rhaid bellaeh brudd-ganu, ‘Ffarwel iddynt hwy!’  

Foneddwyr anturus! Mae’r mûr mawr rhamantus  

   Yn golofn glodforus o’ch gallu a’ch bri;  

Ond er mor ddihafal, goddefwch eich attal,  

   Os byddweh chwi gystal – I b’le yr awn ni? 

  

Foneddwyr urddasol! Ca’dd pawb fu’n ymorol 

   Ei iawn yn ddigonol am sylwedd pob da: 

A buoch awyddus gwneyd pawb yn gysurus, 

   A gwir dangnefeddus, heb ŵg na thrahâ. 

Mawr oedd y ddarpariaeth, a drud yr anturiaeth –  

   Er clod i’r Gorphoraeth, mae’n dangos eich nerth; 

Ond am ein Cwm cryno, er pob bai sydd arno,  

   Ni fynem am dano eich Dinas na’i gwerth.71 
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Ymdebyga’r gerdd hon i’r math o lais a godwyd yn achos Tryweryn. Rhydd J. Cusi Jones 

bwyslais ar y ffaith mai arian a materoliaeth oedd wrth wraidd y weithred o foddi Llanwddyn, 

a cheir gwedd genedlaetholgar debyg i’r hyn a godwyd yn achos Tryweryn rhwng y llinellau. 

Tystia bod Cymru yn offeryn yn llaw Corfforaeth Lerpwl a’r unig beth oedd ei angen ar y 

Gorfforaeth i foddi Llanwddyn oedd sêl bendith Senedd San Steffan. Fel y gwelsom, dyrchafu’r 

ffaith fod dŵr pur Cymru’n cael ei yfed yn Lerpwl a wnaethpwyd mewn cyfraniadau eraill i’r 

wasg Gymraeg. Ond nodyn gwahanol iawn sydd i gân J. Cusi Jones. Cwyd dirmyg yn ei lais 

wrth iddo ystyried yr hyn sy’n digwydd i bentref Llanwddyn a’i bobl. Y cwlwm teuluol a gaiff 

ei friwio’n bennaf ym mhrofiad y bardd hwn wrth i gartrefi’r brodorion gael eu dinistrio am 

byth. Yn sicr, nid gweld yr argae fel tystiolaeth o lwyddiant peirianyddol a wna’r bardd hwn, 

ond ei weld fel symbol o oruchafiaeth Corfforaeth Lerpwl dros Lanwddyn ac o oruchafiaeth y 

Sais dros y Cymro.   

*         *          * 

Fel y nodwyd yn barod, dehongliad llenyddol rhannol o hanes boddi Llanwddyn sy’n gefndir i 

nofel Mihangel Morgan, Pantglas. Ceir cysylltiad teuluol rhwng Mihangel Morgan a 

Llanwddyn yn ogystal. Cadwai ei hen fam-gu ar ochr ei dad siop y pentref yno am flynyddoedd. 

Cydnabu Mihangel Morgan ddylanwad Llanwddyn ar y nofel yn adran yr ‘Ôl-Nodyn’, lle y mae 

hefyd yn ein goleuo bod hanes boddi Cwmtaf i greu cronfa Llwyn Onn (i’r gogledd o Ferthyr 

Tudfil) hefyd yng nghefn ei feddwl: 

Defnyddiais beth o hanes Llanwddyn a Llyn Efyrnwy fel cefndir i’r nofel hon. 

Dechreua’r stori cyn i’r gwaith gychwyn a daw i ben ar ôl i’r dyffryn gael ei 

foddi. Fel yn achos Llanwddyn cariai’r pentrefwyr ymlaen gyda’u bywyd 

beunyddiol arferol yn y stori wrth i’r gwaith mawr ar yr argae dyfu a datblygu 

o’u cwmpas. Yn oes Victoria prin oedd y gwrthwynebiad cyhoeddus, yn 
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wahanol iawn i hanes diweddarach Tryweryn. Ond er i mi ddefnyddio 

Llanwddyn fel dechreubwynt, mae’r pentref dychmygol a’r lleoliad yn nes i 

bentre Cwmtaf lle mae cronfa Llwyn Onn yn awr. Roedd hyn yn haws i mi o ran 

tafodiaith, ond cefndir a hanes Llanwddyn oedd yn fy meddwl drwy’r amser. 

Er enghraifft, cymerais y stori am Ysbryd Cynon yn syth o Lanwddyn a’i newid 

at fy mhwrpas fy hun yn stori Ysbryd Einion yn y nofel.72 

Mae’r nofel yn agor gydag ymweliad Mr Smith â Phantglas. Gweithredu ar ran ‘Corfforaeth y 

Ddinas’ y mae Mr Smith a daw’n amlwg i’r darllenydd mai dod i Bantglas i benderfynu 

ynghylch addasrwydd yr ardal ar gyfer creu cronfa ddŵr a wnaeth. Mae’r nofel yn cloi yn y 

presennol. Mae’r llyn yn llawn a neb yn cofio bellach am bentref Pantglas – yna gwelwn 

ysgyfarnog yn sboncio drwy’r goedwig; mae hi’n troi’n jac-y-do, yna’n gath ddu, yna’n 

llygoden fawr, cyn codi i’r awyr fel boncath ac yna glanio ar ddŵr y llyn fel alarch, cyn troi’n 

ddyfrgi a phlymio i’w ddyfnderoedd lle try’n bysgodyn. Rhwng y ddau begwn yna – y dechrau 

oer a ffeithiol a’r trawsffurfiadau hudol ac arallfydol ar y diwedd – down i adnabod pobl 

Pantglas a hynny mewn dull episodig, cryno a charnifalaidd ei naws yn aml. Ac er nad nofel 

hanes naratifaidd a chronolegol sydd yma, yn gefndir amseryddol i’r cwbl y mae’r gwaith o 

godi’r argae, o’i ddechreuadau hyd at ei ymyriadau cynyddol â bywyd y trigolion ac yna’r 

boddi terfynol.  

Mae yn y nofel ychydig dros bedwar ugain o episodau i gyd a chawn ein cyflwyno i oriel 

eithriadol o eang o gymeriadau. Ond, o gofio mai Mihangel Morgan yw’r curadur, oriel 

eithriadol o chwareus yw hon lle ceir ffin hynod o denau rhwng yr hyn a ymddengys yn real 

(h.y. sy’n goleddfu at yr hyn a all ddigwydd mewn bywyd go-iawn) a’r hudol (h.y. yr hyn sy’n 

goleddfu at elfen ychydig yn fwy ffantasïol). Y cymeriad sy’n goleddfu fwyaf at yr hudol, yn 

                                                           
72 Morgan, Pantglas, t. 249. 
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hytrach na’r realaidd, yw’r wrach honedig Pedws Ffowc. O gofio natur a strwythur y nofel, nid 

teg fyddai chwilio am brif gymeriad. Ond Pedws, mewn gwirionedd, sy’n cael ei defnyddio gan 

yr awdur i dynnu llawer o’r mân episodau ynghyd. Mae ei hymddangosiadau’n fwy cyson nag 

unrhyw gymeriad arall, a hi sydd yno – os mynnwn gredu hynny – ar ddiwedd y nofel, ganrif 

a mwy ar ôl diflaniad Pantglas a’i drigolion, yn parhau i’w thrawsffurfio ei hun a phlymio i 

ddŵr y llyn.  

Er bod Pedws Ffowc yn gymeriad sy’n ein harwain i fyd ffantasi a hudoliaeth, mae’n werth 

cofio, ar y llaw arall, y gellir ei chyd-destunoli mewn realiti cymdeithasol. Wrth greu cymeriad 

Pedws, mae’n amlwg fod Mihangel Morgan yn tynnu ar wybodaeth hanesyddol am y 

traddodiadau a’r coelion hynny am wrachod, dynion hysbys, dewiniaeth, rheibio, melltithion 

a’r gallu i iacháu trwy ddulliau goruwchnaturiol, a fu’n gymaint rhan o’r gymdeithas yng 

nghefn gwlad Cymru hyd at yr ugeinfed ganrif.73 Yn ei ‘Ôl-nodyn’ haera’r awdur mai ‘gwrach 

go-iawn yn hanes Cymru oedd Pedws Ffowc’74 – ond camgymeriad yw hynny ar ei ran mewn 

gwirionedd, gan mai enw gwraig a gafodd ei melltithio gan wrach oedd y Pedws Ffowk 

wreiddiol, a hynny mewn hanesyn a gysylltir â ffynnon enwog Llaneilian yn Sir Ddinbych.75 Fel 

mewn ardaloedd eraill yng Nghymru, mae’n werth nodi hefyd fod traddodiadau cryf iawn 

ynghylch gwrachyddiaeth, y tylwyth teg, a’r goruwchnaturiol yn y Llanwddyn hanesyddol. 

Nodir mewn erthygl yn Cymru yn 1893 fod ‘hen drigolion Llanwddyn yn dra ofergoelus, ac yn 

credu mewn ysbrydion, Tylwyth Teg, Jac y lantern, y bodach glas, cwn yr wybren, a llawer o 

bethau oedd yn ymrithio i’r hen bobl fynyddig yn oriau y nos’.76 Ceir llawer o fanylion diddorol 

                                                           
73 Eirlys Gruffydd, Gwrachod Cymru (Caernarfon, 1980); Davies, Gwyddoniadur Cymru, 410-11 (‘Gwrachod a 
Dynion Hysbys’). 
74 Morgan, Pantglas, 251. 
75 W. Jenkyn Thomas, The Welsh Fairy Book, 2ail argraffiad (London, 1908), 172-3. 
76 Powyson [Thomas Jones], ‘Tro ar yr Olwyn’, Cymru, V (1893), 24. 
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a dadlennol am hanes a chymdeithas Llanwddyn mewn erthygl a gyhoeddwyd gan Thomas 

Vaughan ym 1915, unwaith eto yn y cylchgrawn Cymru, ac nid yw’n amhosibl fod yr erthygl 

hon wedi dylanwadu rhyw gymaint ar ddarlun Mihangel Morgan o Bantglas. ‘Yr oedd yr hen 

bobl’, meddai Vaughan, ‘yn credu yn gryf mewn dewiniaeth, sef rhai yn medru witsio; 

merched gan fwyaf fyddai yn euog o’r pechod ofnadwy hwn’.77 O gofio am rai o briodoleddau 

Pedws Ffowc yn y nofel, mae’n werth tynnu sylw at un stori a adroddid gan y brodorion, yn ôl 

Vaughan, am wraig o Lanwddyn yn croesi’r Berwyn i fynd i farchnad y Bala: 

Yn fuan wedi myned i’r mynydd clywai swn cwn hela yn y pellter. Cyn hir gwelai 

ysgyfarnog yn dyfod i’w chyfarfod. Pan ar ei chyfer, syrthiodd yn farw ar ochr 

y ffordd, fel y tybiai hi. Disgynnodd a rhoddodd hi yn ei basged . . . Yn fuan 

dyma’r cwn hela heibio iddi. Edrychodd ar eu holau a gwelodd fod eu 

cynffonnau yn fflamio. Yn fuan cyfarfyddodd ddyn du, a golwg ddigofus arno, 

ar gefn ceffyl du. Cyn hir wele’r ysgyfarnog yn neidio allan o’r fasged, ac yn 

sefyll ar y ffordd yn ddynes brydweddol. Diolchodd yn gynnes i’r hen wraig am 

ei charedigrwydd yn ei rhoddi yn y fasged. “Rwyf wedi gweled cynffonnau 

tanllyd y cwn, ac y mae ei fawrhydi du wedi myned heibio i mi heb fy ngweled. 

Diolch i chwi eto, yr wyf yn myned i ogoniant,” a diflannodd ymaith.78 

Mae cymeriad y wrach Pedws Ffowc wedi’i wreiddio, felly, yn y bydolwg hygoelus hwn. Ac er 

bod Pedws Ffowc yn ganolog yn realaeth hudol y nofel, mae eto yn perthyn i fath o realiti 

hefyd, sef y math o goelion gwerin a goleddid gan Gymry go-iawn yn y gorffennol. Gellir 

dweud bod y wrach hon yn bont rhwng dychymyg yr awdur a dychymyg gwerin Gymreig y 

cyfnod hanesyddol a ddisgrifir yn y nofel.  

Yn ôl y goel, un o nodweddion amlycaf gwrach oedd ei gallu i’w thrawsffurfio ei hun yn anifail, 

ysgyfarnog gan amlaf. Sonia Gerallt Gymro am hyn ym 1185 a cheir cyfoeth o lên gwerin o 

                                                           
77 Thomas Vaughan, ‘Llanwddyn’, Cymru, XLIX (1915), 35. 
78 Ibid., 37. 
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Gymru sy’n tystio i’r un gallu. Credid hefyd pe byddai gwrach yn cael ei chlwyfo yn ffurf anifail 

y byddai’r clwyf i’w weld wedi iddi droi’n ôl yn fod dynol.79 Amlygir y nodweddion hyn yng 

nghymeriad Pedws Ffowc. Trodd yn ysgyfarnog er mwyn cyflawni ei dialedd tuag at Pitar Ŵad 

trwy ladd ei ieir. Crybwyllir bod y dynion sydd am ladd yr ysgyfarnog yn llwyr ymwybodol pwy 

yw’r ysgyfarnog mewn gwirionedd a thrafodant goelion gwlad ynghylch gwrachod a thylwyth 

teg mewn modd sy’n ychwanegu at realaeth hudol y portread o bentref Pantglas ar y naill 

law,  ac eto, ar y llaw arall, yn ymgysylltu â’r hyn a wyddom am y Llanwddyn hanesyddol: 

Dro yn ôl soniodd Pitar Ŵad am y sgwarnog wyrthiol a lithrai o’i afael heb farc 

arni wrth Siemi Dafydd ac wrth Ned a Tomi, yr hen botsiars, yn y Cross Guns 

un noson ac roedden nhw’n gytûn. 

 ‘Nece sgwarnog yw honna,’ meddai Ned, ‘ond gwrach.’ 

 ‘Sgwarnog witsh,’ meddai Tomi. 

 ‘Gad dy ddwldod,’ meddai Pitar Ŵad. 

‘Nace dwldod,’ meddai Siemi Dafydd, ‘mae’n wir. Oedd lot o hen wrachod yn 

y cylch ‘ma ers lawer dydd ac o’n nhw’n gallu troi’n sgwarnogod gyda’r nos.’                                                     

‘Lap a lol,’ meddai Pitar Ŵad, ‘be nesa? Tylwyth teg?’                     

‘O’s, mae tylwyth teg i ga’l ‘efyd,’ meddai Ned. ‘Ac ysbrydion ‘efyd.’80                  

Wedi iddynt sefydlu mai’r wrach yw’r ysgyfarnog ânt ati i drafod sut y mae lladd y fath anifail: 

‘Ond yr unig ffordd gallwch chi neud lo’s i sgwarnog witch yw gyda phisyn arian 

a neud bwled ohono’.81  

Ategir y ffaith mai’r wrach yw’r ysgyfarnog yn y bennod ‘Anafiadau Pedws Ffowc’ sy’n tystio 

i’r boen ddirdynnol sydd yn ei choes. Gwelwn ei hymdrech fawr i’w llusgo ei hun drwy’r 

pentref gyda’i choes chwith yn gwaedu’n drwm. Tynn hyn sylw gynifer o’r pentrefwyr nes ein 
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bod yn cael yr hanes drwy enau Bren Cross Guns. Gall y ffaith fod y pentrefwyr yn ei derbyn, 

neu o leiaf yn ei chydnabod fel un o drigolion Pantglas, ynghyd â’r ffaith eu bod yn ei gweld, 

gyfrannu at y wedd realaidd a berthyn iddi. Ond, eto i gyd, mae ganddi fywyd goruwchnaturiol 

sy’n wahanol iawn i fywydau realaidd neu fwy normal, o bosibl, y pentrefwyr eraill:  

‘Tynnws y doctor ‘da’i holl nerth a gollyngodd Pedws  sgrech annaearol. O’dd 

Sali ni’n ofon ‘se hi’n dihuno’r meirw, wir i chi... Fe wetws y doctor neg o’dd e 

weti gweld dim byd tebyg iddo o’r bl’en. “Mae’n edric fel bwlet.” meddai Bren 

gan ddynwared llediaith y doctor. “Ydych ci wedi gweld bwlet wedi gwneud 

mas o arian o’r blaen?”82  

Fel unrhyw wrach werth ei halen ni adawa Pedws i Pitar Ŵad anafu ei choes gyda bwled heb 

iddi ei gosbi. Ceir pennod drawiadol ar ffurf ymson o dan y teitl ‘Pedws Ffowc a Pom’ lle mae 

Pedws yn rhannu ei chynlluniau ynghylch y dial gyda’i chath, Pom, gan eu rhannu, felly, â’r 

darllenwyr hefyd. Awgrymir bod y gath yn ei bwydo â syniadau a fydd, yn y pen draw, yn 

gatalydd i fwydo’r hud. Ceir rhyw gydweithrediad a chydweithio gwrachaidd cynnil rhwng y 

ddwy, a hynny’n ymddangos yn bell iawn o fyd realiti dynol:   

Beth am inni ddechre ‘da’i ddilo fa? Dyna ni ‘te, ei ddilo i ddechre. Beth am eu 

llosgi nhw? Nace? Eu porci mewn dŵr berwetic? O Pom, ti’n ferch ofnatw! ‘Na 

ni ‘te, fe gaiff a borcaid  ces ar ei ddilo fe, iefa? Nace! Eu cnoi? Gwell byth, eu 

cnoi amdani. Nace? Ti’n meddwl bod hwn’na rhy annhebygol wyt ti,  Beth am 

yr ail gam? Syniad de, Pom. Ei dr’ed. Ei ddilo i ddechre, weti’ny ei dr’ed. Nawr 

beth am iddo g’el bola tost? Wi’n lico meddwl amdano fa’n swp tost ofnatw ar 

ôl iddo f’yta neu yfed rhwpeth. Ei fola felly fydd y trytydd cam, Pom. Nawr ni’n 

twymo, Pom. Beth yw’r cam nesaf? Ei gefen? Ie, ‘i gefen. Eitha reit ‘efyd. Mae 

dyn yn gallu c’el sopyn o lo’s wrth ‘nafu ‘i gefen. ‘Na’r petwerydd cam, Pom. 

Nawr ‘te, wi weti meddwl i goroni’r cyfan, beth am ei licad? Ie, ie, ‘i licad, Pom, 

                                                           
82 Ibid., 47-8. 



 
 

53 
 

a dyna selio’r mater. Os caf i fyw i weld yr holl gamau ‘yn yn dod i’w ran bydda 

i’n fwy na fo’lon, Pom. On’d yw’r ddoli ‘ma’n bictiwr pert ‘da’r holl notwydda 

‘ma wedi stico miwn, Pom?83  

Tystiwn i’r ffaith nad siarad gwag o ochr Pedws Ffowc yw hyn oherwydd gwelwn y pum cosb 

yn cael eu cyflawni ynghyd â dioddefaint Pitar Ŵad o ganlyniad. Gellir honni ei bod yn wrach 

gwbl ystrydebol yn y modd yr ymateba i ganlyniadau dioddefaint Pitar Ŵad. Nid yw Mihangel 

Morgan yn gadael llawer o le i amau bodolaeth y wrach fel cymeriad amlwg yn y pentref. Er 

enghraifft, disgrifir Pitar Ŵad yn mynd heibio i Pedws Ffowc mewn dychryn, sydd eto’n 

arwydd amlwg o’i bodolaeth, ei phresenoldeb a’i hunaniaeth fel gwrach.  

Yn y nofel, nid yw Mihangel Morgan yn gadael i’r darllenydd amau nac anghofio am y wrach. 

Mae’n gymeriad hollbresennol. Er y gellid synio am wrachod a choelion am hud a lledrith fel 

nodweddion sy’n perthyn i fyd ffantasi, llwydda Mihangel Morgan i uno dau fyd gyda’i gilydd 

– y byd ffantasïol a’r byd realaidd – rhwng ffiniau un nofel a hynny mewn dull crefftus tu hwnt. 

Perthyn rhyw hygrededd swreal i’r wrach ac mae’n peri chwilfrydedd i’r darllenydd wrth iddo 

fodio ei ffordd drwy’r gwaith gan holi’n barhaus beth yn y byd y bydd Pedws Ffowc yn ei 

wneud nesaf. Mae dioddefaint Pitar Ŵad yn brawf o allu Pedws Ffowc ar ei greulonaf; ond 

eto i gyd, onid yw’n derbyn cosb ‘haeddiannol’ am feiddio saethu’r wrach yn ei choes tra oedd 

hi ar ffurf ysgyfarnog? Yn wrthgyferbyniad i’r creulondeb hwn cawn brawf helaeth o 

gydymdeimlad diffuant Pedws Ffowc â chymdeithas ddiamddiffyn Pantglas, ac mae hynny’n 

ennyn cydymdeimlad o du’r darllenydd tuag ati fel cymeriad. Wrth iddi newid ffurfiau’n 

barhaus, o ysgyfarnog, i gawci, i gath, i lygoden fawr ac i foncath, mae’n gallu cadw golwg ar 

gymdeithas a chymuned Pantglas:  
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Dywedai’r pentrefwyr, yn siop Cati ac yn y Cross Guns, fod Bedws yn ymhyfrydu 

yn y ffurf hon (boncath) yn ddiweddar gan ei bod yn gallu gweld y pentre a’r 

pentrefwyr i gyd yn ogystal â’r dynion oedd yn gweithio ar yr argae a’i bod hi’n 

gwybod hanes pob un ym Mhantglas ac ym mhentre bocsys y llafurwyr, a’i bod 

fel hyn yn gallu dilyn hynt a helynt beunyddiol y gymdeithas.84   

Gellir ei hystyried fel rhyw fath o warchodwraig i’r pentref cyfan; hi sy’n cynrychioli hen 

draddodiadau’r pentref, ac roedd y diwrnod hwnnw pan felltithiodd y dynion am feiddio 

symud Maen Einion yn enghraifft arwyddocaol o hynny. Melltithiodd Pedws Ffowc hwynt, nid 

yn unig am i’r dynion chwythu’r maen yn yfflon, ond, yn fwy na hynny, am iddynt ddeffro 

Ysbryd Einion:  

Yn sydyn llamodd Pedws Ffowc o’i chuddfan yn y llwyn gyda sgrech uchel 

annaearol, er mawr syndod i’r dynion a chan ddychryn Dicw a Jaco.  ‘Peidiwch!’ 

gwaeddodd Bedws. ‘Peidiwch â chyffwrdd â Maen Einion!’... ‘Y sawl a symuto 

Carreg Einion, Melltithied ef a’i holl ymdrechion.’85  

Dengys hyn ei hymroddiad i hen goelion llafar gwlad ynghylch Maen Einion a’i pharodrwydd i 

ddiogelu’r gorffennol ar waethaf pawb arall. Honna gweithwyr yr argae ei bod yn wallgof am 

nad ydynt yn deall ei hiaith. Ymgorfforir yr agwedd feddwl nawddoglyd hon tuag at ddiwylliant 

ac iaith y Cymry yng nghymeriad y Sais Mr Smith. Yn union fel yn yr ysgrif o waith Thomas 

Darlinton a drafodwyd eisoes, ceir portread pwerus gan Mihangel Morgan yn y nofel hon o’r 

berthynas rhwng y gwladychwyr a’r gorthrymedig – y tensiwn a grëwyd rhwng Pedws Ffowc 

a gweithwyr yr argae yn yr achos hwn. Gwthir y syniad hwn o orthrwm y mewnfudwyr i’r 

eithaf gyda’r trasiedi sy’n digwydd pan ffrwydrir tŷ mawr Dyffryn. Gyda’r wrach yn peri mwy 

o ofid a phoendod i’r gweithwyr a’r fforman, Mr Bickerstaff, rhoesant y flaenoriaeth i’r gwaith 
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o ffrwydro’r tŷ mawr, ond gwnaed hynny gydag Andrew, mab Mr Bickerstaff, yn yr adeilad. 

Lladdwyd y bachgen bach o ganlyniad, a dengys yr ymgais o du Pedws Ffowc i atal y dynion 

rhag ffrwydro’r tŷ gyda’r bachgen ynddo ei chydymdeimlad ag eraill a’i chalon fawr fel 

gwarchodwraig y pentref. Ceisiodd achub y plentyn er bod tad y plentyn yn barod i’w hiselhau 

ac yn ei hystyried yn wallgof: 

Edrychodd Bickerstaff lan i’r awyr. Roedd hi’n dywyll, yn bygwth glaw. Dyna’r 

peth olaf oedd ei angen. Rhaid iddyn nhw chwythu’r tŷ lan yn ddiymdroi.                                                       

O’r bryn gwyliodd Bickerstaff a’r dynion eraill y ddau lanc yn gafael ym Mhedws 

Ffowc, un yn dodi’i fraich dan ei chesail chwith a’r llall yn dodi’i fraich dan ei 

chesail dde, gan anwybyddu’i phrotestiadau, a’i chodi oddi ar y ddaear fel 

petai, a’i chario fel’na yn sgrechian ac yn cicio ac yn gwylltio.86  

Pedws Ffowc yw catalydd y nofel; hi yw’r cymeriad y mae Mihangel Morgan yn ei ddefnyddio 

fel delwedd gref i dynnu holl linynnau’r stori at ei gilydd ar derfyn y gwaith, ac fel y nodwyd 

eisoes, fe’n gwahoddir i gredu, ei bod hi’n parhau â’i hud yn nyfroedd y llyn:   

Roedd y llyn yn llawn a phrin bod neb yn cofio am bentref Pantglas... A 

chofiodd am yr holl fynd a dod a fu dro yn ôl lle’r oedd canol y llyn yn awr, y 

gobeithio a’r gofidio, y clecs a’r cyfrinachau, carwriaethau a gelyniaeth, bywyd 

a marwolaeth. Yn sydyn, plymiodd y boncath nes i’w grafangau a blaenau’i 

adenydd gyffwrdd â’r dŵr a throi ohono’n alarch gwyn gosgeiddig yn arnofio’r 

llyn. Pe buasai rhywun yno i’w weld tybiasai fod gan yr aderyn ryw gyfrinach 

yn ei galon, cyfrinachau lawer o bosibl. Yna plymiodd yr alarch ei ben nes torri’r 

dŵr a throi ohono’n ddyfrgi a phlymio, plymio i waelod y llyn nes cyrraedd olion 

y pentre a mynd o dan y bont a ddeuai i’r golwg ar adegau o sychder hir, a lawr 

eto gan droi’n bysgodyn, un o nifer yn nofio gyda’i gilydd i rythmau’r llyn, yn 

rhan ohono, yn un â’r dŵr.87  
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Drwy’r awgrym hwn fod Pedws Ffowc yn oesol ac nad yw byth am adael ei chynefin, yn 

wahanol i bawb arall ym Mhantglas (hyd yn oed os nad oes iddi bryd a gwedd hen wraig erbyn 

hyn), tystiwn i’r ffaith na fydd ysbryd cymdeithas, cymuned a thraddodiadau Pantglas yn 

marw. Pedws Ffowc yw’r offeryn a ddefnyddia Mihangel Morgan i uno’r gorffennol, y 

presennol a’r dyfodol yn un wrth iddi drawsnewid yn osgeiddig o un ffurf i’r llall. Cedwir byd 

amryliw Pantglas i gyd yn enaid y wrach. Gellir honni mai ymgorfforiad o Bantglas yn ei hanfod 

ydyw. Yn ogystal â hyn, mae ei thrawsffurfiadau ar ddiwedd y nofel yn ein hatgoffa o 

drawsffurfiadau’r Taliesin chwedlonol ac o’r modd y defnyddiwyd y Taliesin chwedlonol a 

hanesyddol fel symbol o barhad y Cymry.88 

Yn ychwanegol at gymeriad Pedws, ceir naws hudol cyffredinol fel rhyw lanw a thrai parhaus 

drwy’r nofel ac mae’n cyrraedd uchafbwynt gydag ymweliad y consuriwr mawr John Henry 

Morris â’r pentref. Gosodir naws arbennig ar ddechrau’r bennod ‘Y Consuriwr’ sy’n plannu 

rhagdybiaeth ym meddwl y darllenydd fod yna rywbeth anarferol i’r hyn a welwyd yn y nofel 

hyd yn hyn, ac ym Mhantglas, ar fin digwydd: 

Ond roedd y garafán a ddeuai i lawr Mynydd Glas y tro hwn yn wahanol i 

garafannau’r sipsiwn. Roedd hon yr un siâp ag un o’r rheini oedd ychydig yn 

fwy ei maint a barnu o bell, ac er bod hon yn lliwgar roedd ei lliwiau yn wahanol 

hefyd. Wrth iddi ddynesu gallai’r sawl a chanddo olwg da weld bod yna eiriau 

mewn llythrennau mawr ar ochr y garafán hon.89 

Rhydd Mihangel Morgan bwyslais ar y gwahanol yn y dyfyniad hwn – carafán wahanol, lliwiau 

gwahanol ac ati. Gellir cyfosod hyn â dyfodiad y sipsiwn i Macondo yn nofel arloesol ac enwog 

Gabriel García Marquez, One Hundres Years of Solitude (a defnyddio teitl y cyfieithiad 
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Saesneg). Nid yw’n gwbl glir a yw’r sipsiwn yn rhai diriaethol neu haniaethol. Perthyn rhyw 

ryfeddod iddynt sy’n llwyddo i gyfareddu’r plant i’r fath raddau fel y byddai’r profiad wedi ei 

serio ar eu meddyliau hyd dragwyddoldeb.  

Er bod nofelau Mihangel Morgan a Gabriel García Márquez wedi’u gwreiddio mewn realiti, 

ceir sawl chwa o hudoliaeth ynddynt sy’n rhoi rhyw fath o ddihangfa i’r cymeriadau o realiti 

eu sefyllfaoedd beunyddiol. Ysgrifennwyd One Hundred Years of Solitude gan ddefnyddio 

elfennau o realiti a ffantasi fel bod modd i’r cymeriadau a’r gymuned orthrymedig, sydd dan 

sylw ynddi, gael dihangfa rhag realiti eu dioddefaint o dan law’r gormeswyr. Ysgogwyd sawl 

newid ym mhentref Macondo, ynghyd ag oddi mewn i nifer o’r cymeriadau, o ganlyniad i 

ddyfodiad y sipsiwn, a thrwy ddyfodiad y sipsiwn y down i sylweddoli bod y ffin rhwng ffantasi 

a realiti yn annelwig iawn. Gellir honni bod yr un peth yn wir am Bantglas Mihangel Morgan 

yn y modd y darlunnir digwyddiadau cwbl realaidd yn gymysg â digwyddiadau sy’n gogwyddo 

at y goruwchnaturiol. Perthyn rhyw ryddid cyfrin i ddychymyg yr awdur sy’n llwyddo i blethu’r 

cyfuniad hwn o realiti a hudoliaeth yn gywrain o lwyddiannus gan ennyn ein hymateb a’n 

cydymdeimlad. ‘The reader is not called upon literally to believe in miracles’, meddai Michael 

Bell yn achos nofel Gabriel García Márquez, ‘but to respond to them, within the fiction, with 

a proper aesthetic sympathy’.90 Gellid dweud hynny am nofel Mihangel Morgan hefyd. 

Y cymeriadau sy’n bennaf cyfrifol am lwyddiant One Hundred Years of Solitude, felly hefyd yn 

achos Pantglas gyda’i chymeriadau amrywiol sy’n gyfuniad o’r rhyfeddol, y doniol, y ffantasïol 

a’r grotésg, a gellid defnyddio’r dyfyniad isod i ddisgrifio’r ddwy nofel mewn gwirionedd:  

However bizarre or grotesque some particulars may be, the larger effect is one 

of great gusto and good humor and, even more, of sanity and compassion. The 
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author seems to be letting his people half-dream and half-remember their own 

story and what is best, he is wise enough not to offer excuses for the way they 

do it.91  

Dau gymeriad yr effeithiwyd yn fawr arnynt gan ymweliad y consuriwr oedd Nanw Gwaelod 

y Bryn, oedd â locsyn hir a chyhyrau fel dyn, ac Idwal, y dyn byrraf yn y pentref. Gellir dweud 

bod Idwal yn gymeriad anarferol ers ei enedigaeth. 

Oni bai am ei fam-gu (Tomos Hopcyn) go brin y byddai wedi byw o gwbl. Pan 

gafodd ei eni roedd Idwal yn ysgublyn o faban, chwedl ei fam-gu, mor bitw fel 

y gallai’i nyrsio ar gledr ei llaw neu’i ddodi i orwedd mewn powlen. Doedd neb 

yn disgwyl iddo oroesi, ‘ond fe oroesodd,’ meddai Mam-gu, ‘wa’th o’dd tipyn 

o blwc ynddo fe. Mwy o blwc nag o gorff, wetwn i.’92  

Gan ei bod mor hoff o adrodd straeon tylwyth teg, chwedlau a straeon arswyd o bob math 

i’w hŵyr, ceir awgrym cynnil fod mam Idwal, neu fam-gu Tomos Hopcyn, yn ddynes ag un 

droed o’i heiddo ym myd y goruwchnaturiol.  

Ceir hanesyn yn y nofel am Nanw Gwaelod y Bryn yn mynd i’r pentref i ymofyn neges ac yno’n 

cael ei bygwth gan griw o fechgyn lleol. Yma, fel mewn gweithiau eraill o eiddo Mihangel 

Morgan, gwelir cymeriad sy’n cynrychioli’r ‘arall’ a’r ‘gwahanol’ lleiafrifol ar ymylon 

cymdeithas yn ceisio dygymod â sarhad y ‘normal’ a’r ‘ni derbyniol’ oddi mewn i gymdeithas. 

Er y sarhad a brofodd Nanw yn y pentref o dan law’r bechgyn, tystiwn i’w goruchafiaeth yn y 

cythrwfl, a hynny mewn modd sy’n ein hatgoffa o rai o chwedlau Aesop. Er bod ei hedrychiad 

yn groes i gonfensiwn y gymdeithas, llwyddodd i droi’r ‘gwendid’ hwnnw yn gryfder i 

                                                           
91 http://www.nytimes.com/books/97/06/15/reviews/marque-solitude.html  
92 Morgan, Pantglas, 65. 



 
 

59 
 

orchfygu’r erlidiwyr hy a gwanllyd. Dengys hyn sut y bu i ymweliad hudolus y consuriwr 

drawsnewid ei chalon a rhoi iddi’r cryfder mewnol i ddal ei thir yn erbyn bechgyn y pentref: 

Oblegid os oedd gan Nanw farf fel dyn roedd ganddi hefyd gyhyrau fel dyn – 

yn wir, roedd hi’n gryfach o lawer na’r pethau eiddil hyn – ac mewn amrantiad 

diflannodd y felan a’r clefyd serch fu’n sugno’i nerth dros y misoedd diwethaf. 

Dyma hi’n hemio’r un a fu mor hy â chyffwrdd â’i barf, clatsien i’r un a 

gymerodd ei het, snoben i’r un a’i galwodd wrth ryw enw cas nas deallai. A 

chyda hanner eu nifer ar wastad eu cefnau dyma’r tri arall yn ei ‘ffarnu hi.93  

Fel y dengys yr episod hwn, gellir ymglywed â dylanwad chwedlau Aesop ar y nofel. Perthyn 

rhyw neges foesol yn isymwybodol i’r rhan helaethaf o’r straeon bychain sy’n rhan o gynfas 

ehangach y nofel. Gan adleisio agweddau cyfarwydd ar lên gwerin, mae Mihangel Morgan yn 

y nofel hon fel petai’n ein twyllo i gredu ein bod yn gwrando ar chwedleuwr neu storïwr 

traddodiadol yn ystyr lythrennol y term hwnnw. Hynny yw, y mae’n defnyddio motiffau, 

confensiynau a rhai o genres llên gwerin i drafod cymdeithas a oedd, yn ôl tystiolaeth Thomas 

Vaughan uchod, yn rhoi lle eithriadol o amlwg iddynt. Yn ei dro, mae hynny’n fodd 

anuniongyrchol o’n hatgoffa o’r cyfoeth o draddodiadau llafar a gollir pan foddir cymuned 

Pantglas / Llanwddyn ar derfyn y nofel. Mae’n fodd hefyd o roi fframwaith a chyd-destun i 

gwestiwn moesol mawr yn y nofel hon ynghylch y modd y cafodd y bobl leol eu trin gan 

bwysigion ac awdurdodau’r argae – adlewyrchir y cwestiwn moesol mawr hwn sy’n llywio’r 

nofel yn y cwestiynau moesol bychain bob dydd a gwyd yma a thraw drwy gyfrwng y chwedlau 

Esopaidd eu naws.     

Wedi ymweliad y consuriwr tarfwyd ar fywyd Nanw ac Idwal ac ni fu bywyd yr un peth iddynt 

wedyn: 
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Er na lwyddodd sioe John Henry Morris i wneud argraff ffafriol ar neb ym 

mhentref Pantglas, pan adawodd y consuriwr yn ei garafán liwgar fe gymerodd 

gydag ef nid yn unig ei gwmni a’i gŵn arbennig ond calonnau dau o drigolion y 

plwyf gan adael ar ôl gyrff eu perchnogion. Eisteddai Idwal Hopcyn yn y gornel 

ar bwys y tân yn meddwl am ddim ond y Cadfridog Claus Carlson a’i wallt melyn 

tonnog a’i ruddiau gwyngoch...                                                                     

Yn yr un modd, yn ei thre ar waelod y bryn roedd Nanw yn dal i fynd o ddydd i 

ddydd fel petai’n byw o hyd...94   

‘Cymeriad’ arall ac iddo nodweddion Esopaidd yw Gladstôn, y ci ffyddlon ac arwrol. Perthyn 

rhywbeth goruwchnaturiol i’r ci hwn yn y modd yr achuba Mair Tŷ Cornel ynghyd â’i 

ffyddlondeb diwyro i’w feistr hyd at ei farwolaeth. Cyfeirir ato fel ‘Gwaredwr’ yn y bennod 

honno lle sonnir am ei farwolaeth: 

‘Grynda ‘ma,’ meddai Mair, ‘mae’r ci hwn yn well na’r rhan fwya o bobl yn y 

bedda ‘ma. O’dd e’n well i mi na’r dieithryn ‘na nath trio ‘y nifwyno fi on’d o’dd 

e? Wel, wi’n mynd i ddod nôl heno ‘ma gyta Wil a chladdu Gladstôn yn y bedd 

‘ma gyta’i feistr, Estons y Gof. Yr unig beth sy’n ‘y mhoeni i nawr - pwy sy’n 

mynd i achub ‘y mywyd y tro nesa?’95   

Fel y nodwyd eisoes, nid prin yw presenoldeb yr ‘arall’ yng ngweithiau creadigol Mihangel 

Morgan. Yr hyn a olygir gan yr ‘arall’ yw’r garfan honno nad yw’n cydymffurfio â 

chonfensiynau ‘arferol’ cymdeithas – y rheini ar yr ymylon fel rheol neu’r rhai sy’n rhan o’r 

garfan leiafrifol. Gellir honni bod hyn yn ymwneud yn y bôn â’r modd y caiff ‘normalrwydd’ ei 

ddiffinio gan gymdeithas. Fel y dengys hanes Nanw Gwaelod y Bryn ac Idwal, roedd 

cymdeithas Pantglas yn un a wahaniaethai rhwng y canol ‘normal’ a’r ‘arall’ gwahanol. Yn 

hynny o beth roedd hi’n gymdeithas anoddefgar. Ond mae’r nofel hefyd yn gosod y tyndra 

                                                           
94 Ibid., 103.  
95 Ibid., 203. 



 
 

61 
 

cymdeithasol rhwng y canol ‘derbyniol’ a’r cyrion ‘gwahanol’, y ‘ni normal’ a’r ‘arall 

annerbyniol’ mewn cyd-destun ethnig a threfedigaethol. Oddi mewn i’r cyd-destun Prydeinig, 

gellir dweud mai’r Cymry yw’r ‘arall’ yn y modd y maent wedi cael eu gormesu’n ddiwylliannol 

ac yn ieithyddol. Gwelir yr annealltwriaeth hon o’r ‘arall’ Cymreig yn agwedd yr ystrydeb o 

Sais, Mr Smith, ym mhennod agoriadol Pantglas:  

Roedd rhai o blant bach brwnt y fro wedi’i ddilyn bob cam. Plant bach swnllyd, 

drewllyd, carpiog a siaradai eu hiaith od drwy’r amser. Pe gellid dweud taw 

iaith oedd hi – yn wir, i Smith, carbwl anwaraidd ei sŵn oedd hi. Oedd, roedd 

ganddyn nhw ambell air o Saesneg – ‘Mr Moustache’ oedd eu henw nhw arno 

– ond wedi dweud hynny ni ddeallent ‘go away’ na ‘leave me alone’ na ‘don’t 

touch that’. Cawsai’r un profiad gyda’r rhan fwyaf o drigolion aeddfed y fro. 

Aethai Mr Smith o fwthyn i fwthyn – neu o hoewal i hoewal, yn hytrach, gan 

mai prin iawn oedd yr anheddau a oedd fawr gwell na thylcau i anifeiliaid; 

pedair wal, drws, ffenestr, drws cefn a tho. Ac am y ddynoliaeth a drigai yn y 

tyllau hyn – wel, nid ei le ef oedd eu hasesu hwy, diolch i’r drefn.96 

Daw’r un agweddau trefedigaethol i’r wyneb wrth i Smith – y Sais uniaith – deimlo ias o ofn 

yn awyrgylch Cymraeg tafarn y Cross Guns: 

Yn sydyn teimlai Smith yn annifyr. Synhwyrai’i fod dan fygythiad yma. Am y tro 

cyntaf yn ei fywyd reodd yn ddieithryn unig, diymgeledd mewn lle estron. Ac 

eto i gyd, onid Prydeiniwr oedd e? Ac oni ymestynnai ymerodraeth ei 

Mawrhydi y Frenhines Victoria o’r naill ochr o’r glôb i’r llall ac o’r top i’r 

gwaelod? Ac onid oedd gan Brydeiniwr yr hawl i fynd i’r llefydd mwyaf 

pellennig gan wybod ei fod e’n dal i fod yn ei wlad ei hun i bob pwrpas? A dyma 

Mr Smith mewn perygl, fel y tybiai, heb adael ynys Brydain ei hun. Fe allai 

gydymdeimlo â’r cenhadwr Cristionogol yn awr, i’r hwn nad yw’r ffaith ei fod 

yn dal i fod o fewn un o drefedigaethau ei Mawrhydi, er i honno fod yn un o’r 
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mannau tywyllaf, o unrhyw gysur iddo wrth i’r brodorion gynnau tân o dan y 

pair anferth yn barod i’w goginio.97   

Fe ellid dadlau, wrth gwrs, mai Mr Smith yw’r ‘arall’ neu’r estron yn y bennod gyntaf hon am 

nad yw’n gallu uniaethu â’r gymdeithas ym Mhantglas na bod yn rhan ohoni. Ond yr elfen 

fwyaf arwyddocaol o safbwynt deinameg grym yn y nofel yw’r berthynas rhwng y brodorion 

a’r estroniaid, perthynas yw honno rhwng y gormeswyr a’r gorthrymedig, perthynas drwyadl 

drefedigaethol ydyw o safbwynt ieithyddol, ideolegol ac, yn bennaf oll, o safbwynt 

economaidd. Fel yn achos trefedigaethwyr yn yr Affrig, ecsbloetio a hawlio deunyddiau crai – 

dŵr yn yr achos hwn – oedd prif amcan Mr Smith ynghyd â gweithwyr yr argae a’u rheolwr 

Mr Bickerstaff. Fel mewn llawer o sefyllfaoedd trefedigaethol ar hyd y canrifoedd, fel welwn 

hefyd fod y trefedigaethwyr yn y nofel hon yn ddibynnol ar eliît lleol a brodorol i fod yn 

gyfryngwyr rhyngddynt a’r brodorion ‘di-ddysg’ ac ‘anwaraidd’. Y Canon Gomer Vaughan a’r 

Parchedig John ‘Pantglas’ Jones sy’n cyflawni’r swyddogaeth honno. Dyma’r gwŷr, ym marn 

Mr Smith, ‘a chanddynt grap ar y Saesneg a pheth addysg’, a fyddai’n esbonio i’r brodorion 

beth yw arwyddocâd ei ymweliad.98 Hwy sy’n galw cyfarfod cyhoeddus i’r perwyl hwnnw, ac 

o dan oruchwyliaeth y Canon Vaughan hefyd yr eir ati yn ddiweddarach i godi cyrff y meirwon 

o fynwent yr Eglwys.99  

Mae agweddau ar y trefedigaethu sy’n cael ei ddisgrifio yn y nofel yn ein hatgoffa o rai o 

theorïau ôl-drefedigaethol Homi Bhabha. Er bod y cyflwr trefedigaethol yn esgor ar 

ymdeimlad cryf yn y meddwl o’r ‘arall’ – ymdeimlad o’r ‘ni’ a’r ‘nhw’ – ac ymdeimlad o fod ar 

gyrion grym ac awdurdod, nid parhad y gorthrymedig fel grŵp ethnig ar wahân a chanddo’i 
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ddrychfeddwl traddodiadol cwbl ddilychwin ei hunan sydd i gyfrif am hynny. Yn ôl Bhabha, yn 

hanes y gorthrymedig mae trefedigaethu yn drawsnewidiad hanesyddol ac yn broses anorfod 

o gael eu hamsugno i gyflwr cymysgryw (hybridity) sy’n hanfodol groesddywediadol ei natur 

ac sy’n effeithio’n anorfod ar eu hideoleg, eu hiaith, eu diwylliant a’u byd-olwg.100 Yn y nofel 

mae’r syniad o drawsnewidiad di-droi’n-ôl yn cael ei gyfleu yn nyfodiad ‘Y Pentre Arall’, lle’r 

ymgartrefa’r mewnfudwyr wrth i’r argae gael ei adeiladu. Fel y dengys ymateb Cati iddo, ni 

ellir dianc rhag ei effeithiau trawsnewidiol:    

Dros nos, bron yn llythrennol, ar lethrau Mynydd Glas, codasai pentre newydd 

a edrychai i lawr dros bentre Pantglas . . . Ni fyddai’r gweithwyr yn debygol o 

ddod â busnes i’w siop hi fel roedd hi wedi gobeithio. Gwaeth na hynny, roedd 

rhai o’i chwsmeriaid hi yn siŵr o ddringo Mynydd Glas er mwyn mynd i’r siop 

newydd o ran chwilfrydedd.101  

Un symbol pwerus pellach yn y nofel sy’n dangos y trawsnewidiad ar waith a’r byd cymysgryw 

newydd sy’n deillio ohono yw perthynas Cati a Joe, sef un o weithwyr yr argae. Gwelwn sut 

mae cymdeithas Pantglas wedi newid i’r fath raddau yn ystod cyfnod y nofel fel ei bod yn 

barod i dderbyn yr uniad hwn rhwng Cati a Joe. Ceir teimlad cynnes a chartrefol ym mhriodas 

y ddau wrth i’r uniad symbolaidd hwn rhwng yr hen a’r newydd ddigwydd. Mae fel petai’n 

tynnu’r nofel at ei gilydd yn llwyr. Cloriannir a thynnir yr holl newidiadau a ddigwyddodd ym 

Mhantglas at ei gilydd yn y bennod ‘Y Briodas Olaf’: 

Roedd gormod yn digwydd – cymaint o newidiadau sydyn ar gerdded drwy’r 

amser, teuluoedd yn gadael Pantglas a gweithwyr yr argae yn dod â’u 

gwragedd i fyw gyda nhw yn y pentref bocsys, roedd rhywun wedi ymosod ar 

Mair Tŷ Cornel a neb yn gwybod pwy (ai un o ddynion y pentre neu yntau un 

o’r llafurwyr?) – ac felly doedd gan y pentrefwyr ddim dewis ond derbyn bod 
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Cati’r siop yn canlyn un o’r gweithwyr. Gwyddai pob un bod popeth yn mynd i 

newid am byth cyn hir, felly ni allai neb wrthwynebu arferion gwahanol fel y 

gwneid yn yr hen ddyddiau – ac roedd y dyddiau rheini ond rhyw chwech neu 

saith mlynedd yn ôl.102   

Arwydd arall o’r trawsnewid dramatig hwn yw’r modd y dylanwadwyd ar ddau gymeriad y 

cyfeiriwyd atynt eisoes – Nanw Gwaelod y Bryn ac Idwal – gan y consuriwr a’i estroniaid 

ecsotig. Ar un ystyr, dim ond un cymeriad sy’n osgoi cael ei amsugno i’r byd cymysgryw 

newydd hwn, sef Bedws Ffowc, ysbryd yr hen Lanwddyn.  

Ceir gwedd chwerthinllyd o garnifalaidd i nifer o’r cymeriadau a ymddengys ym Mhantglas 

oherwydd eu nodweddion rhyfedd, eu syniadau a’u harferion ‘gwahanol’. Dug hyn i gof y 

ffantasi, yr hiwmor, y dychan a’r cymeriadau grotésg a welir yng ngwaith Rabelais (m. 1553) 

La vie de Gargantua et de Pantagruel (‘Bywyd Gargantua a Pantagruel’), lle cawn yn y ddwy 

stori gyntaf ddarlun o ddau gawr – Gargantua a Pantagruel – sy’n dad ac yn fab. Gellir cyfosod 

y cymeriadau hyn gyda’r cymeriadau a ymddengys yng ngweithiau Mihangel Morgan, yn 

enwedig Croniclau Pentre Simon a Phantglas, er enghraifft cymeriadau grotésg fel Broga 

Fenyw a Nanw Gwaelod y Bryn (a drafodwyd yn barod). Gellir awgrymu hefyd fod yr elfennau 

hyn yn rhan bwysig o ddull Mihangel Morgan yn Pantglas o archwilio perthynas y cryf a’r 

gwan, y canol a’r cyrion, y gormeswr a’r gorthrymedig. 

Un o weithiau mwyaf dylanwadol ac arwyddocaol Mikhail Bakhtin, yr athronydd a’r beirniad 

Rwsiaidd, oedd ei ddadansoddiad gwreiddiol o waith Rabelais a gyhoeddwyd mewn 

cyfieithiad Saesneg o dan y teitl Rabelais and His World. Un o gymwynasau mawr Bakhtin 

oedd ei ymdrech i roi cyd-destun cymdeithasol i’r weithred o chwerthin yng nghyfnod 
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Rabelais a hynny yng nghyd-destun y carnifalaidd.103 Yn ei gyfrol, cyfeiria Bakhtin at y modd y 

rhoddid pwys mawr ar bob math o wyliau carnifalaidd yn ystod yr Oesoedd Canol ac yn ystod 

oes Rabelais. Byddai tri mis o’r flwyddyn yn cael ei neilltuo i rialtwch y cárnifal. Yn ystod y 

gwyliau hyn byddai normau arferol cymdeithas a strwythurau grym cymdeithas yn cael eu 

gwyrdoi’n llwyr:  

They offered a completely different, nonofficial, extraecclesiastical and 

extrapolitical aspect of the world, of man, and of human relations; they built a 

second world and a second life outside officialdom, a world in which all 

medieval people participated more or less, in which they lived during a given 

time of year. If we fail to take into consideration this two-world condition, 

neither medieval cultural consciousness nor the culture of the Renaissance can 

be understood. To ignore or to underestimate the laughing people of the 

Middle Ages also distorts of picture of European culture’s historic 

development.104 

Creu rhyw fath o iwtopia gymdeithasol dros dro yr oeddid drwy geisio dyrchafu’r ochr ‘gomic’ 

o fywyd – rhyddid, cydraddoldeb a digonedd oedd y tri pheth pwysicaf. Yn amlwg, rhoddid 

pwyslais mawr ar chwerthin ac adloniant yn ystod y rhialtwch hwn, ac fel modd o wyrdroi’r 

‘normal’ roedd i’r grotésg a’r anarferol – corachod ac ati – le amlwg yn y byd carnifalaidd. Y 

byd amgen hwn oedd yn cael ei ddarlunio yng ngweithiau Rabelais ym marn Bakhtin.   

Goruchafiaeth dros ofn oedd y peth mawr yng nghyswllt chwerthin y cárnifal, a goruchafiaeth 

y di-lais yn y cyswllt hwn dros hierarchiaeth arferol y gymdeithas. (Roedd syniad Bakhtin yn 

gwbl groes i syniad Plato mai eiddo’r uchelwyr oedd chwerthin – a hynny ar y gwan a’r di-

bŵer mewn cymdeithas.) Yn y carnifalaidd, ac yn y weithred garnifalaidd o chwerthin, gellir 

                                                           
103 Mikhail Bakhtin, Rabelais and His World (Bloomington, 1984), 66. 
104 Bakhtin, ‘Folk Humour and Carnival Laughter’, yn Pam Morris (gol.), The Bakhtin Reader: Selected Writings 
of Bakhtin, Medvedev, Voloshinov (Llundain, 1994), 197. 
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dadlau felly fod elfen ymryddhaol ac elfen o danseilio cyfundrefnau gorthrymus, boed 

gymdeithasol, grefyddol, ideolegol neu ieithyddol/ddisgyrsiol. Yng ngeiriau Jacqueline Bussie, 

wrth iddi adeiladu ymhellach ar waith Bakhtin: 

My reconsideration of laughter argues that laughter interrupts the system and 

state of oppression, and creatively attests to hope, resistance, and protest in 

the face of the shattering of language and traditional framework of thought 

and belief. Simply put, the laughter of the oppressed functions as an invaluable 

means of ethical and theological resistance.105 

Herio’r gorthrymwr a wna chwerthiniad y gorthrymedig felly. Ac er gwendid y chwerthiniad 

efallai, mae’r ffaith fod yna chwerthin yn digwydd o gwbl yn weithred o her.  

O ddilyn dadleuon Bakhtin a Bussie, gwelir bod grym ymryddhaol yn hoffter Mihangel Morgan 

o’r grotésg, y doniol a’r carnifalaidd. Mae’n fodd o ddilysu llais yr ‘arall’ a’r gorthrymedig ym 

meddwl y darllenydd ac yn fodd o herio’i ragdybiaethau ideolegol, moesol a chrefyddol 

ynghylch ‘normalrwydd’ cymdeithasol gan chwalu’r ffin rhwng y canol awdurdodol a’r cyrion 

di-lais. Ar wahân i arwyddocâd y dadleuon hyn yng nghyd-destun dadansoddi rhai o 

gymeriadau Pantglas, gellir gweld grym ymryddhaol y carnifalaidd ar waith mewn o leiaf ddau 

episod. Dyfodiad y consuriwr John Henry Morris i’r pentref yw un ohonynt a hwn yw’r gofod 

cymdeithasol amgen sy’n rhoi’r rhyddid i Nanw Gwaelod y Bryn ac Idwal ymryddhau o rigolau 

dirmygedig arferol eu bywydau. Yr ail episod yw’r un sy’n disgrifio’r gêm bando rhwng y 

pentrefwyr a’r gweithwyr estron. Yma, yn ysbryd carnifalaidd yr achlysur, mae’r patrymau 

grym arferol wedi eu bwrw o’r neilltu, gyda’r fformon Mr Bickerstaff yn honni yn ei feddwdod 

ei fod yn bennaf cyfaill i Dafydd Jones y Cross Guns – ‘you know, Jones, you’re a chum. You 
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are my chum. We should be best chums, we should.’106 Drwy ddichell digon doniol, y 

pentrefwyr gorthrymedig sy’n fuddugol ac erbyn diwedd yr ornest y mae Bickerstaff feddw, a 

oedd mor ffroenuchel o awdurdodol ac mor ystrydebol Seisnig o drahaus ar ddechrau’r 

ornest, yn disgyn i’r llawr fel sach o datws.        

Llwydda Mihangel Morgan, felly, i greu pentref ‘dychmygol’ gyda hanes Llanwddyn yn gefndir 

iddo. Mae’r modd yr eir ati yn y nofel i archwilio deinameg grym mewn cymdeithas a 

chysyniadau fel yr ‘arall’ a’r ‘normal’ yn ein hatgoffa o lawer iawn o weithiau eraill o’i eiddo. 

Roedd trigolion Pantglas yn gwbl ddi-lais yn wyneb y grymoedd trefedigaethol a chyfalafol a 

oedd yn trawsnewid rhannau helaeth o’r byd yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg. 

Diddorol, yn wir, yw’r enw Pantglas. Ym 1966 digwyddodd trychineb Aberfan pan lithrodd 

tomen lo ar ysgol gynradd y pentre – Ysgol Pantglas – a gellid dadlau mai enghraifft arall oedd 

y trychineb hwnnw o effaith greulon yr un grymoedd cyfalafol a threfedigaethol ar fywydau’r 

Cymry. O droi’n ôl at y Llanwddyn hanesyddol, fe welsom uchod pa mor ddi-lais oedd y 

trigolion mewn gwirionedd yng ngwasg Gymraeg y cyfnod. Gwerthoedd ‘cynnydd’ oes 

Victoria oedd gwerthoedd y sefydliad Rhyddfrydol-Anghydffurfiol Cymreig ac fel y dengys yr 

erthygl o’r Goleuad a drafodwyd uchod roedd dileu Llanwddyn a chymuned Llanwddyn yn bris 

a oedd yn werth ei dalu yng ngolwg sefydliad Cymreig yr oes. Er mai gwaith creadigol yw 

Pantglas, gellir dadlau bod Mihangel Morgan wedi rhoi llais o’r diwedd i gymuned Llanwddyn, 

ond mae’n gwneud hynny drwy ddefnyddio rhethreg ac ieithwedd gyferbyniol i’r hyn a gafwyd 

yng nghyd-destun Tryweryn a’r darlun delfrydol o werin Cymru. Cynigia ddehongliad creadigol 

o hanes boddi pentref yng Nghymru a thrwy ei bentref dychmygol y mae’n chwalu myth y 

werin ddyrchafol. Gwelir hyn yn gynnil drwy eiriau Tomi: 
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Dishgwl ar y pentre ‘ma, Ned. Un siop, tri tafarn, un eclws, un capel, un efel, 

un wrach, un buten, un cigydd, un felin, un popty ac yn y bl’en. Wel, mewn lle 

arath walle cewn ni ddwy siop, tair puten, pedwar tafarn, pum tafarn, whech 

o bosibl!107  

Yn y nofel hon ceir darlun cyferbyniol i’r hyn a ystyrid yn ‘bentref gwyn’, lle’r oedd tafarndai, 

meddwdod a phuteindra yn absennol, ac un cymeriad a ddefnyddir gan Mihangel Morgan i 

bwysleisio’r cyferbyniad hwn yw’r Parchedig John ‘Pantglas’ Jones. Ymddengys yn gwbl lân, 

yn gwbl fucheddol a duwiol ar yr olwg gyntaf, ond yna, wrth i’r nofel fynd rhagddi, dechreuir 

gweld yr hyn sy’n cael ei guddio o dan yr wyneb. Roedd y gweinidog, yn draddodiadol, yn un 

o hoelion wyth y gymuned werinol Gymreig. Pa well cyfrwng, felly, i droi myth y werin wyneb 

i waered yn y pentref dychmygol hwn? Yn ychwanegol at hynny, mae’r Parchedig John 

‘Pantglas’ Jones – ar yr wyneb o leiaf – yn fardd-weinidog ac yn enghraifft, felly, o ddosbarth 

llenyddol mwyaf eiconig oes Victoria – y beirdd-weinidogion. Dyrchefir ef fel bardd yn y 

bennod ‘Hoelion Wyth’ gan y Canon Gomer Vaughan. ‘Dyn breintiedig yw’r bardd, fel chi, 

Pantglas,’ meddai’r Canon wrtho, ‘wedi’i ddonio gan y Creawdwr’.108 Ond twyll, wrth gwrs, 

yw’r cyfan. Dim ond un goron a enillodd erioed, a choron Eisteddfod Pantglas oedd honno. 

Roedd ef ei hun yn un o’r trefnyddion, ei gefnder yn beirniadu cystadleuaeth y goron a dim 

ond ef oedd wedi cystadlu y flwyddyn honno. A thrwy gydol y nofel nid yw Pantglas yn 

arddangos unrhyw fath o awen farddol – ffars yw’r cyfan. Er enghraifft, llwydda’r Canon i weld 

a gwerthfawrogi prydferthwch natur dan law y Creawdwr ar ei daith i Dyffryn, sy’n 

cyferbynnu’n llwyr ag agwedd Pantglas tuag at yr un olygfa. Gwedd gwbl lygredig sydd gan y 

gweinidog o fardd tuag at fywyd; halogwyd ei fywyd gan ei ddrygioni corfforol ac emosiynol 

a daw ei lygredigaeth i’r wyneb yn bennaf yn sgil ei ‘berthynas’ â Popi Pwal y butain. 
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Ymddengys mai’r butain sydd buraf yn yn fan hon yn hytrach na’r gweinidog. Beirniada Popi 

yn hallt am ei ffordd o fyw. Er hyn, ni all ymatal rhag meddwl amdani a defnyddio ei 

gwasanaeth am fod ei chwantau corfforol yn llosgi drwyddo. Ymddengys ar ddiwedd y nofel 

mai ef yw tad Wil – mab Popi. Ond ni all wynebu hyn ac awgrymir o ganlyniad i’w ddiflaniad 

sydyn mai ef sy’n llofruddio Mair, dyweddi Wil. Dengys hyn ddyfnder ei lygredigaeth, ond y 

mae ei gymeriad hefyd yn ddarlun cartwnaidd bron o ragrith Fictoraidd – mae’n fersiwn 

eithafol o Gapten Trefor Daniel Owen, a hynny mewn coler gron. Efallai fod diben i hynny yng 

nghyd-destun y nofel. Mae’n ffordd effeithiol o herio’n rhagdybiaethau yngylch natur y 

gymuned Gymreig wledig. Pwy sy’n arwain ac amddiffyn trigolion Pantglas? Yn sicr, nid y 

gweinidog sy’n cynnig arweiniad moesol yn yr achos hwn. Wrth gwrs, yng nghyd destun y 

Llanwddyn hanesyddol, fe ellid honni ymhellach fod elfen o ddilysrwydd hanesyddol yn y 

darlun cartwnaidd hwn. Mae’n ein hatgoffa mai cael eu bradychu gan y sefydliad Rhyddfrydol-

Anghydffurfiol Cymreig a wnaeth trigolion Llanwddyn.     

Ceir yn Pantglas, felly, ymdrech i ddadadeiladu’r darlun dyrchafol o werin Cymru a fu’n 

gymaint rhan o’r disgwrs cenedlaetholaidd Cymreig yn ystod yr ugeinfed ganrif. Fe wnaed 

rhywbeth cyffelyb gan Caradoc Evans, ond mae dull Mihangel Morgan o wneud hynny yn 

drwyadl wahanol i’r ffordd sadistaidd a didostur yr aeth y llenor o Geredigion ati i gyflawni’r 

gwaith. Yng ngolwg Mihangel Morgan, nid yw trigolion Pantglas yn ddim gwell na dim gwaeth 

na thrigolion unrhyw bentref arall. Yr hyn y ceisiodd ef ei wneud yn ei nofel oedd rhoi llwyfan 

ar gyfer clywed eu lleisiau unwaith eto ac ail-greu ‘yr holl fynd a dod a fu dro yn ôl’ lle mae 

canol y llyn yn awr, ‘y gobeithio a’r gofidio, y clecs a’r cyfrinachau, carwriaethau a gelyniaeth, 

bywyd a marwolaeth’.109  

                                                           
109 Ibid., 247. 
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PENNOD 2 

Cymuned Farddol Y Cilie 

‘Ni pherthyn y bardd i’r byd fel i Natur werdd’110 

Dyma linell gyntaf soned R. Williams Parry ‘Propoganda’r Prydydd’. Llinell yw hon sy’n 

cyfleu’r syniad rhamantaidd o’r hyn yw bardd, syniad sy’n deillio’n ôl i’r ddeunawfed ganrif. 

Yn wahanol i feirdd yr Oesoedd Canol, nid i’r byd ac i’r gymdeithas y perthynai’r bardd 

Rhamantaidd. Roedd ganddo ddyletswydd goruwch na hynny i ddarganfod rhywbeth am y 

cyflwr dynol, ac roedd yn abl i wneud hynny am ei fod yn blentyn natur ac yn rhydd oddi wrth 

rwymau arferol cymdeithas. Bellach roedd y bardd wedi dechrau symud i ffwrdd o’i 

ddyletswydd cymdeithasol o ganu mawl a throi at yr hunan. Meddyliwn amdanynt fel 

unigolion sensitif yn archwilio’n drwyadl fannau dirgel yr enaid er mwyn dweud rhywbeth 

mawr am fywyd. Yng ngeiriau Peredur Lynch, yn y byd modern cosmopolitain a gorllewinol, 

‘Ciliodd barddoniaeth o’r llwyfan cyhoeddus i’r fyfyrgell a’r stydi.’111  

Ystyrid swyddogaeth y bardd yn bur wahanol cyn y ddeunawfed ganrif. Yr enghraifft amlwg o 

hynny yng Nghymru oedd Beirdd yr Uchelwyr a’u swyddogaeth mewn cymdeithas. Beirdd 

cymdeithasol oeddent, a’r hyn a sicrhâi eu bara menyn oedd eu canu mawl i’r uchelwyr. Hwy 

oedd yn cael y fraint o gyfarch y teuluoedd uchelwrol ar gerdd mewn achlysuron cymdeithasol 

a defodol. Yn hyn o beth, rhydd y beirdd hyn argraff gref i ni eu bod yn rhan o gyfundrefn 

farddol.112 Nid oedd pob bardd yn cael ei ystyried yn rhan o’r gyfundrefn farddol. Ond roedd 

                                                           
110 R. Williams Parry, ‘Propoganda’r Prydydd’, yn Alan Llwyd (gol.) Cerddi R. Williams Parry (Dinbych, 1998), 
131. 
111 Peredur Lynch, ‘Dic yr Hendre, Y Bardd Llawryfog a Saunders’, yn Tudur Hallam ac Angharad Price (goln.) 
Ysgrifau Beirniadol XXXI (Dinbych, 2012), 134. 
112 Mae cynnwys y paragraff hwn yn seiliedig ar Gwyn Thomas, Eisteddfodau Caerwys (Caerdydd, 1968) a  
Dafydd Johnston, Llên yr Uchelwyr: Hanes Beirniadol Llenyddiaeth Gymraeg 1300 – 1525 (Caerdydd, 2005), 18-
49. 
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y beirdd mawl proffesiynol yn rhan o gyfundrefn gaeedig ac er mwyn cael y fraint o fod yn 

rhan o’r gyfundrefn hon roedd yn ddyletswydd arnynt i gywreinio eu crefft. Diwygiodd Dafydd 

ab Edmwnd reolau cerdd dafod yn Eisteddfod Caerfyrddin yn ail hanner y bymthegfed ganrif. 

Cynhaliwyd eisteddfod arwyddocaol arall yng Nghaerwys yn 1523 a thrachefn yn 1567. Nid 

Eisteddfodau yn yr ystyr fodern oedd y rhain ond cynadleddau pwysig i bennu rheolau ynglŷn 

â chyfundrefn gymdeithasol a phroffesiynol y canu mawl a’i gwneud hi’n anos i’r beirdd di-

ddysg arfer y grefft o farddoni a’u cyfrif eu hunain yn feirdd proffesiynol. Yr holl nod oedd 

gwarchod statws y bardd a’r cysyniad hwnnw o gymuned elitaidd o feirdd. Roedd yr 

eisteddfodau hyn yn gyfle ffurfiol i raddio’r beirdd a gwneid hynny yn fwy aml byth mewn 

neithiorau. Roedd gan bob bardd gwerth ei halen, felly, athro barddol, ac nid tasg hawdd oedd 

graddio fel bardd gan y cymerai’r brentisiaeth rhwng chwech a naw mlynedd fel arfer. 

Dysgodd rhai’r grefft gan eu tadau neu berthnasau eraill, ond dysgu’n ffurfiol wrth droed 

athro barddol a wnaeth y rhan fwyaf. Rhoddid pwyslais, felly, ar drosglwyddo’r grefft o un 

genhedlaeth i un arall ac roedd y berthynas rhwng athro a disgybl, a rhwng disgyblion a’i 

gilydd yn esgor ar ymdeimlad teuluol a brawdol oddi mewn i’r gymuned farddol. Enghraifft 

o’r berthynas agos a chynnes hon oedd yr arfer o wneud athro barddol yn ‘gyff clêr’ mewn 

neithior. Gwnaed Gruffudd Hiraethog yn ‘gyff clêr’ yn neithior William Llwyd yn Rhiwedog yn 

1555.113 Byddai’r ymryson yn dechrau gyda dadl am ryw bwnc doniol a’r prif nod oedd 

gwawdio’r athro barddol. Yn achos Gruffudd Hiraethog honnodd y beirdd ifanc ei fod wedi 

disgyn oddi ar ei geffyl i’r llyn a chael ei ysbaddu gan leisiad. Fodd bynnag, nid y disgyblion a 

                                                           
113 D.J. Bowen (gol.), Gwaith Gruffudd Hiraethog (Caerdydd, 1990), 451-55. 
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enillai’r ornest. Byddai’r athro barddol – Gruffudd Hiraethog yn yr achos hwn – yn cyflwyno 

cerdd fel ymateb i’r holl ymosodiadau yn ystod ail noson y neithior. 114 

Ystyriai’r beirdd eu hunain, felly, yn rhan o gymuned neu frawdoliaeth farddol, a’r gymuned 

honno yn un o dan awdurdod athrawon barddol a phenceirddiaid. Gellir dweud bod hyn yn 

ganolog i’w hunaniaeth fel beirdd. Ceir enghreifftiau o gyfleu’r agosatrwydd hwn o fod yn 

rhan o gymuned glòs drwy’r marwnadau a gyfansoddent i’w gilydd. Ceir enghraifft o hyn yng 

nghywyddau marwnad Wiliam Llŷn i Gruffudd Hiraethog ac Owain ap Gwilym.115 Roedd 

marwnadu cyd-fardd yn gyfle euraidd i ganu clodydd y bardd hwnnw, dyrchafu’r gymuned 

farddol ynghyd â rhoi pwyslais ar odidowgrwydd y grefft a’r olyniaeth farddol. Byddai’r 

marwnadau nid yn unig yn dyrchafu bardd penodol ond yn gyfle i ddyrchafu’r gymuned 

farddol a’i chrefft yn gyffredinol. Mae’r berthynas glòs rhwng disgybl ac athro yn cael ei 

chyfleu’n odidog ym marwnad Gruffudd Hiraethog gan Wiliam Llŷn, gan fod y bardd wedi 

cynllunio’i farwnad ar lun ymson rhyngddo ef a’i athro marw: 

    “Y bardd bach uwch beirdd y byd, 

    Och nad ydych yn doedyd! 

    Gruffudd Braff, graffaidd broffwyd, 

    Gweddw yw’r iaith, ai ‘mguddio’r wyd? 

    Ba dir hwnt, o baud yrhawg, 

    Bwrdd yr iaith, bardd Hiraethawg? 

    Dewi’r beirdd, nid o air bost, 

    Dyblwr iaith, Duw! b’le’r aethost?”   

 

                                                           
114 Jerry Hunter, ‘Cyd-destunoli Ymrysonau’r Cywyddwyr: Cipolwg ar ‘Yr Ysbaddiad Barddol’, yn Dwned III 
(Hydref 1997), 44. 
115 Bowen, Gwaith Gruffudd Hiraethog, 466-8; Thomas Parry (gol.), The Oxford Book of Welsh Verse (Oxford, 
1962), 200-2. 
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Ond nid cyfleu hiraeth unigolyn yn unig a wna Wiliam Llŷn, ond cyfleu hiraeth cymdeithas o 

feirdd: 

    Yn iach – yn d’ôl na chawn di –  

    Ystyried chwedl neu stori. 

    Ni chair marw; ni châr morwyn; 

    Ni thyf fyth gwmpnïaeth fwyn. 

    Och gloi i fedd iach gelfyddyd, 

    Och roi barn ar iachau’r byd! 

    Beth a dyf byth o dafawd 

    Blino ffrith gwŷdd blaenffrwyth gwawd, 

    Bwrw gwingoed brig awengerdd, 

    Braenu un cyff brenin cerdd? 

    O daw dadl, neu od ydyw, 

    Odid farn am nad wyd fyw. 

    Ba fyd ar gerdd seinwerdd sydd? 

    Byd traffol hebot, Ruffudd. 

    Daearwyd gwawd eurdeg wedd, 

    Nis daearwyd nes d’orwedd.116  

 

Mae’r ymdeimlad cymdeithasol yn gymysg â’r hiraeth personol yn y cywydd marwnad gan yr 

un bardd i Owain ap Gwilym. Mae’n drist na ddaw cyfle iddynt glera ac ymweld â’u noddwyr 

o Lŷn ‘i dir Deau’: 

    Sorrais wrthyd, ben saerwawd, 

    Syr Owain, gwiw seren gwawd. 

    Ai cof gennyd, caf gwynaw, 

    Y rhwymau dri oedd rhôm draw, 

    I rodio ‘mysg aur da a medd 

    I ganu i ferched Gwynedd, 

                                                           
116 Bowen (gol.), Gwaith Gruffudd Hiraethog, 468. 
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    O Lŷn i Dywyn ein dau, 

O Dywyn i dir Deau?117 

   

Weithiau, wrth i’r beirdd farwnadu ei gilydd, gwelir eu bod hefyd yn synio am y gymuned 

farddol fel un drosgynnol sy’n ymestyn yn ôl i’r gorffennol. Wrth farwnadu ei athro barddol 

Dafydd ab Edmwnd y mae Gutun Owain yn ei gymharu â thri o feirdd y gorffennol, Adda Fras, 

Iolo Goch a Dafydd ap Gwilym.118 Cymharu Tudur Aled ag Adda Fras a Thaliesin a wna Lewys 

Môn yn ei farwnad iddo.119 Ac mae Gutyn Owain yn gosod Guto’r Glyn yn llinach Myrddin ac 

Iolo Goch.120   

Cyfrwng arall a oedd yn cyfleu’r ymdeimlad hwnnw o berthyn oedd yr ymrysonau doniol 

rhwng y beirdd a’i gilydd. Ceir enghraifft o draddodiad y ffug-farwnad a doniolwch y cerddi 

dychan yn dod ynghyd yng nghywydd enwog y bardd-delynor Llywelyn ap Gutun i Guto’r 

Glyn.121 Honnodd fod Guto’r Glyn wedi boddi ar draeth Malltraeth ym Môn. Drwy’r gerdd hon 

llwyddodd i wneud y pencerdd enwog yn gyff gwawd ac mae’n bosibl iawn fod y cywydd wedi 

ei ddatgan yn llys Llwydiarth ym Môn dros wyliau’r Nadolig 1484. Ac yntau’n delynor, bardd 

achlysurol oedd Llywelyn ap Gutun ac mae’n siŵr y byddai hynny wedi ychwanegu at 

ddoniolwch ei ‘ymosodiad’ beiddgar ar y pencerdd enwog Guto’r Glyn. Fodd bynnag, mewn 

ateb a ddatganwyd ychydig fisoedd yn ddiweddarach ym 1485, Guto’r Glyn a gafodd y gair 

olaf wrth iddo honni bod Llywelyn ap Gutun wedi ei wawdio yn ei feddwdod.122 Ceir digonedd 

o enghreifftiau eraill o’r beirdd yn tynnu coes ei gilydd, ac mae’r dystiolaeth hon yn ategu’r 

farn fod beirdd Cymraeg yr Oesoedd Canol a’r Cyfnod Modern Cynnar nid yn unig yn feirdd 

                                                           
117 Parry (gol), Oxford Book, 200. 
118 Ibid., 163-4. 
119 Eurys I. Rowlands (gol.), Gwaith Lewys Môn (Caerdydd, 1975), 331. 
120 Gutorglyn.net: cerdd 126. 
121 Ibid., cerdd 65a. 
122 Ibid., cerdd 65. 
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cymdeithasol yn sgil eu gwasanaeth i’w noddwyr, ond hefyd yn yr ystyr eu bod yn meddu ar 

ymdeimlad cryf iawn o fod yn rhan o gymdeithas neu gymuned o feirdd a chanddi ei 

gwreiddiau yn y gorffennol.     

Daeth cyfundrefn y beirdd, h.y. y gyfundrefn broffesiynol, i ben erbyn canol yr ail ganrif ar 

bymtheg. Er hyn, ni ellir osgoi’r ffaith fod yr hen syniad o swyddogaeth gymdeithasol y bardd 

wedi parhau yng Nghymru a hynny ochr yn ochr â’r syniad rhamantaidd newydd. Yng ngeiriau 

Dafydd Johnston: 

Mae Cymru braidd yn wahanol i wledydd eraill yn hyn o beth, oherwydd er i 

ddylanwad y delfrydau rhamantaidd fod yn ddigon cryf yma hefyd, mae 

elfennau o’r traddodiad canoloesol wedi parhau gennym hyd heddiw, o ran 

pwysigrwydd disgyblaeth a chrefft ac o ran lle canolog y bardd yn ei 

gymuned.123 

 Adferwyd bri’r syniad hwn o fod yn fardd cymdeithasol yn ystod ail hanner yr ugeinfed ganrif, 

a gellir dweud bod rhai carfanau o feirdd wedi dod drachefn i’w hystyried eu hunain fel rhyw 

fath o frawdoliaethau cyfrin.124 Nod y bennod hon yw archwilio’r ffordd y mae beirdd yn 

taflunio’r syniad hwn o berthyn i gymuned farddol a hynny drwy graffu’n benodol ar deulu’r 

Cilie.  

Teulu’r Cilie 

Yn ystod yr ugeinfed ganrif daethpwyd i ystyried fferm y Cilie yn un o gonglfeini’r traddodiad 

barddol, yn enwedig yng nghyd-destun traddodiad y bardd gwlad.125 Lleolir y fferm ar arfordir 

hardd Ceredigion nid nepell o Gwmtydu. Roedd awel y môr fel petai’n cyd-fynd â’r awel 

                                                           
123 Johnston, Llên yr Uchelwyr, 18. 
124 Lynch, ‘Dic yr Hendre’, 137-48.  
125 Ceir llawer o sylwadau buddiol am feirdd y Cilie yng nghyfrol Diarmuid Johnson, Pen and Plough: 20th 
Century Poets and Bards of Ceredigion (Llanrwst, 2016). 
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farddol a fyrlymai drwy’r teulu a drigai yn y Cilie. Daeth Jeremiah Jones a’i wraig Mary yn 

denantiaid ar y fferm yn y flwyddyn 1889. Prydyddai Jeremiah o oedran cynnar iawn a 

chyfarchodd y trigolion lleol â barddoniaeth ar achlysuron arbennig yn eu bywydau. Bu farw 

Jeremiah’n ifanc gan adael Mary, ei wraig, i gynnal y fferm a magu eu deuddeg plentyn ar ei 

phen ei hun. Er hyn, ni thawodd sŵn y gynghanedd ar fuarth y Cilie. Etifeddodd chwech o’r 

plant archwaeth eu tad at eiriau a’r gynghanedd. Ni ddigwyddodd rhyw lawer yn ardal 

Cwmtydu heb gerdd i nodi hynny o gyfeiriad y Cilie.126  

Ystyrid y plentyn hynaf, Frederick Cadwaladr, fel un oedd yn dipyn o awdurdod ar y 

gynghanedd. Nid oedd, serch hynny, yn cymryd barddoni o ddifrif. Graddiodd ym Mangor ac 

aeth i’r weinidogaeth. Roedd yn genedlaetholwr pybyr ac yn un o sylfaenwyr Plaid 

Genedlaethol Cymru yn 1925. Dafydd Isfoel (y pedwerydd plentyn) oedd un arall a etifeddodd 

ddawn ei dad. Gellir dweud mai ef oedd y tebycaf i’w dad o ran pryd a gwedd ynghyd â’i 

athroniaeth ffraeth werinol oedd yn rhan annatod o’i bersona fel bardd gwlad. Yng ngeiriau 

Jon Meirion Jones:  

Deuai ei wreiddioldeb a’i athrylith i’r wyneb ar bob achlysur, ac er bod rhai o’i 

frodyr yn feddylwyr praffach, fflachiadau awen fedrus Isfoel a erys ar gof a 

chadw gan y werin.127 

Un o’r cymeriadau mwyaf lliwgar oedd John Tydu (y pumed plentyn). Carcharwyd ef am 

ymosodiad corfforol difrifol ar gapten llong o’r ardal, digwyddiad a oedd yn deillio o hen ffrae 

rhwng teulu’r Cilie a’r capten. Roedd llenyddiaeth ymhlith ei ddiddordebau yntau a chafodd 

y ddyletswydd o redeg llyfrgell carchar Caerfyrddin tra oedd yn garcharor yno. Ymfudodd i 

                                                           
126 Daw cynnwys ffeithiol yn y paragraffau hyn ynghylch aelodau’r teulu o gyfrol Jon Meirion Jones, Teulu’r Cilie 
(Llandysul, 1999).   
127 Ibid., 129. 
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Ganada wedi iddo gael ei ryddhau i ddechrau bywyd newydd. Aeth â sŵn y gynghanedd gydag 

ef, ac ar fwa mewnol y Siambr Goffadwriaethol yn y Tŵr Heddwch yn Senedd-dy Canada ceir 

cwpled o’i waith i gofio am y rhai a syrthiodd yn y Rhyfel Mawr. Etifeddodd Evan George (y 

degfed plentyn) y ddawn trin geiriau hefyd. Roedd yn berson swil dros ben, yn wahanol i’w 

frodyr a’i fab, Tydfor, a ddiddanai gynulleidfaoedd ac a arweiniai eisteddfodau a nosweithiau 

llawen. 

Dilynodd Simon Bartholomew (yr unfed plentyn ar ddeg) ôl traed ei frawd hynaf a mynd i’r 

weinidogaeth wedi cyfnod fel morwr. Astudiodd yng Ngholeg Bala-Bangor ac adwaenid ef 

mewn nifer o gylchoedd cenedlaethol. Ceir emynau o’i eiddo yn y Caniedydd ac enillodd y 

goron a’r gadair yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Etifeddodd y cyw melyn olaf, Alun Cilie, y 

ddawn farddol yn ogystal. Bu’n athro barddol i nifer o feirdd enwocaf Cymru, gan ddod yn 

ymgnawdoliad modern ar un ystyr o athro barddol o gyfnod Beirdd yr Uchelwyr. Drwy ddawn 

a dylanwad ‘Bois y Cilie’, yn lleol ac yn genedlaethol, daethpwyd i ystyried y Cilie felly yn un o 

‘gartrefi cysegredig Cymru’,128 a throdd cegin y ffermdy ‘yn ystafell gwrdd ac yn feithrinfa 

barddas’.129 

Er hynny, mae’n bwysig cofio bod y modd yr edrychwn ar deulu’r Cilie yn gyfuniad o hanes a 

mytholeg. Wrth dalu teyrnged i Tydfor ym 1983, nododd Dic Jones mai ef ‘oedd yr olaf o 

gynheiliaid yr hanner myth, hanner ffaith honno a eilw’n hardal ni yn Fois y Cilie’.130 Oedd, 

roedd teulu’r Cilie, a’r beirdd hynny a ddaeth yn rhan o’u cylch barddol – T. Llew Jones, Dic 

Jones, Donald Evans ac Idris Reynolds – yn gymuned go-iawn ac yn gymdeithas o feirdd yng 

ngwir ystyr y gair. Ond mae’n bwysig nodi hefyd fod hunanddelwedd genedlaethol y cylch 

                                                           
128 Ibid., 225-6. 
129 Ibid., 34. 
130 Dic Jones, ‘Tydfor yr hiwmor a’r hwyl’, Barddas, 77 (Medi, 1983), 7. 
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dethol hwn o feirdd yn rhywbeth a gafodd ei greu a’i gynnal drwy gyfrwng y gair printiedig. 

Mae yma gymuned real, ond enghraifft hefyd o’r hyn y byddai Benedict Anderson yn ei alw’n 

gymuned ddychmygedig y gair printiedig.  

Nod y bennod hon fydd edrych mewn manylder ar y modd y crëir y syniad o gymuned farddol 

drwy gyfrwng teulu’r Cilie a’r cylch ehangach o feirdd a oedd yn gysylltiedig â hwy. Un ffaith 

ddiddorol y dylid ei chrybwyll ar y dechrau fel hyn yw bod bron y cyfan sydd wedi ei ysgrifennu 

am deulu’r Cilie yn gynnyrch y teulu ei hun neu’r beirdd oedd yn gysylltiedig â hwy fel T. Llew 

Jones, Dic Jones, Donald Evans ac Idris Reynolds. Cyndyn iawn oedd bois y Cilie i gyhoeddi eu 

gweithiau, ond llwyddodd T. Llew Jones i ddwyn perswâd arnynt. Nid oedd T. Llew Jones yn 

perthyn drwy waed iddynt, ond roedd yn briod ag wyres Jeremiah Jones y Cilie. Cerddi Isfoel 

(1958) oedd y gyfrol gyntaf i gael ei chyhoeddi gan Fois y Cilie. Cafwyd ymateb cynnes iddi a 

phalmantodd hyn y ffordd i fwy o gynnyrch printiedig ymddangos o du’r Cilie. Drwy’r holl 

gyfrolau hyn ymdeimlir â’r gymuned glòs hon o feirdd a gwmpasai’r brodyr a chyd-feirdd eu 

milltir sgwâr, a thrwy’r rhagymadroddion a’r cyflwyniadau i’r cyfrolau hyn o farddoniaeth a’r 

deunydd hunangofiannol a gyhoeddwyd meithrinnir syniad diamheuol o fod yn rhan o 

gymuned farddol ddyrchafedig a chanddi ei gwerthoedd amlwg a phenodol. Cyhoeddwyd y 

rhan helaethaf o’r cyfrolau gan Wasg Gomer o ganlyniad i ddylanwad trwm T. Llew Jones. 

Ymhlith y gweithiau mwyaf arwyddocaol gan y teulu y mae Rhamant a Hiwmor Tydfor (1993), 

Hen ŷd y wlad (1966) Isfoel, Cerddi Alun Cilie (1964), Ail gerddi Isfoel a hunangofiant byr 

(1965), ond un o’r gweithiau mwyaf dylanwadol bellach ar fois y Cilie yw Teulu’r Cilie (1999), 

cyfrol Jon Meirion Jones, un o or-wyrion Jeremiah Jones. Mae hyd yn oed y traethawd MA 

sy’n seiliedig ar deulu’r Cile, gwaith Elin Williams, eto yn gynnyrch perthynas i’r teulu.131 A 

                                                           
131 Elin M. Williams, ‘Teulu’r Cilie: Nythaid o Feirdd Gwlad’ (MA Prifysgol Cymru [Aberystwyth], 1983). 
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ffynhonnell bwysig arall, ac un a drafodir yn helaeth isod, yw’r cerddi lluosog gan aelodau o’r 

teulu i’w gilydd. Rhydd nifer o’r cerddi hyn ddarlun o’u bywyd fel uned deuluol, ond hefyd 

maent yn fodd o daflunio’u delwedd gyhoeddus fel cymuned farddol ehangach. Felly, ni ellir 

osgoi’r ffaith ein bod yn astudio hunanddelwedd y teulu hwn i raddau, a hefyd 

hunanddelwedd y cylch ehangach o feirdd yr oedd y teulu’n ganolbwynt iddo; hwy a liwiai’r 

ddelwedd ohonynt eu hunain fel cymuned farddol drwy’r hyn a gyhoeddid ganddynt.  

Datblygu’r Myth  

Wrth olrhain datblygiad myth teulu’r Cilie ceir dwy flynedd arwyddocaol o bwysig, sef 1933 a 

1964. Ystyrir 1933 yn flwyddyn arwyddocaol am i Simon B. Jones (yr unfed plentyn ar ddeg) 

ennill y goron am ei bryddest ‘Rownd yr Horn’ yn Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam. Diddorol 

yw darllen yr adroddiad am y coroni ym mhapur wythnosol Y Cymro. Yn yr adroddiad hwnnw 

nid oes unrhyw hynodrwydd yn cael ei gysylltu â’r Cilie fel y cyfryw. Cyfeirir at y ffaith i Simon 

B. Jones gael ei eni yno, ond rhoddir llawer mwy o bwyslais yn yr adroddiad ar ei alwedigaeth 

fel gweinidog. Gwelir hyn yn syth yn nheitl yr erthygl, ‘Y Goron i Bregethwr fu’n Llongwr’. Yn 

wir, neilltuir y rhan fwyaf o gynnwys yr erthygl i sôn am bresenoldeb y bardd Saesneg John 

Masefield yn y seremoni. Roedd yn llywyddu yn yr Eisteddfod yn ystod y prynhawn hwnnw a 

chrynhoir yn adroddiad Y Cymro yr hyn a ddywedodd am swyddogaeth y bardd yn y byd 

modern yn gyffrediol. Haerodd fod y bardd wedi colli ei wir bwrpas yn sgil diwedd y 

traddodiad o ganu clodydd i frenhinoedd ac uchelwyr – roedd hyn, meddai, wedi ‘gwahanu’r 

bardd oddi wrth galon y byd’.132 Aeth yn ei flaen i nodi bod y bardd wedi colli ei gynulleidfa ac 

nad oedd ond yn canu ar bapur bellach. Ni cheir unrhyw awgrym yn yr adroddiad fod Simon 

                                                           
132 Y Cymro, 12 Awst, 1933. 
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B. Jones yn perthyn i deulu a oedd yn gwrthbrofi’r fath honiad ac mae’n amlwg, felly, nad 

oedd myth y Cilie a’r ddelwedd o’r teulu fel nythaid o feirdd gwlad cymdeithasol eu cân yn un 

a fodolai ar lefel genedlaethol ar y pryd. Yn yr un modd, ni cheir cyfeiriad o gwbl at gysylltiad 

enillydd y goron â’r Cilie yn yr erthygl a ymddangosodd yn Y Brython. Rhoddwyd mwy o sylw 

yn honno i’r mannau lle bu’r bardd yn weinidog: 

Galwyd ar Broc Môr i sefyll, ac aeth Gwylfa a Chrwys i’w gyrchu i’r llwyfan. 

Cyhoeddwyd mai y Parch. Simon B. Jones, B.A., Peniel, ger Caerfyrddin, 

gweinidog gyda’r Annibynwyr, oedd bardd y goron. Bu Mr Jones yn weinidog 

ar eglwys Great Mersey Street (A), Lerpwl, am ysbaid. Coronwyd ef gan yr 

Archdderwydd Gwili, a chafwyd anerchiadau gan Gwynfor, Madryn a 

Chrwys.133 

Fodd bynnag, nid yw hyn yn wir am bob erthygl a gellir honni mai’r un a gyflwynodd deulu’r 

Cilie mewn modd mythaidd drwy’r wasg Gymreig am y tro cyntaf oedd y bardd a’r gweinidog 

Wil Ifan, cyd-fyfyriwr gynt i Simon B. Jones ym Mangor.134 Dyrchafa lawenydd bro enedigol y 

bardd yn ei erthygl yn y Western Mail gan osod ei deulu ar bedestl. Sonia am ffermdy’r Cilie 

a’r gymuned farddol deuluol a fodola yno. Dyrchafa’r brodyr gan gyfeirio at y ffaith fod yna 

farddoniaeth hyd yn oed wedi ei gerfio ar waliau’r ffermdy ac mae’n ystyried y bardd 

buddugol yn ymgorfforiad llwyr o gymuned farddol y Cilie: 

But we in Cardigan will like to think not only that one son of Cilie is being 

honoured, but that Cilie itself is at last under the national crown. I have written 

for many years of the unparalleled romance of this farmhouse hung aloft over 

Cardigan Bay, where a whole family of lusty boys and girls talk and breathe 

cynghanedd . . . Literature – and brilliant literarure at that – has been scribbled 

on the benches and doors and white-washed walls of Cilie for thirty years, only 

                                                           
133 Y Brython, 10 Awst, 1933. 
134 Evans, William (‘Wil Ifan’, 1883 - 1968); gw. https://bywgraffiadur.cymru/article/c4-EVAN-WIL-1883 

https://bywgraffiadur.cymru/article/c4-EVAN-WIL-1883
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to be periodically scrubbed off or painted over ruthlessly. I have pleaded with 

the sons – and there are at least six true poets among them – that they should 

collect their works, together with the work of their father, the late Jeri’r Cilie, 

known far and wide for his tithe song, “Tair Erw a Buwch,” but they think it a 

great joke that anyone should be so excited over a few lines of poetry. But here 

is Simon at last who has thought it worth while to sit down to write a poem in 

dead earnest . . . There will be rejoicing at Cilie, but, then, that will be no new 

thing.135 

Yn rhan o’r erthygl a ymddangosodd yn y Western Mail cafwyd cartŵn o bump o’r brodyr yn 

yn y ffermdy. Yn hyn o beth, nid dathlu llwyddiant Simon B. Jones yn unig a wna Wil Ifan yn 

yr erthygl hon ond y teulu cyfan. Ym mis Awst 1933 gwelir y myth, felly, yn dechrau egino ar 

lefel genedlaethol.  

Dros chwarter canrif yn ddiweddarach byddai Wil Ifan yn ategu’r darlun hwn o deulu’r Cilie 

yn ei gyflwyniad i gyfrol gyntaf Isfoel, Cerddi Isfoel. Ni all gyflwyno’r gyfrol heb osod Isfoel yng 

nghyd-destun cylch barddol bois y Cilie. Dyrchafa’r teulu ‘anghyffredin’ sy’n ymgorfforiad o 

burdeb y traddodiad barddol Cymreig. Noda pa mor anodd ydoedd i annog Isfoel i gyhoeddi 

ei waith yn y lle cyntaf ac mae’n erfyn ar y brodyr eraill i wneud yr un modd. Ni chuddia’r ffaith 

mai amhosibl, yn ei farn ef, yw gwahanu Isfoel y bardd oddi wrth holl weithgaredd llenyddol 

teulu’r Cilie:  

Y mae’n gryn demtasiwn i sgrifennu rhywbeth am ffarm y Cilie sy’n hongian fry 

uwchben Môr Aberteifi ac am y teulu anghyffredin sy’n byw yno. Ar wahân i 

ambell eithriad posibl y mae’r holl dylwyth yn gynganeddwyr o’r crud, a da 

fyddai cael cyfle i sôn amdanynt yn un ac un; ond erbyn heddiw fe fyddai’n 

                                                           
135 Western Mail, 9 Awst, 1933. 
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rhaid ychwanegu enwau cenhedlaeth newydd oherwydd y mae amryw o 

ŵyrion “Jeri’r Cilie” wedi etifeddu hen ddawn y teulu.136 

Yr ail flwyddyn arwyddocaol yn hanes teulu’r Cilie oedd 1964, sef blwyddyn cyhoeddi’r gyfrol 

Cerddi Alun Cilie. Ymddangosodd adolygiad dylanwadol o’r gyfrol honno gan Saunders Lewis 

yn y Western Mail o dan y teitl, ‘A Member of our Older Breed’.137 Egyr yr adolygiad drwy nodi 

mai gweithred eithriadol o hunanymwthiol yw cyhoeddi cyfrol o gerddi yn un o’r prif 

ieithoedd Ewropeaidd. O dderbyn canonau’r traddodiad rhamantaidd, bydd yn rhaid i fardd 

dybio bod ganddo rywbeth mawr i’w ddweud, rhyw neges ysgytiol; yng ngeiriau’r adolygydd 

‘it is an act of immense self-assertion . . . You must out-Rilke Rilke to justify your daring, to 

prove yourself poet. You have to whip yourself to an existential vitality, build your personality, 

become your mask’.  Ond noda wedyn fod cyd-destun arall a llawer hŷn ar gyfer barddoniaeth, 

ac aiff yn ei flaen i gymharu traddodiad barddol y Tsieiniaid â hen draddodiad barddol cysefin 

Cymru yn y modd yr oedd barddoniaeth yn Tsieina yn cyflawni swyddogaeth gymdeithasol – 

‘It is traditionally a form of courtesy. Its theme is the friendship of men’.  Cyfeiria wedyn at y 

chwyldro rhamantaidd sydd wedi rhwydo dychymyg cynifer o feirdd ifancaf Cymru ‘who will 

seek the mescalin experience in order to write the poetry of unique vision’. Ond nid yw pob 

bardd Cymraeg wedi mentro i lawr y llwybr hwn, a chan gyfeirio at draddodiad y ‘beirdd 

gwlad’ mae Saunders Lewis yn datgan bod yng Nghymru o hyd feirdd sy’n rhan o linach 

Taliesin a thraddodiadau barddol Beirdd yr Uchelwyr; y rhain yw’r ‘older breed’. Pwysleisia 

arwahanrwydd beirdd y traddodiad hwn yn y modd na ellir cyfieithu’r term ‘beirdd gwlad’ i’r 

Saesneg heb golli naws ac ystyr y term. Aiff yn ei flaen i esbonio bod y bardd gwlad yn parhau 

i gadw’r cysylltiad clòs hwnnw rhwng barddoniaeth a digwyddiadau cymdeithasol a 

                                                           
136 Isfoel, Cerddi Isfoel: Cyfrol Gyntaf Barddoniaeth y Cilie (Llandysul, 1958), 7. 
137 Western Mail, 5 Rhagfyr 1964 (adran y Literary Review); atgynhyrchwyd yr adolygiad yn Lynch, ‘Dic yr 
Hendre’, 148-51. 
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chymunedol. Rhydd bwyslais ar y syniad fod y bardd gwlad yn rhan annatod o’r gymdeithas 

yn yr un modd ag y perthynai Taliesin i lys Urien: ‘The local poet is completely a member of 

his community, perhaps a farmer, a quarryman, or a barber, or grocer; most probably a chapel 

deacon’. Meithrin barddoniaeth fel crefft a chreu llawenydd i’w gyd-ddynion sy’n bwysig yn 

achos y bardd gwlad ac mae’n llwyr anwybyddu angst unigolyddol a dirfodaeth y byd modern 

– ‘He sanely ignores the existentialist dilemma. He needs no marijuana’. Yna, wrth gwrs, 

mae’n cyfeirio’n benodol at Alun Cilie fel un o fawrion y traddodiad hwn ac mae’n cyfeirio ato 

hefyd fel aelod o deulu rhyfeddol y Cilie. Rhydd bwyslais ar grefft aruthrol y bardd ac ar ei 

feistrolaeth o’r mesurau caeth traddodiadol. Mae’n llwyddo hefyd i gyfleu gafael ddi-sigl Alun 

Cilie ar y Gymraeg drwy gyfrwng brawddeg hynod o drawiadol: ‘His Welsh is not a glove he 

puts on. It is the skin of his mind’.  

Y mae’n gwbl sicr fod adolygiad Saunders Lewis wedi bod yn fodd pellach o gadarnhau myth 

‘y Cilie’, a diddorol yw nodi, yng ngoleuni canmoliaeth yr adolygiad, i gyfrol Alun Cilie gipio un 

o brif wobrau llenyddol Cyngor y Celfyddydau yn 1965. Ond, fel y dadleuwyd gan Peredur 

Lynch, y mae’r adolygiad yn rhoi dimensiwn ychwanegol i’r myth ac i’r syniad o gymuned 

farddol a oedd yn cylch-droi o amgylch y teulu.138 Saunders Lewis a greodd y syniad fod beirdd 

gwlad yr ugeinfed ganrif yn ddisgynyddion uniongyrchol i Daliesin, Beirdd y Tywysogion a 

Beirdd yr Uchelwyr, a thrwy gyfrwng yr adolygiad hwn gwelwn fod cymuned farddol y Cilie 

nid yn unig yn un a berthynai i’r presennol, ond hefyd yn un a allai ymffrostio fod ganddi 

gyswllt byw â’r gorffennol – dyma gymuned, ar un ystyr, y tu hwnt i ofod amser a oedd yn 

ymgorfforiad o’r traddodiad barddol Cymraeg ar hyd y canrifoedd.   

                                                           
138 Ibid., 144-7. 
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Yn hyn o beth gellir tystio i’r ffaith bod y syniad o deulu athrylithgar, sydd hefyd yn gymuned 

o feirdd, wedi ei sefydlu’n gadarn yn y dychymyg Cymreig erbyn y 1960au ac mae’r myth fel 

y dywedwyd yn un sy’n cael ei atgynhyrchu yng ngwaith barddol y teulu. Un o’r cerddi sy’n 

adlewyrchu hyn orau yw cywydd Tydfor, ‘Y Drws’. Evan George (Sioronwy) oedd tad Tydfor 

a’r hyn a ysbrydolodd y bardd i lunio’r gerdd oedd canfod hen ddrws yng nghanol drysni ar 

glos y Cilie, a hwnnw’n ddrws gyda phenillion o waith bois y Cilie wedi eu naddu ynddo. 

Cyfansoddwyd y gerdd tua diwedd y 1970au wedi i’r Cilie fynd i ddwylo estroniaid ac wedi i’r 

holl frodyr farw.  Egyr y gerdd gan gydnabod bod pob un o Fois y Cilie wedi marw bellach, ond 

mae’r bardd hefyd yn dyrchafu’r gymuned farddol a fodolai yno ac yn haeru mai yno y 

gwarchodwyd dawn a thraddodiad y bardd gwlad:  

Ciliodd o Athen Cilie                                                                                                

Gymeriadau, lleisiau’r lle, 

Drama, a’r brodyr hiwmor 

Ar ei staej yn creu ystôr                                                                                                                                                     

O wirionedd gwerinol 

Na fedrai neb ei droi’n ôl.139 

Mae’r syniad o linach a chwlwm teuluol yn cael ei gyfleu’n gwbl glir drwy gyfeirio’n benodol 

at fam bois y Cilie, Mary Jones a fagodd blant y Cilie ar ei phen ei hun wedi marwolaeth sydyn 

ei gŵr, Jeremiah Jones:  

Glewion gywion Mary a’r Go’,                                                                                      

Ohonynt pawb yn huno.140 

                                                           
139 Tydfor, ‘Y Drws’ yn Ann Tydfor (gol.), Rhamant a Hiwmor Tydfor, (Llandysul, 1993), 21. 
140 Ibid., 21. 
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Aiff Tydfor yn ei flaen i ddisgrifio’r fferm a’r tai mas gan bwysleisio ei gysylltiad teuluol ef ei 

hun â’r lle, ‘Fy hanner cartref hefyd’.141 Yma y ganwyd ei dad. Cyferbynia’r fferm fel ag yr oedd 

yn y cyfnod a fu i’r hyn ydyw heddiw a phwysleisia’r gwahaniaeth amlwg rhwng y rhai a drig 

yno heddiw – ‘Sais, a deiliad didalent’142 – o gymharu â’r cyfnod pan oedd y teulu o feirdd yn 

byw yno. Ni chlywir doniau’r brodyr yno bellach. Fodd bynnag, nid yw lleisiau’r gorffennol 

wedi tewi’n llwyr gan i’r bardd, wrth ailymweld â’r clos ddod ar draws yr hen ddrws yn y 

drysni, drws ac arno farddoniaeth wedi ei gerfio sy’n ymgorffori holl dalent werinol Bois y 

Cilie: 

I gofio’r rhwyg, i’w fawrhau 

I mewn yr euthum innau 

Yn brudd fel pe mewn breuddwyd, 

Ar y glaw heibio i’r glwyd 

I’w glos oer lle gwelais i 

Lun drws dan len y drysi                                                                                  

Ar led, diglicied, di-glo,                                                                              

Hin â’i dwrn di-baid arno;                                                                          

Hoelion rhwd yn filain res                                                                           

Ar bren sy’n harbwr hanes.                                                                                      

Â’i liw atgas, dôr lwytgoch,                                                                                

Diau cynt rhoed ocsaid coch                                                                                  

Ar ei wyneb ryw unwaith,                                                                              

Heddiw, lwc nad oedd ail waith                                                                          

I’r gorchwyl, fel y gwelwn                                                                                         

I y wers o ddarllen hwn.   

 

                                                           
141 Ibid., 21. 
142 Ibid., 21. 
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Mae brawddegau, gemau gant                                                                     

Ar styllod drws diwylliant.                                                                    

Doniau bedd a’u nodau byw                                                                        

Pur aneglur, ond hyglyw                                                                                                                                         

Lwyth yr enwog lythrennau! 

‘Mhob hafn, pa lafn fu’n cwblhau?143  

Ceisia ddyfalu pwy a ysgrifennodd y geiriau hyn gan enwi’r llinach:  

Od aeth swyn cymdeithas well                                                                                                

Ar goll yn rhychau’r gyllell,                                                                                                             

Erys yma air Seimon,                                                                                                                  

A JJ, FJ a John,                                                                                                                             

Ar hwn mae llaw Sioronwy,                                                                                                     

Dai a Thom, gewri doeth hwy.144 

Aiff y bardd yn ei flaen i hel atgofion a rhamantu am y dyddiau diddan a fu yn y Cilie lle’r oedd 

gorchwylion y flwyddyn amaethyddol yn mynd rhagddynt ynghyd â sŵn y gynghanedd yn 

byrlymu ar draws y clos ac ar hyd y bryniau tuag at y traeth. Cyfeiria mewn manylder at y 

gwahanol gaeau lle’r arferai’r brodyr weithio: Parc Tan Fron, Parc Cefn Tŷ, Parc Tan Beudy, 

Hirallt, Parc Pen ‘Rallt, Cefn ‘Rydlan, Parc Gaer Ddu. Ond, roedd y gweithgarwch amaethyddol 

fel petai’n un â sŵn y gynghanedd. Cysyllta’r cyfan â’r traddodiad barddol Cymreig yn y modd 

y cyfeiria at y ffaith fod cân ar gyfer popeth. Mae’r farddoniaeth a gyfansoddwyd yno yn un 

â’r tir ac yn cyd-fynd â rheolau natur a’r tymhorau: 

    Pwn o rêp i Barc Pen ‘Rallt, 

    Cywain ceirch, stacanau can, 

    Ar odlau o Gefn ‘Rydlan 

                                                           
143 Ibid., 21-2. 
144 Ibid., 22. 
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    A’r wedd wâr ar Barc Gaer Ddu 

    Yn nawdd i’w chynganeddu.145 

 

Yma roedd cartref y gynghanedd yn Sir Aberteifi a ‘Storws’ y ‘seiadu hwyrol’.146 Daw’r gerdd i 

ben gyda hiraeth y bardd am ddiwedd y gymuned farddol a fodolai yn y Cilie. Er hyn, nid yw 

wedi diflannu’n llwyr; ceir ychydig o obaith fod yr awen yno o hyd ymhlith dail y coed. Gwelir 

hyn drwy’r cwestiynau rhethregol a ganlyn: 

Ddaw’r ha’n ôl i dderwen werdd?                                                                                                  

Ar gangau, ymhle’r gyngerdd?                                                                                                    

Nid diystyr coed distaw,                                                                                                                     

Ac wylo o hyd y mae’r glaw.147 

Hiraetha’r glaw am ailddyfodiad yr awen gynganeddol. Yn yr un modd daw tristwch wrth 

ystyried y drws ynghanol y drain lle’r oedd geiriau cywrain bois y Cilie wedi cael eu cerfio: 

Er cilio o wag eco’r clos,                                     

Mae hiraeth yr ymaros                                                                     

Dros un drws yn y drysi                                                                                                           

Â’i erwin farc arnaf i.                                                                                                       

Mygwyd yr afiaith, megis                                                                                                             

Dan olygfa drama drist.148 

Gwelir myth y teulu athrylithgar – fel yr oedd wedi datblygu erbyn diwedd y 1970au – yn 

drwch rhwng llinellau’r gerdd hon a cheir yma hefyd rai o’r hanfodion syniadol a gynhaliodd 

ddelwedd allanol y gymuned farddol hon. Yn gyntaf oll, y mae’n amlwg nad coffáu unigolion 

y mae Tydfor, ond yn hytrach coffáu teulu o feirdd. Dim ond yng nghyd-destun y teulu a’r 

                                                           
145 Ibid., 23. 
146 Ibid., 23. 
147 Ibid., 23. 
148 Ibid., 23. 
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gymuned farddol leol y mae’r beirdd hyn yn bodoli. Yr ail beth a bwysleisir, drwy gyfrwng yr 

enwau caeau a’r cyfeiriadau lleol, yw bod gan y gymuned farddol hon ei phriod diriogaeth ar 

arfordir Ceredigion sy’n rhoi ystyr i’w bodolaeth. Mae’r ymdeimlad hwn o berthyn i ddarn o 

dir, ac i fro benodol, yn dwyn i gof Heimat yr Almaenwyr, a chan mai ar ddiwedd y 1970au y 

canwyd y cywydd hwn, mae’n briodol cofio hefyd fel y bu i un arall o ddisgynyddion teulu’r 

Cilie, Emyr Llywelyn, roi lle canolog i’r syniad o fro, a’r angen i fod yn wreiddiedig mewn bro, 

yng ngwleidyddiaeth iaith Mudiad Adfer.149 Un o’r dylanwadau mawr ar Emyr Llywelyn oedd 

J.R. Jones. Roedd y syniad o ‘gydymdreiddiad iaith a thir’ yn un allweddol yn ei waith ef, a 

gellir dadlau bod cymuned farddol y Cilie, fel y mae Tydfor yn synio amdani, yn ddrych o 

gydymdreiddiad barddoniaeth a thir. Fel y dangoswyd uchod, un peth sy’n ategu hyn yw’r 

llinellau gan Tydfor sy’n darlunio barddoniaeth ac amaethu fel gweithgareddau cyfun, ac fel y 

dywedwyd yn barod mae barddoniaeth yng nghyd-destun y Cilie fel petai’n un â’r tir ac yn 

cyd-fynd â natur a thro’r tymhorau. Elfen bwysig arall yw’r modd y gwelir y gymuned farddol 

leol hon fel ymgorfforiad ‘O Gymreictod bod a byw’. Er mai cyfyng yw ei thiriogaeth, y mae 

fel petai’n gwarchod o’i mewn wir werthoedd Cymreictod. Byddwn yn dychwelyd at rai o’r 

materion hyn yn ddiweddarach, ac un peth y byddwn yn ei drafod mewn manylder yw’r modd 

y mae’r gymuned farddol hon – fel pob cymuned yn wir – yn cael ei diffinio gan yr ‘arall’. Yr 

‘arall’ yn y cywydd hwn, wrth gwrs, yw’r ‘tenant arall’ sydd yno bellach, y ‘Sais, y deiliad 

didalent’ y cyfeiria Isfoel ato.    

 

 

                                                           
149 Davies, et al., Gwyddoniadur Cymru, t. 23; Emyr Llywelyn, Adfer a’r Fro Gymraeg (Pontypridd, 1976). 
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Yr Ail Genhedlaeth a System Farddol y Cilie 

Mae cywydd Tydfor yn canolbwyntio’n bennaf ar frodyr y Cilie ac ar y gadwyn deuluol gref 

oedd yn eu tynnu ynghyd. Ond, fel y nodwyd yn barod, daeth y term ‘Beirdd y Cilie’ i gwmpasu 

cylch ehangach o feirdd. Y ddau enwocaf a ddaeth yn rhan o’r cylch barddol hwn oedd T. Llew 

Jones a Dic Jones. Crybwyllwyd yn barod fod T. Llew Jones yn perthyn i’r teulu drwy briodas. 

Ystyrid ef yn fardd ifanc addawol ac o ganlyniad cafodd groeso mawr gan ei deulu yng 

nghyfraith. Canu rhydd oedd ei brif gyfrwng ar y cychwyn, ond daeth o dan swyn y 

gynghanedd drwy ddylanwad teulu’r Cilie a datblygodd yn ben cynganeddwr o dan arweiniad 

ei gyfaill Alun Cilie. Fe’i derbyniwyd, felly, ymhen dim o dro, yn rhan o frawdoliaeth farddol y 

teulu. Dic Jones oedd un o’r beirdd nodedig eraill a gafodd y fraint o gael ei ystyried yn rhan 

o’r un frawdoliaeth. Cyfeiria T. Llew Jones at y bardd ifanc chwech ar hugain oed Dic Jones fel 

rhan o’r frawdoliaeth yn ei gyflwyniad i gyfrol gyntaf Dic Jones, Agor Grwn yn 1960, ac y mae’r 

sylwadau hynny’n dangos fod hon yn gymuned farddol a oedd yn ei hystyried ei hun yn un 

gaeedig i gryn raddau. Cymuned oedd hon a oedd yn ymwybodol pwy oedd yn perthyn iddi a 

phwy nad oedd (sylwer ar y geiriau ‘aelod llawn’):  

Yn ddiweddarach daeth Dic yn aelod llawn o’r gymdeithas ryfedd o feirdd 

cynganeddol sy’n bodoli yng ngodre sir Aberteifi ers blynyddoedd bellach, a 

chredaf fod dylanwad y gymdeithas hon i’w weld ar ei farddoniaeth – yn 

enwedig y gweithiau cynganeddol. Fe geir y digrifwch a’r cynganeddu cain sy’n 

nodweddiadol o feirdd y gymdeithas uchod, yn englynion a chywyddau’r gyfrol 

hon.150  

Y Parchedig Tegryn Davies oedd athro barddol cyntaf Dic Jones. Aeth Dic â’r hyn a 

ysgrifennodd gydag ef i aelwyd yr Urdd er mwyn ei ddangos i’w athro barddol a chael ychydig 
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o adborth a chyfarwyddyd. Nid aeth y ffaith bod Dic wedi dechrau barddoni yn ddisylw ar ei 

aelwyd gartref; soniodd tad Dic wrth Alun Cilie bod ‘yr ail grwt ‘co yn ymhel peth â hi’.151 

Gwahoddodd Alun Cilie, Dic i’r fferm i weld sut siâp oedd ar ei benillion ac o ganlyniad 

gwelodd botensial mawr yn Dic a’i allu i farddoni: 

A ‘gweld be’ sy’ gydag e’ fu hi wedyn am tua dau aeaf, a minnau’n mynd i fyny 

i Gilie ar nos Suliau, a llond llyfr o linellau a chwpledi ac ‘englynion’ gyda mi. 

Cywirai ef hwy o gosod ambell dasg i mi, neu fe dreuliem noson cyfan yn 

gwneud dim ond sgwrsio yn Siberia, ys galwai ef ei Rŵm Ffrynt.152 

Agorodd hyn y drws i Dic ymrysona a chystadlu mewn eisteddfodau lleol ac yng 

nghystadlaethau’r Urdd. Dyma oedd y cam cyntaf drwy ddrws cylch barddol y Cilie i Dic Jones. 

Teithiodd o gwmpas Cymru gyda T. Llew Jones ac Alun Cilie i gystadlu mewn gwahanol 

ymrysonau barddol. Ystyrid Dic Jones yn rhyw fath o ‘ddisgybl ysbas i’w cymdeithas’153 erbyn 

hyn. Felly, mae’r diolch i dad Dic am fentro gofyn i Alun Cilie gynorthwyo ei fab. Cymerodd 

flynyddoedd i Dic ddod yn aelod llawn o’r gymdeithas etholedig farddol hon, ac mae’n bwysig 

sylweddoli nad ei wthio’i hun ar y gymdeithas a wnaeth, ond cael ei ‘dderbyn’.154  

Arwydd o natur ddethol y cylch barddol hwn oedd y seiadau yn y Pentre Arms a thafarn 

Brynhoffnant. Tom, trydydd mab y Cilie, oedd perchennog y Pentref Arms yn Llangrannog. 

Roedd yn dipyn o ddiddanwr ac etifeddodd ddireidi bois y Cilie a’u gallu i fathu dywediadau 

diarhebol trawiadol. Roedd yn ddyn busnes llewyrchus oedd yn cadw wrth lythyren y ddeddf 

o ran oriau cofrestredig agor a chau’r dafarn. Cynhaliai nifer o nosweithiau hwyliog yn y dafarn 

gan gynnig adloniant i’r gymuned leol a’r ymwelwyr yn y lolfa. Yng ngeiriau Jon Meirion Jones, 
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‘Roedd y tafarndy yn ganolfan gymdeithasol i’r pentrefwyr a’r ardalwyr’.155 Yn ogystal â’r 

nosweithiau hwyliog i’r gymuned byddai’r beirdd yn cwrdd yn y ‘rŵm bach’ i seiadu â’i gilydd. 

Dim ond criw dethol a gâi’r anrhydedd a’r hawl i ymuno gyda’r cylch barddol hwn. Byddai’r 

brodorion lleol yn ymwybodol iawn mai drwy wahoddiad yn unig y gellid mentro i’r 

oruwchystafell. Alun Cilie, T. Llew Jones a’r Capten Jac Alun oedd ceffylau blaen y gymdeithas 

ddethol honno. Agorwyd y drws i Dic Jones am ei fod yn ddisgybl i Alun Cilie ac am ei fod yn 

dangos crebwyll ac awch tuag at y gynghanedd a’r gallu i farddoni. Eto i gyd, roedd yn rhaid 

iddo sbecian drwy’r ffenestr cyn cael ei lwyr groesawu, a diddorol yw’r hyn a ysgrifennodd 

flynyddoedd yn ddiweddarach am ddod yn rhan o’r seiadu:  

O dipyn i beth tyfasai’r ymweliadau achlysurol â’r Cilie i fod yn esgus dros 

gyfarfod mewn mannau eraill. Nid bod dim byd trefnedig na bwriadus yn y peth 

am hydoedd. Eithr ar nos Sadyrnau ceisiwn ofalu bod rhywle yng nghyffiniau 

Llangrannog, gan obeithio taro i fewn i’r Pentre yn ddamweiniol fel petai, yn y 

gobaith o gael torri gair neu ddau ag Alun neu T. Llew Jones ac efallai fod yn 

ddigon ffodus i gael fy ngwahodd lawr i’r Rŵm Bach, lle byddent hwy eu dau 

ac Ifan Nant-y-popty a Rhys Tre-dŵr neu John Jones Glan-graig a Tom Stephens 

Talgarreg weithiau yn cwrdd. 

 

Medrwn eu gweld drwy ffenest fach y talcen, a chlywed ambell don o 

chwerthin yn dod o’r ochr draw i’r palis, ond prin y byddai’n weddus i mi, nad 

oeddwn ond braidd yn eu hadnabod, fy hwtro fy hun ar eu cwmni. Beryl, yr 

oedd Alun yn ewythr iddi – merch ei frawd Tom – a gadwai’r Pentre y pryd 

hwnnw, a hi yn fynych fyddai’r llatai a sicrhâi fy mynediad i’r cysegr 

sancteiddiolaf.156 
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Diddorol yw sylwi yma ar y modd y diriaethir y ffiniau – ‘ffenest fach y talcen’ a’r ‘palis’ –  sydd 

rhwng y gymdeithas ddethol hon a gweddill cwsmeriaid y dafarn; ac mae’r ‘cysegr 

sancteiddiolaf’ yn gyfeiriad Beiblaidd sy’n cyfleu’r arwahanrwydd mewn modd eithriadol o 

rymus. Daethpwyd hefyd i gyfrif Donald Evans yn y man yn un o’r dethol rai a chafodd y fraint 

o seiadu yn ‘aroma beirdd y rŵm bach’.157 Fel y nodir ymhellach gan Dic Jones, nid beirdd 

oedd yr holl ddethol rai a gâi fynediad i’r Rŵm Bach, ond mae’n amlwg eu bod yn bresennol 

am y rheswm eu bod yn gymeradwy gan y beirdd a oedd yno.   

Aelod arall o’r cwmni dethol o feirdd oedd yn seiadu gyda hwy oedd Y Parchedig S.B. Jones. 

Er nad oedd yn byw yn yr ardal oherwydd ei alwedigaeth fel gweinidog yr efengyl, byddai’n 

treulio ei wyliau haf yng Nghwmtydu ac o ganlyniad yn cael y cyfle i seiadu gyda’r beirdd, yn 

enwedig i drafod cynhyrchion buddugol yr Eisteddfod Genedlaethol. Diddorol nodi mai ‘Y 

Seiad’ yw teitl englynion coffa Dic Jones iddo. Byddai Dic Jones wedi bod dan swyn ei awen ar 

ddechrau ei gyfnod fel rhan o’r cylch barddol hwn gan y bu farw S.B. Jones ar 27 Gorffennaf, 

1964: 

    Mae’r ysig, dysgedig ei wedd, − y dweud      

     Didwyll a’r trylwyredd?        

         Seiad Awst yn trist eistedd 

                 Ag S.B. dan gwys y bedd. 

    Mae ei arweiniad tadol, – ei wybod       

     Diball a’r ddadl gabol,        

         Ei dirion air di-droi’n-ôl         

         A’i ddistawrwydd ystyriol?158 
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Drwy gyfrwng y llinellau hyn gwelir y modd y cyflea Dic Jones hanfod bod yn rhan o 

frawdoliaeth ddethol. Er mai ym mis Awst yn unig y byddai S.B. yn seiadu gyda’r criw dethol, 

mae ei ddylanwad a’i ymlyniad wrth y cylch barddol hwn yn amlwg. Fel un o fois y Cilie ei 

hunan, ac yntau hefyd yn brifardd coronog a chadeiriol, ystyrid ef goruwch y beirdd eraill nad 

oeddynt yn perthyn yn uniongyrchol i’r llinach. Rhydd Dic Jones bwyslais ar addfwynder S.B. 

ochr yn ochr â’i wybodaeth a’i ddysg. Cyfeiria’n benodol ar ei allu i wrando ar eraill a phwyso 

a mesur pob gair a ddaw o’i enau. Mae ei agwedd fel bardd yn cyd-fynd â’i alwedigaeth fel 

gweinidog o ran ei natur dadol a’i allu i bwyso a mesur ac ymateb lle bo’n briodol. Ceir golwg 

ar S.B. Jones fel cwmnïwr hefyd yn englynion coffa T. Llew Jones iddo. Rhydd bwyslais ar 

ragoriaethau ei bersonoliaeth gan gyfeirio’n benodol at y wedd dadol a berthynai iddo – ei 

gyngor, ei ddoethineb. Eto i gyd, ceir yr ochr ffraeth a doniol i’w gymeriad hefyd, a oedd yn 

gwbl nodweddiadol o bersonoliaethau bois y Cilie:  

    Mae’r wên? Mae dawn y llenor? – A thyner     

     Ddoethineb ei gyngor?      

       Fe ddaw gorffwys dwys – a dôr        

       Rhy drwm a roed ar hiwmor.    

 

Y gŵr bonheddig, araf, - storïwr        

  Y straeon doniolaf,      

      Elor aeth cyn cilio o’r haf  

              Â thalent i’w thŷ olaf.159 

Yn ystod y seiadau hyn byddai llawer o ddiddanu, chwerthin, rhannu llinellau a phenillion a 

doethinebu. Roedd pawb â’i ddyletswydd yn y rhialtwch wrth adrodd straeon ac ati. Ni fyddai 

neb yn damsang ar draed y llall a byddai pawb yn gwybod ei le yn bendant. Er hyn, byddai 
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cryn dynnu coes a chreu cyff gwawd o ambell aelod weithiau, ond yn yr ysbryd gorau wrth 

gwrs. Roedd John Jones yn ddiddanwr heb ei ail yn rhannu straeon am gymeriadau cefn gwlad 

gan adrodd eu hynt a’u helynt yn y ffordd ddoniolaf. Dyn tal ydoedd a defnyddiai ei daldra i 

ddychryn unrhyw ddieithriaid – rhag ofn iddynt fentro i mewn i’r ‘cysegr sancteiddiolaf’. Ac 

yn neinameg fewnol y gymuned farddol hon, Alun Cilie, heb unrhyw amheuaeth, oedd yr 

arweinydd. Yng ngeiriau Dic Jones: 

Ond Alun, heb unrhyw amheuaeth, oedd ein ‘tad ni oll’ yn y gymdeithas honno, 

er nad ef oedd yr hynaf o beth ffordd. Ni theimlid fod y cwmni’n llawn oni 

byddai ef yno. A phan ddôi i fewn – hyd yn oed pe na baem ond dau neu dri – 

byddai’r ystafell yn llawn. Bwriai ambell drawiad cynganeddol fel petai ar 

ddamwain i fewn i’r sgwrs, fel y gwnâi T. Llew yntau, ac unrhyw gynganeddwr 

arall a ddigwyddai fod yn y cwmni, ac o dipyn i beth deuthum i glustfeinio 

arnynt a cheisio gwneud yr un peth fy hun.160 

Fel y nodwyd eisoes, mae’n eithaf eglur mai cylch barddol caeedig oedd hwn ac mae’n amlwg 

fod gan ei aelodau syniad cryf o’r ‘arall’ nad oedd yn cydymffurfio â gwerthoedd mewnol y 

cylch. Ar ôl dyddiau Tom Jones wrth y llyw (gw. uchod), daeth ‘Pwlffyn o Sais’161 yn 

berchennog ar y Pentre Arms a newidiodd hynny holl natur y lle. Ymfalchïai mewn ffordd 

braidd yn nawddoglyd fod criw o feirdd yn cwrdd yn wythnosol yn y rŵm bach. Y beirdd oedd 

yn cadw’r dafarn yn agored yn ystod misoedd oer y gaeaf, ond daeth eu perthynas â’r tafarnwr 

i ben ar nodyn chwerw. Un nos Sadwrn fe’u hatgoffwyd hwy gan y tafarnwr ei bod yn amser 

cau ac anogodd hwy i’w throi hi am adre. Ei ffordd anffodus o wthio’r beirdd allan o’u cysegr 

a gynhyrfodd y dyfroedd. ‘Gentlemen’, meddai ‘it is time you were not here’.162 Cododd hynny 

wrychyn Alun Cilie ac ymatebodd yn ddiflewyn-ar-dafod, ‘It is time we stopped coming 
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here’163 a chyda hynny o eiriau taflodd y bwrdd gorlawn o wydrau ar lawr gan greu llanastr 

ofnadwy. Gadawodd y beirdd ac ni ddychwelsant tan i’r dafarn gael ei gwerthu i rywun arall.  

Ar un ystyr, mae rhywbeth doniol yn ymddygiad Alun Cilie, ac eto gellid dehongli ei weithred 

fel arwydd o’r ffaith na fynnai weld estron yn sarhau’r gymuned farddol leol hon yn y fath 

fodd – roedd gan y gymuned farddol hon wir falchder ac roedd pris i’w dalu am ei bychanu a’i 

chymryd yn ysgafn. Ond mae’n werth sylwi nad yr ‘arall’ Seisnig yn unig a lwyddodd i darfu ar 

sancteiddrwydd yr oruwchystafell. A gwersyll yr Urdd wedi’i leoli uwchlaw pentref 

Llangrannog, un tro mentrodd llond lle o blant yr Urdd – plant y cymoedd – a’u hathrawon i 

mewn i’r rŵm bach i weld y beirdd wrth eu gwaith. Teimlai’r athrawon y byddai gweld y beirdd 

gwlad yn brofiad i’w drysori i’r plant. Byddai ymweliad sydyn wedi bod yn dderbyniol gan y 

beirdd, ond dechreuodd y plant ganu iddynt, ‘Milgi Milgi’, ‘Bing Bong Bei’ ac ati. Yn 

ddiarwybod i’r cantorion brwdfrydig, nid oedd T. Llew Jones yn rhy hoff o ganu, ac fel y dywed 

Idris Reynolds, ‘rhuodd y Llew a bu raid i’r plant a’r athrawon, fel y milgwn dywededig eu 

hunain, adael ar frys a’u cynffonnau rhwng eu coesau i chwilio am y cabanau’.164 Felly, drwy’r 

ddau hanesyn hyn gellir gweld nad oedd mentro i mewn i’r rŵm bach heb ei ganlyniadau 

difrifol.  

Roedd teyrngarwch ac ymlyniad aelodau’r cylch barddol detholedig hwn i’w gilydd yn amlwg. 

Roeddent yn barod i fentro drwy stormydd a heulwen bywyd gyda’i gilydd a cheir argraff gref 

iawn o’r clymau personol dyfnion a fodolai rhyngddynt yn rhai o’r cerddi coffa. Gwelir hynny 

yn y marwnadau i’r Capten Jac Alun. Yr un fyddai’r drefn ar ddiwedd noson yn y rŵm bach 

bob tro. Tua hanner awr wedi deg byddai T. Llew Jones yn nodi ei bod yn amser noswylio a 
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bod angen iddynt fynd adre. Parhâi’r seiadu rhwng Dic Jones, T. Llew Jones a’r Capten Jac Alun 

yn y car a byddai’r Capten Jac Alun yn aml yn gohirio diwedd y cyfeillachu drwy adrodd straeon 

lliwgar neu englynion yn y car. Felly y bu hyd y nos Sadwrn olaf dyngedfennol honno. Yr un 

oedd y drefn, cerddodd Jac Alun ar hyd llwybr yr ardd ac o olwg Dic Jones. Ond roedd y Capten 

yn dioddef pyliau tywyll iawn o iselder a phenderfynodd roi terfyn ar y tywyllwch y noson 

honno. Bu hyn yn ergyd fawr i gylch barddol y rŵm bach. Yn y gerdd goffa o waith T. Llew 

Jones i’w frawd yng nghyfraith, Jac Alun, ymdeimlir â bwrlwm y seiadau pan oedd Jac Alun yn 

bresennol:  

    Mae heno’i awen a’i lon gwmnïaeth,    

     Y miri hwyr a’r brolio morwrol? 

    Rhamantau’r eigion a’i fyw chwedloniaeth? 

O’i fodd yr hwyliodd trwy gilfor alaeth.165 

Ymdeimlir â sydynrwydd a thristwch marwolaeth Jac Alun yn englynion coffa Dic Jones iddo: 

    Ei iach gyfarch a gofiaf, – a’i ‘Helô’       

    Ar y lein tra byddaf,       

           Ac i’r nos, cario a wnaf        

           Lwyth ei ‘Hwyl’ y waith olaf.166 

Colled fawr arall i’r cylch barddol hwn oedd marwolaeth eu tad nhw oll, Alun Cilie ac yn y 

cerddi coffa iddo cyfeirir at ei safle fel brenin y seiadau ers yr 1960au. Yng ngherdd goffa T. 

Llew Jones cyfleir ei amlygrwydd drwy gyfrwng trosiadau o fyd cyfarwydd y capeli (‘blaenor’) 

ac o’r traddodiad Rhufeinig (‘fforwm’): 

    Aeth y blaenor o’r fforwm                       

    A bydd ein Llên hebddo’n llwm.167 
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Fodd bynnag, yr hyn a gaiff y sylw pennaf ganddo yw’r gwacter a adawodd Alun Cilie ar ei ôl. 

Ond nid yw’n anobeithio’n llwyr gan y bydd ysbryd awen Alun Cilie gyda’r cylch barddol yn y 

seiadau wythnosol o hyd. A chyda’r sicrwydd hwn o uniad a pharhad brawdoliaeth farddol 

unigryw y rŵm bach y daw’r gerdd i ben:  

    Ond â’i hiwmor a’i stori      

    Daw i’n hwyr seiadau ni,      

    I ddeddfu’n ei ffordd addfwyn,    

    Yn ddoeth er i Angau’i ddwyn.     

    I’r oed, â’i hen ddireidi           

    Daw’n ôl, a bydd gyda ni!168 

Ceir y darlun llawnaf o Alun Cilie fel athro barddol a phen seiadwr gan Dic Jones yn ‘Cerdd 

Goffa Alun Cilie’ (a luniwyd rai blynyddoedd ar ôl ei farwolaeth). Cofia am y cyfnod euraidd 

hwnnw yn ei ddatblygiad cynnar fel bardd lle cafodd y fraint o fynd draw i’r Cilie fel rhyw 

brentisfardd i fod o dan swyn barddol ei athro: 

    Ac ar y Suliau nid oes chwedleua     

    Ar nos y barrug draw yn ‘Siberia’,     

    Na glaslanc ifanc i le’r athrofa      

    Yn dwyn ei linell a’i gân i’w gwella,        

    Na hwyl y trawiad smala – fu’n troi llên       

    Yn alaw lawen o haleliwia.169 

Cyfeiria at y fraint o gael sleifio drwy’r drws i weld godidowgrwydd byd cylch barddol y Cilie, 

byd Alun Cilie ei hun:  

    Y Cilie a Jac Alun – a dethol        

    Gymdeithas Llewelyn,        
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        Y drindod orau i undyn        

        Ei nabod wrth ddod yn ddyn.170  

A cheir darlun gwych o Alun Cilie yn ei hwyliau yng nghanol y cylch dethol yn y pum englyn a 

ganlyn: 

    Fforwm y bwrlwm lle bu – ei gân bert        

     Gan bawb, ond serch hynny       

            Alun oedd tewyn y tŷ        

            Ar nos Sadwrn seiadau. 

    Cymêr y strociau mawrion – a thonic    

     Ei chwerthiniad rhadlon       

            Fel diberswâd doriad ton        

            Ar y geiriau’n rhoi’r goron. 

    Ef yn ei hwyl a ysgafnhâi – ofid    

     Stafell a bryderai,         

            Ac os dros ben llestri’r âi        

            Ef a’i hailddifrifolai. 

    Yn ei gywair cellweirus – yn adrodd    

     Gwrhydri carlamus        

            Hanes yr hen Jâms a Rhys      

                            Â’i drawiadau direidus. 

    A’r farn nad oedd troi arni – na wadai     

     Yr un iod ohoni,      

             Safai dros ein hachos ni       

             Yn graig, petai’n ei grogi.171  

                                                           
170 Ibid., 221. 
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Yn wir, mae’r darlun hwn o Alun Cilie yn tra arglwyddiaethu ymysg ei gyd-feirdd ar 

nosweithiau Sadwrn yn ymestyn drwy rannau helaeth o’r gerdd:  

O’r seler dôi slawer dydd            

I’n cwrdd ni’r cerddi newydd,        

Pan gydrannem y gemau         

O’i gof, a’i lygaid ar gau.         

Yn benillion brithion braidd –         

Rhai blasus Rabelaisaidd -           

Ymysg gweddus gywyddau         

Llenor balch y Llyn a’r Bae.172 

Wrth ystyried y cerddi hyn, anodd yw meddwl am unrhyw destunau llenyddol eraill ers yr 

Oesoedd Canol sydd yn cyfleu gyda’r fath afiaith y syniad o gymuned farddol. A cheir parhad 

i’r un darluniau byw wedi i T. Llew Jones olynu Alun Cilie fel brenin cyrddau’r beirdd. Cyflëir y 

fraint a’r cyfrifoldeb hwn a syrthiodd ar ysgwyddau T. Llew Jones mewn dwy gerdd gyfarch 

iddo o eiddo Dic Jones. Cafodd T. Llew Jones ddamwain car bur ddifrifol yn 1979 a bu’n 

orweddiog am gryn amser yn Ysbyty Bronglais. Anfonodd Dic Jones gywydd ato sy’n cyfeirio’n 

benodol ato fel brenin ac arweinydd y seiadau nos Sadwrn ynghyd ag at ei allu i ysbrydoli ac 

arwain ei gyd-feirdd:  

    Ti yn seiad nos Sadwrn        

    Yw’r ffagl sy’n gwresogi’r ffwrn,     

    Ti yw hwyl pob pobiad da –      

    Y berem yn y bara,      

    Ti sy’n meithrin tylino,      

    Ti yw’r toes a’i surdoes o,     

    A thi yw ffwrn moethus ffres     

    Torthau can y tarth cynnes.     
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    Ti’n awr yw cawr y cworwm,      

   Yr haul sy’n goleuo’r rŵm.      

   Ti yw iaith ein hafiaith ni, 

    Ti sy’n tywys ein tewi, 

    Ti yw llif ein digrifa, 

    Ti yn dy sêt a’n dwysâ.  

    Ti yw bothe ein deall 

    A doethor pob cyngor call. 

    Ti yw’n canllaw’n yr awen, 

    Ti yw ein llyw hyd ffyrdd llên.173 

Rhydd cerdd gyfarch arall a ysgrifennodd Dic Jones i T. Llew Jones yn 1982 bwyslais mawr 

drachefn ar gylch barddol y rŵm bach. A dweud y gwir, y seiadau a’r cymdeithasu a gaiff y prif 

sylw yn y gerdd hon:  

    Dros chwarter canrif ar sgwâr llengarwch 

Pentref yr oed fu pen tir hyfrydwch, 

A thurio i goludd coeth ddirgelwch 

Ffitio geiriau yn yr hen grefftgarwch, 

Minnau hyd risiau’r dryswch – yn cerdded 

Yn llaw agored dy gyfeillgarwch. 

 

Y nosau brawdol yw f’ysbrydoliaeth 

A’m llyw yn wastad yw ei feirniadaeth, 

Mae mwy o elw yn ei ganmoliaeth 

Na’r holl anoddau a ŵyr llenyddiaeth, 

A’i guro mewn rhagoriaeth, – fwy na hon 

Ni fedd y galon un fuddugoliaeth. 

 

Nes caeir drws yr hirgwsg ar drysor 

                                                           
173 Jones, Cerddi Dic yr Hendre, 190. 
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Digrifa celf gydag ef a’r Cilfor 

A blasu’n amal bilsennau hiwmor 

Neu englyn Alun, yr hen ben-telor, 

Bydd coffa da gen i’n stôr – am y tri 

Hyd nes distewi geiriogi rhagor.174 

Cyfeirir yma at y Pentre Arms ac at Jac Alun drwy gyfrwng enw ei gartref, ‘Y Cilfor’. Dethlir 

natur eu cymdeithas â’i gilydd yn yr hir-a-thoddeidiau hyn. Dathla Dic Jones hefyd y ffaith ei 

fod wedi cael y fraint o ddod dan ddylanwad T. Llew Jones, Alun Cilie a Jac Alun. Teimla mai’r 

gymdeithas farddol hon yw ei ysbrydoliaeth ynghyd â’i linyn mesur barddol – h.y. yn y ffordd 

y trafodai ac y tafolai’r criw weithiau ei gilydd. Ymhellach, brawdoliaeth farddol yw hon sy’n 

caniatáu i’w haelodau gyd-chwerthin, tynnu coes ei gilydd a bod yn gefn i’w gilydd ar yr un 

pryd. Ceir enghraifft o’r tynnu coes mewn cywydd a anfonwyd o dan y ffugenw ‘Cywaith Ianws 

yr Ail’ at T. Llew Jones ar ddiwedd y 1970au. Ymddengys mai rhai o feirdd de Ceredigion oedd 

wedi mynd ati i greu’r cywydd hwn ar y cyd yn dilyn y cythrwfl a fu rhwng T. Llew Jones a’r 

Orsedd o ran cadw’n driw i’r mesurau caeth traddodiadol yng nghystadleuaeth y gadair. Ond, 

o safbwynt yr hyn a drafodir yma, yr hyn sy’n ddiddorol ynddo yw’r modd y portreadir 

cymuned farddol y rŵm bach, gyda T. Llew Jones bellach yn arglwyddiaethu yn dilyn 

marwolaeth Alun Cilie:  

    Yn y ‘Pentre’ ‘n hamddena 

    Ceir o a Dic a’r criw da. 

    Yn yfed a thrin hefyd 

    Uwch eu gwydrau, ‘bethau’ ‘u byd, 

    A’r prifardd hardd a rydd wên 

    Ei groeso i bob growsen! 

    Llawn o gamp llinellau’n gwau 

                                                           
174 Ibid., 206. 
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    Yw’r nos-Sadwrn-seiadau; 

    Na ‘thad’ y Seiad – oes well 

    Am lunio gwenfflam linell? 

    Llawn cystal â Jac Alun, 

    Onid cuwch â Dic ei hun?175 

Hierarchaeth Farddol 

Dengys y seiadau yn y Pentre Arms fod cylch barddol y Cilie yn un caeedig i gryn raddau ac 

nad oedd pawb oedd yn ymhél â geiriau â’r hawl i gael mynediad iddo. Mae’n amlwg fod y 

gymuned hon o feirdd yn ymdeimlo â rhyw fath o hierarchaeth farddol a diddorol yn hynny o 

beth yw’r modd yr aeth Dic Jones ati, ar fwy nag un achlysur, i wahaniaethu rhwng 

prydyddiaeth a barddoniaeth. Yn un o’r trafodaethau hyn cyfeiriodd at fydryddwr lleol –   Defi 

Jones y Rhyd – fel ‘prydydd’ yn hytrach na ‘bardd’. Perthynai rhyw dinc cynganeddol i’w ganu 

ar y mesurau rhydd, ond nid canu caeth gan un a lwyr feistrolodd y gynghanedd mohono. 

Dyma’r math o ganu hefyd yr oedd Jeri’r Cilie’n ymhél ag ef a cheid enghreifftiau lawer yn y 

dyddiau gynt o’r prydyddu hwn mewn iaith gartrefol a chyda thraw’r gynghanedd yn rhan 

annatod ohono. Math arall o fardd a geid gynt hefyd oedd y Bardd Talcen Slip oedd yn canu 

heb unrhyw ymwybod cadarn â chrefft mydryddu.176 Cyfeiria Dic ato’i hun fel prydydd pan 

ddechreuodd lunio penillion hwyliog ar gyfer aelwyd yr Urdd a chyn iddo dderbyn 

hyfforddiant mwy ffurfiol yn y gynghanedd gan Alun Cilie.177 Dychwelodd drachefn at y 

rhaniadau hierarchaidd hyn yn ne Ceredigion yn ei ddarlith ‘Beirdd Gwlad a Beirdd 

Answyddogol fy Mro’. Yno mae’n gwahaniaethu rhwng y beirdd talcen slip, y prydyddion oedd 

yn mydryddu’n hwyliog ar y mesurau rhydd mewn cyd-destun cymdeithasol a’r beirdd a 

chanddynt feistrolaeth ar y gynghanedd, rhai megis Alun Cilie. Cyfeiria at y ffaith ei fod ef ac 

                                                           
175 T. Llew Jones, Geiriau a Gerais (Llandysul, 2006), 102. 
176 Jones, Os Hoffech Wybod, 92. 
177 Ibid., 138. 
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Isfoel yn cyflawni swyddogaeth y prydydd a’r bardd gan eu bod ill dau’n derbyn ceisiadau i 

ysgrifennu penillion am ddigwyddiadau cymdeithasol neu droeon trwstan tra na byddai T. 

Llew Jones ac Alun Cilie’n cael y cyfryw geisiadau. 178  

Mae’r ymwybod hwn â hierarchaeth yn meithrin balchder proffesiynol ym mrawdoliaeth 

farddol y Cilie ac maent, o’r herwydd, ar eu gwyliadwriaeth rhag ymhonwyr barddol. Daw hyn, 

mewn ffordd anuniongyrchol, i’r amlwg yn rhai o anectodau eisteddfodol T. Llew Jones. Sonia 

am y cymeriad rhyfeddol hwnnw, Cynfelin Benjamin, oedd yn honni – heb unrhyw sail – ei fod 

yn fardd cynganeddol o’r radd flaenaf. Aeth y brawd mor bell â’i wobrwyo ei hun mewn 

cystadleuaeth lle’r oedd yn feirniad arni. Mae’r ddarlith hefyd yn rhoi sylw i’r dadleuon 

eisteddfodol a fyddai’n cael eu gwyntyllu mewn papurau newydd fel y Journal a’r Tivyside a 

hynny’n aml yn sgil dyfarniadau amheus gan feirniaid nad oeddynt yn deall y peth lleiaf am 

gynganeddu. Un beirniad o’r fath oedd Ifan Davies, Llanfair Onllwyn, a wobrwyodd englyn 

gwallus mewn un eisteddfod ar draul englyn cywir gan Sioronwy, un o Fois y Cilie, ac a 

roddodd yr halen ar y briw wrth haeru bod englyn Sioronwy ‘fel y byd cyn y creu, yn afluniaidd 

a gwag’.179 Fe ddengys yr anectodau hyn pa mor ddwfn oedd balchder proffesiynol 

brawdoliaeth y Cilie a’r awydd i wahaniaethu rhyngddynt eu hunain a beirdd is eu statws. 

Ymdebyga hynny i feddylfryd Beirdd yr Uchelwyr, y beirdd mawl proffesiynol gynt oedd yn 

ddirmygus tuag at y beirdd israddol, y ‘glêr’, a phob math o ddifyrwyr y cyfeirid atynt drwy 

amrywiol dermau megis croesaniaid, beirdd ysbyddaid, cychwilfeirdd a treiglfeirdd.180  

                                                           
178 Dic Jones, ‘Beirdd Gwlad a Beirdd Answyddogol fy Mro’, yn Twm Elias (gol.), Dawn Dweud o Dan y Bwlch: 
Sgyrsiau Noson Dda (Llanrwst, 2013), 10-1. Rhanna hanesyn bach i ategu hyn yn ei ddarlith: ‘Fe ddywedodd 
[cyfaill] wrtha’i bod rhyw filfeddyg arbennig o Aberteifi a deintydd wedi mynd i herio’i gilydd ynglŷn â’r ceir 
gyriant pedair olwyn ’ma, y ‘four-wheeled drive’. Wedi dod adre’n hwyr un nosweth a dyma nhw’n penderfynu 
mynd yn groes i rhyw gae, y ddau yn mynd yn ffast yn y mwd, ac yn gofyn benthyg tractor i’w ca’l nhw mas. 
Wel, dim byd i neud â llenyddiaeth wedd e, ond dyma’r dyn ma’n ffonio i roi’r holl fanylion – ‘Gweitha bennill 
ne ddou wnei di?’ 
179 T. Llew Jones, ‘Y Cythraul Cystadlu’, yn Elias, Dawn Dweud, 50. 
180 Stephens, Cydymaith, 107-8. 
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Beirdd yr Uchelwyr a’r Beirdd Gwlad 

Nid damwain yw’r tebygrwydd hwn rhwng Beirdd yr Uchelwyr ac agwedd elitaidd cylch 

barddol Bois y Cilie. O’r 1960au ymlaen daeth beirdd y Cilie i synio amdanynt eu hunain fel 

disgynyddion uniongyrchol i Feirdd yr Uchelwyr a pharhad i’w traddodiad. Yn hynny o beth 

maent yn lleisio un o syniadau mwyaf dylanwadol Saunders Lewis. Dylanwadodd ef yn drwm 

ar y disgwrs beirniadol Cymraeg drwy nodi pwysigrwydd ‘bodolaeth’ y traddodiad 

Taliesinaidd o’r chweched ganrif hyd at heddiw. Ef a greodd y syniad o barhad di-dor y 

traddodiad mawl o gyfnod y Cynfeirdd ymlaen i gyfnodau Beirdd yr Uchelwyr, Baledwyr y 

ddeunawfed ganrif a Beirdd Gwlad yr ugeinfed ganrif. Roedd y syniad hwn yn un wedd ar ei 

adwaith yn erbyn dylanwad y traddodiad rhamantaidd Seisnig ar y meddwl a’r dychymyg 

Cymreig ac yn rhan o’i ymdrech fawr i ddad-drefedigaethu’r bydolwg Cymreig drwy greu 

‘estheteg’ a oedd yn wreiddiedig Gymreig.181 Fel y gwelsom uchod, yn ei adolygiad o Cerddi 

Alun Cilie yn 1964 dadleuoedd Saunders Lewis fod Alun Cilie yn rhan ddigamsyniol o’r 

traddodiad Taliesinaidd hwn a gwelwn fel y daeth yr un syniad yn rhan o ideoleg gyffredin 

cylch barddol y Cilie ac o’r modd y gwelent eu hunain fel cymuned farddol a oedd, nid yn unig 

yn perthyn i’r presennol, ond hefyd yn rhan o gymuned farddol a oedd yn cwmpasu’r 

gorffennol. 

Yng nghyd-destun cylch barddol y Cilie, mae’n ddiddorol nodi na lwyddwyd i ganfod unrhyw 

gyfeiriad yn eu gwaith cyn y 1960au sy’n synio amdanynt fel disgynyddion uniongyrchol i 

Feirdd yr Uchelwyr. Er enghraifft, ni nodir hynny yn adroddiadau Wil Ifan yn 1933 pan 

ddechreuwyd crisialu’r myth am y teulu (gw. uchod). Ar athrylith gynhenid y teulu y 

canolbwyntia ef yn hytrach na’u cysylltu â thraddodiad mawl y canrifoedd. Diddorol hefyd 

                                                           
181 Peredur Lynch, ‘Dic yr Hendre’, 142. 
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yw cerdd Isfoel ‘Cewri Sir Aberteifi’. Ni cheir dyddiad iddi, ond mae’n ymddangos ei bod yn 

perthyn i’r cyfnod cyn yr Ail Ryfel Byd. Dathlu traddodiad llenyddol a diwylliannol Sir Aberteifi 

a wneir ynddi. Ond sylwer nad oes sôn yn y gerdd am feirdd yr Oesoedd Canol fel Dafydd ap 

Gwilym a Deio ab Ieuan Du, a dim ymwybyddiaeth o draddodiad llenyddol sy’n hŷn na 

thraddodiad eisteddfodol diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Yn y traddodiad hwn y 

gosoda Isfoel fois y Cilie. Egyr y gerdd drwy ddyrchafu beirdd Sir Aberteifi. Yn hyn o beth 

dyrchafu ardal a wna yn hytrach na dyrchafu traddodiad:  

Arwyr enwog Ceredigion 

Cewri llên a chân, 

Disglair ydynt fel llusernau, 

Yng Ngwlad y Gân, 

Sir sy’n llawn peroriaeth olau, 

Sir y beirdd a’r amryw ddoniau 

Sir y Cardis glân.182 

Aiff yn ei flaen i enwi beirdd a cherddorion yr ardal gan roi pwyslais ar gyfoeth diwylliant Sir 

Aberteifi:  

Sir Cynfelyn y pryddestwr, 

Hynaws fab y gân, 

Gŵr â derw ei gadeiriau’n 

Llanw ei dŷ yn lân. 

Sir Glynarthog a Glyn Arthen, 

Cenech, oracl mawr yr Awen, 

A Cwmcoy y prydydd trylen, 

Awenyddol dân . . . 

 

Tanymarian, Nantypoptu, 

Gwrol Saul y Sir, 

                                                           
182 T. Llew Jones (gol.), Cyfoeth Awen Isfoel (Llandysul, 1981), 39. 
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O’i ysgwyddau’n uwch i fyny, 

Â’i alawon clir. 

Mae Tregroes a’i dafod arian, 

Bron yn llenwi’r Sir ei hunan, 

Gwilym Newgate, ddoniol anian, 

Dyma’r Cardis pur.183 

Mae hyd yn oed yn ei enwi ei hun – y ‘diniwed Isfoel Cilie’ 184 – fel un o enwogion barddol y 

sir a thrwy hyn gellir gweld mai yn nhraddodiad barddol ei ardal enedigol, a hwnnw’n 

draddodiad lled ddiweddar, y mae ef am gael ei ystyried yn bennaf.  

O’r 1960au ymlaen y dechreuodd yr arfer o gyfeirio at y beirdd gwlad fel etifeddion i 

Gywyddwyr yr oes aur a hynny o dan ddylanwad Saunders Lewis. Ceir enghraifft nodedig o 

hyn yng ngherddi teyrnged Donald Evans i’r bardd gwlad Jim Tan-y-Fron a gyhoeddwyd yn 

1977. Cyfeiria ato ddwywaith fel ‘pencerdd’ – ‘Hen bencerdd swil y bencydd’185 yw’r llinell 

gyfarch agoriadol yn ei englyn teyrnged a cheir y llinell ‘Â’r llanc o’r banc yn bencerdd’186 yn 

ei gerdd ‘Y Ddysg’. Rhydd Donald Evans bwyslais ar y brentisiaeth farddol a gafodd Jim Tan-y-

Fron, sy’n dwyn i gof draddodiadau ysgolion barddol Beirdd yr Uchelwyr. Cyfeiria’n benodol 

at rai o Feirdd yr Uchelwyr yn ei drydedd gerdd iddo drwy gyfrwng y llinell ‘Bardd yr anwel 

Uchelwr’187 ac mae’n cymharu Jim ag un o noddwyr enwog yr oesoedd drwy ei alw’n ‘Ifor Hael 

y fro Heulog’.188 

Fel y nodwyd eisoes, daeth y syniad o ddyrchafu a phwysleisio’r cysylltiad rhwng y bardd 

gwlad a Beirdd yr Uchelwyr yn rhan amlwg o ddisgwrs beirdd y Cilie a daethant i synio am eu 

                                                           
183 Ibid., 39. 
184 Ibid., 40. 
185 Donald Evans, Haidd (Llandysul, 1977), 43. 
186 Ibid., 44. 
187 Ibid., 45. 
188 Ibid., 45. 
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cymuned farddol fel parhad cymuned farddol a oedd yn llawer hŷn. Haera T. Llew Jones fod 

Isfoel yn ailymgorfforiad o Dudur Aled, ‘yn union fel pe bai Isfoel wedi disgyn yn ein plith o’r 

bymthegfed neu’r unfed ganrif ar bymtheg’.189 Ymestynna’r syniad hwn drwy ei ragymadrodd 

i’r gyfrol Cyfoeth Awen Isfoel gan ei ddiweddu gyda chyfeiriad pendant at gysylltiad Isfoel â 

Beirdd yr Uchelwyr: 

Efallai iddo gael ei eni bum cant o flynyddoedd a rhagor yn rhy hwyr. Pe bai’n 

byw yn y dyddiau pell yn ôl hynny, pwy a ŵyr nad ef, ac nid Dafydd Nanmor, a 

fyddai’n fardd llys i Rhys o’r Tywyn yn y Gwbert, gerllaw Aberteifi? Beth 

bynnag, mae’n sicr y byddai wedi ennill lle anrhydeddus iddo’i hun ymysg hen 

gywyddwyr dawnus y cyfnod ‘clasurol’.190 

Gwelir bod Dic Jones yn cymharu Isfoel â Dafydd ap Gwilym. Dyma ei ymgais i bontio 

traddodiad barddol y Cilie a thraddodiad barddol Beirdd yr Uchelwyr. Daw y ‘Cywydd Cyfarch’ 

a ysgrifennodd i Isfoel ar ennill anrhydedd Derwydd i ben gyda’r llinellau: 

Wyt mewn oes aml ei chroeswynt 

Glwm ag oes ap Gwilym gynt, 

Ei ail, wyt o’i wehelyth, 

Yr hen fardd, wyt fodern fyth, 

Wyt saff o haeddiant dy swydd, 

Wyt ddihareb, wyt dderwydd.191 

Tystia i’r traddodiad di-dor hwnnw rhwng Beirdd yr Uchelwyr a’r Beirdd Gwlad unwaith yn 

rhagor yn ei gerdd ‘Isfoel’, gan gyfeirio’n benodol at Ddafydd ap Gwilym:  

Eon ei bill, doyen beirdd, 

Eco o henfyd y cynfeirdd, 

                                                           
189 T. Llew Jones, ‘Rhagair’, yn Cyfoeth Awen Isfoel, 33.  
190 Ibid., 35. 
191 Jones, Cerddi Dic yr Hendre, 61. 
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Oedd wyrth a’n cydiodd wrthynt, 

O ystum ap Gwilym gynt. 

Iechyd i lên ei genedl, 

Fyth yn ei chof aeth yn chwedl.192 

Ym marwnad T. Llew Jones i Isfoel ceir darlun o’r modd y mae beirdd y canrifoedd yn ei 

groesawu i’r nefoedd. Y ddau fardd cyntaf a enwir yw Iolo Goch a Thudur Aled: 

Yng ngwynfa bydd arbedd, 

Hwyl di-ail o weld ei wedd, 

A thua’r ddôr ato rhed 

Iolo a Thudur Aled!193 

Yna aiff yn ei flaen i enwi’r beirdd eraill oedd yn y nefoedd i gyfarch Isfoel – Bardd yr Haf, 

Alafon, Goronwy Owen (‘Gronwy Môn’), Llwyd o’r Bryn, bois y Cilie ac yn y blaen.  

Rhaid cofio bod hyn hefyd yn rhan o ddisgwrs beirdd a beirniaid sy’n lled gysylltiedig â bois y 

Cilie. Disgrifiodd Idris Reynolds y gyfres o englynion a ganodd Dic Jones i’w ferch Delyth Wyn 

yn ddeunaw oed fel ‘gorchest eiriol y byddai Beirdd yr Uchelwyr yn falch ohoni’,194 ac fe 

soniodd am y bardd hefyd fel ‘pencerdd o fardd gwlad sydd . . . yn canu i’w bobl ei hunan’.195 

Drwy hyn gellir gweld bod Idris Reynolds yn derbyn dehongliad Saunders Lewis yn 

ddigwestiwn o ran y cysylltiad cyfrin hwnnw rhwng Beirdd yr Uchelwyr a’r Bardd Gwlad. 

Cyfeiria hefyd at ddefnydd Dic Jones o batrwm clasurol marwnadau’r oesoedd canol, gan 

gynnig ei farwnad i Tydfor fel enghraifft o hynny. Gwelodd Dic Jones fel un o gynhalwyr 

                                                           
192 Ibid., 83. 
193 Jones, Y Fro Eithinog, 157.  
194 Idris Reynolds, Darn o’r Haul Draw yn Rhywle… Cofio Dic (Llandysul, 2016), 106. 
195 Idris Reynolds, Yr Un Hwyl a’r Un Wylo (Llandysul, 2011), 67. 
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traddodiad canu mawl Beirdd yr Uchelwyr yn y Gymru gyfoes a chydnabu Ceri Wyn Jones y 

ddolen hon yn ogystal. Dywed yn ei gyflwyniad i’r gyfrol, Cerddi Dic yr Hendre: 

Mae cymeriadau lleol yn britho’r gyfrol hon fel y lleill, ac mae’n eu cyfarch a’u 

teyrngedu, ni waeth beth fo’u galwedigaeth neu statws honedig, gyda’r un 

clasuroldeb arddull a’r un dyfeisgarwch syniadol ag a welir yng ngwaith Beirdd 

yr Uchelwyr. Fel hwythau, mae ef hefyd yn ymryson â’i gyd-feirdd yn y dull 

ffug-epig, gogleisiol hwnnw sy’n gallu dyrchafu a damnio yn yr un gwynt . . . Ac 

fel Beirdd yr Uchelwyr eto, mae’n medru cywasgu gwirionedd mawr i ofod 

cynganeddol bach, a’i fynegi’n syml ac yn fachog . . . 196 

Un o’r testunau mwyaf byw a dyfeisgar sy’n cyfleu’r syniad bod elfen drosgynnol ac oesol yng 

ngwead cymuned farddol y Cilie yw’r ‘sgwrs’ rhwng y ddau fardd Dafydd Nanmor ac Alun Cilie 

a gyhoeddwyd mewn rhifyn o Barn yn Awst 1976, pan oedd yr Eisteddfod Genedlaethol yn 

Aberteifi (cofier bod Alun Cilie wedi marw yn 1975). Ffrwyth dychymyg Y Parchedig D.J. 

Roberts yw ‘Rhwng dau fardd’. Ystyrid D.J. Roberts yn rhyw fath o dad ysbrydol i frawdoliaeth 

y Cilie. Egyr y sgwrs gydag Alun Cilie’n cydnabod ei fod wedi clywed gwaith Dafydd Nanmor 

yn cael ei adrodd gan ei dad. Ceir cyferbyniad rhwng y modd y gwêl Alun Cilie a Dafydd 

Nanmor hierarchaeth gymdeithasol. Canmola Dafydd Nanmor y croeso a’r bywyd braf a 

gafodd yn llysoedd yr Uchelwyr a dywed fel y byddai’n treulio oriau’n canu mawl iddynt. Nid 

yr un yw profiad Alun Cilie gyda’r tirfeddianwyr mwy diweddar, a sonia amdanynt yn gosod 

rhenti trymion ar y tyddynwyr tlawd. Aiff y drafodaeth yn ei blaen i drafod y gwahaniaeth 

rhwng beirdd cyfnod yr Uchelwyr a chyfnod Alun Cilie. Ni ddealla Dafydd Nanmor y modd y 

defnyddia Alun Cilie y term ‘bardd’ mewn modd mor llac, ‘Tydw i ddim yn dallt sut yr ydych 

                                                           
196 Jones, Cerddi Dic yr Hendre, xxviii. 
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chi’n galw’ch hunain yn feirdd’ meddai.197 Yn sgil hyn aiff Alun yn ei flaen i esbonio ychydig 

am y Bardd Gwlad: 

Beirdd ydyn nhw na fuon nhw ddim mewn coleg falle. Yn cyfansoddi wrth eu 

hanian ar wrth eu hwyl am ddigwyddiade a chymeriade a golygfeydd y wlad. 

Profiade’r wlad yw eu testune nhw. Ac ma’ sawl un ohonyn nhw’n troi’i law ar 

y gynghanedd hefyd, yn llawn iawn weithie.198 

Drwgdybus yw Dafydd Nanmor o’r math hwn o fardd gan gyfeirio ato fel prydydd ei gyfnod 

ef. Er mwyn cadw enw da’r bardd gwlad pwysleisia Alun bwysigrwydd yr eisteddfodau lleol a 

chenedlaethol i dynnu llinyn mesur dros y bardd. Egyr hyn drafodaeth ar y gwahaniaeth rhwng 

dylanwad crefydd ar Feirdd yr Uchelwyr ar y naill law a’r bardd gwlad ar y llaw arall. Fodd 

bynnag, yr hyn a wêl Alun Cilie sy’n rhagori yn oes Dafydd Nanmor i’w gymharu â’i oes ef yw’r 

ffaith bod iaith y gymdeithas wedi newid – ‘Gwyn eich byd Dafydd Nanmor, – yn cael byw a 

barddoni mewn cyfnod cwbl Gymraeg. A’r Gymraeg yn ymladd am ei bywyd heddiw’.199 Daw’r 

darn i ben gyda Dafydd Nanmor yn gweld rhagoriaethau’r eisteddfodau yn oes Alun Cilie a’r 

ddau’n gytûn mai’r gallu i farddoni’n Gymraeg oedd y peth pwysicaf –  ‘Diolch am iaith sy’n 

rhoi barddoniaeth fawr i’r oesau! Ond diolch wnaf i am iaith lân i farddoni ynddi’.200  

Felly, erbyn y 1970au, roedd Beirdd y Cilie, a’r rhai a fu’n trafod eu gwaith, yn derbyn yn ddi-

gwestiwn y syniad eu bod yn perthyn i olyniaeth farddol oedd yn ymestyn yn ôl i’r Oesoedd 

Canol. Ystyrient eu hunain yn gymuned farddol a berthynai i’r presennol ynghyd â chymuned 

a bontiai’r canrifoedd. Pa beth oedd yn fwy naturiol, felly, na mynd ati i ddiriaethu’r syniad 

hwnnw o gymuned drosgynnol drwy ddychmygu sgwrs rhwng Alun Cilie a Dafydd Nanmor a 
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198 Ibid., 210. 
199 Ibid., 211. 
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chreu darlun o Isfoel yn cael ei groesawu i’r nefoedd gan Iolo Goch a Thudur Aled. Dengys hyn 

rymuster damcaniaeth Saunders Lewis ynghylch y traddodiad mawl a’r ffaith bod y syniad am 

y beirdd gwlad, a beirdd y Cilie’n benodol, fel olynwyr y Cywyddwyr gynt wedi ymwreiddio yn 

y disgwrs Cymreig erbyn y cyfnod hwn. Mae’n bwysig cofio mai damcaniaeth feirniadol neu 

syniad oedd hwn, syniad grymus oedd yn rhoi i’r gymuned farddol hon ymdeimlad o 

hynafiaeth urddasol ac o arbenigrwydd ac arwahanrwydd yn y presennol. Fodd bynnag, wrth 

fynd heibio, mae’n ogleisiol sylwi nad oedd pawb yn barod i arddel y cysylltiad hynafol hwn.  

Drwy gyfrwng Cymdeithas Ceredigion, a sefydlwyd ar ddechrau’r 1960au gyda’r nod o godi 

pontydd rhwng diwylliant gwerin y sir a rhai o academyddion y Coleg yn Aberystwyth, daeth 

cylch barddol y Cilie i gysylltiad â Gwenallt. Yn dilyn marwolaeth Alun Cilie yn 1975, neilltuwyd 

un o rifynnau cylchgrawn y Gymdeithas, sef Y Cardi, i’w goffáu ac ynddo cyhoeddwyd cerdd 

gyfarch fer iddo gan Gwenallt, cerdd a ganwyd yn wreiddiol yn ôl yn 1966 pan ddaeth 

cyfeillion y bardd ynghyd i’r Cilie i ddathlu ei ben-blwydd yn 70 oed. Roedd Gwenallt hefyd 

wedi marw erbyn cyhoeddi’r gerdd gyfarch yn y Cardi, ond recordiwyd cyfraniadau’r beirdd 

ar y noson a chafodd fersiwn lawnach o gerdd Gwenallt ei chyhoeddi yn y man yng ngolygiad 

Christine James o’i waith.201 Yng ngoleuni’r modd yr oedd cymuned farddol y Cilie yn synio 

am ei gorffennol, a hynny o dan ddylanwad syniadau Saunders Lewis, y mae’r pennill a ganlyn 

gan Gwenallt, yn un eithriadol o ddadlennol:   

Wrth astudio, lawer gwaith, ei gyfrol o ganeuon, 

Ni roddwn i ef ar yr un tir â Homer a’r mawrion; 

Un o’r prifeirdd yw, yn nhraddodiad ei sir, 

Traddodiad hir beirdd gwledig Ceredigion.202 
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Yr hyn a geir yma, rhwng y llinellau, yw ymosodiad gan Gwenallt ar adolygiad enwog Saunders 

Lewis ar Cerddi Alun Cilie. Ac mae’r ymosodiad yn ymwneud â’r traddodiad barddol urddasol 

yr oedd Alun Cilie yn perthyn iddo yn ôl Saunders Lewis – fel y gwelsom, yn ôl Saunders roedd 

llinach farddol Alun Cilie yn ymestyn yn ôl drwy draddodiad mawl Cymraeg yr Oesoedd Canol 

hyd at y traddodiad Clasurol (yn ddiddorol ddigon ailargraffwyd yr adolygiad hefyd yn y rhifyn 

coffa’r Cardi i Alun Cilie): 

The Rev. D.J. Roberts of Cardigan, has written a preface to this book of his 

poems and epigrams and says: 

Nothing gives more pleasure to the neighbours than to hear Alun Jones 

read his poems in their meetings.  

Just like that. Just as if it were Homer. Just as if it were the normal, natural, 

lovely thing, this practice that has been transmitted from two-and-a-half 

millennia back, this residue of the oldest and greatest literary tradition of 

Europe.203 

Yn amlwg, anghytunai Gwenallt â’r ffaith fod Saunders Lewis yn gosod Alun Cilie yn y fath gyd-

destun Clasurol a mynnai ei weld fel etifedd traddodiad llawer iau, sef traddodiad beirdd 

gwlad Ceredigion o’r ddeunawfed ganrif ymlaen. Mae cerdd Gwenallt yn dangos dau beth. Yn 

gyntaf, dengys y gallai fod yn ddigon pigog tuag at rai o syniadau Saunders Lewis. Yn ail, mae’n 

ein hatgoffa mai syniad haniaethol yn unig yw’r syniad o draddodiad barddol di-dor yn 

ymestyn yn ôl dros ganrifoedd lawer – creadigaeth y presennol ydyw i raddau. Mynnai 

Gwenallt greu gorffennol ychydig yn wahanol ar gyfer awen Alun Cilie. Ond mae’n amlwg 

mai’r dehongliad Saundersaidd a gafodd ei fabwysiadu gan gymuned farddol y Cilie fel myth 

‘swyddogol’ eu gorffennol. Er enghraifft, wrth drafod tras awenyddol y gymuned hon o feirdd, 
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roedd Donald Evans yn barod iawn i arddel perthynas â beirdd gwlad Ceredigion, ond 

roeddynt hwy, yn eu tro yn cysylltu’r gymuned farddol y perthynai ef iddi â thraddodiad llawer 

hŷn. ‘Yn baradocsaidd ddigon’, meddai, ‘hwy a drosglwyddodd drwy oesau o lenydda rhwth 

a llymrig, ym aml, ddogn go hael o win cywyddol Dafydd Nanmor o’r Tywyn i arweinyddiaeth 

Isfoel ac Alun’.204  

Ymgorffori Traddodiadau a Genres Beirdd yr Uchelwyr 

Nid syniad haniaethol ymhlith y gymuned farddol hon yn unig oedd y gred eu bod yn perthyn 

i gymuned hanesyddol o feirdd. Ceir digon o dystiolaeth o hyn yn eu cerddi wrth iddynt fynd 

ati’n ymwybodol i efelychu rhai o genres clasurol Beirdd yr Uchelwyr ac elfennau o’u harddull 

yn union fel petaent yn mynd ati’n fwriadol i ail-greu cymuned farddol yr Oesoedd Canol. Gan 

i ddau aelod o’r teulu – Fred Jones a Simon B Jones – fod yn astudio ym Mangor ni ddylid 

anwybyddu’r ffaith fod dylanwad John Morris-Jones yno’n anuniongyrchol yn y cefndir. 

Ceisiodd ef roi cyfeiriad newydd i farddoniaeth Gymraeg ar ddechrau’r ugeinfed ganrif. 

Dyrchafodd Feirdd yr Uchelwyr fel safon o’r gorffennol, yn enwedig Tudur Aled, ac ef oedd y 

cyntaf mewn gwirionedd i gyfleu’r syniad fod cyfnod y beirdd mawl hyn yn rhyw fath o oes 

aur yn hanes ein llenyddiaeth. Graddiodd Fred mewn Cymraeg a Diwinyddiaeth a phan 

ymwelodd Isfoel ag ef am wythnos o wyliau ym Mangor cawsant gip ar Syr John Morris-Jones 

ar gefn ei feic. Yng ngeiriau Isfoel yn ddiweddarach, ‘Ni chefais siawns i loia â’r gŵr mawr ei 

hunan, Syr John Morris-Jones, ond fe’i gwelais ar gefn beic unwaith.’205 Dylanwadodd Syr John 

Morris-Jones yn fawr ar Simon. B. Jones hefyd. Cyfeiria at ddylanwad Syr John Morris-Jones 

a’r Cywyddwyr arno, yn enwedig yn ystod ei daith i ddod yn wladgarwr Cymreig. Mae’n amlwg 

                                                           
204 Donald Evans, ‘Cyniwair y Cnewyll’, Barddas, rhifau 152/153 (Rhagfyr/Ionawr, 1989-90), 34. 
205 Jones, Teulu’r Cilie, 64. 
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fod gwerthoedd newydd Syr John Morris-Jones a’r traddodiad barddol clasurol wedi eu 

cyflwyno i’r brodyr eraill yn sgil hyn. Tystir i hyn yn y dyfyniad isod o eiddo Isfoel:  

Nid wyf yn cofio’r amser pan nad oeddwn yn cynganeddu ac ysgrifennu 

barddoniaeth. Yr oedd y peth yn y gwaed, rywsut, ac yn rhan naturiol o fywyd 

yr hen gartref yn y Cilie. Dysgasom y cynganeddion gan ein gilydd, ac i’n gilydd, 

pan oeddym yn ieuainc iawn. Aeth rhai o aelodau’r teulu ymlaen i’r ysgolion 

a’r Brifysgol, ac yr oedd enwau a llyfrau Dafydd Morganwg a John Morris-

Jones, ac athrawon eraill, yn rhai cyfarwydd yn ein plith. Gwneuthum innau fy 

ngorau i fanteisio ar hyn oll.206   

Yn achos Isfoel gellir gweld dylanwad Beirdd yr Uchelwyr arno mor gynnar â’r cywydd 

‘Golygfa o’r Gaer Ddu’ sydd â’r dyddiad 1915 oddi tano. Gwelir dylanwad canu natur a serch 

Dafydd ap Gwilym ar rannau o’r cywydd hwn:  

    Ond amor! Mae’r môr i mi 

    A dail i’m hysbrydoli. 

    Hen dderwen ar ben y banc, 

    Da lwyfan llawn dail ifanc; 

    Dyma le yn y deml hon, 

    Ugain tŵr, i gantorion; 

    Clyw organ y gân gynnes, 

    Miwsig mawr ymysg y mes. 

    Hael fawl ac uchel folwm 

    Chwiban cerdd uwchben y cwm. 

    Try i’n Duw gantorion da 

    Gwm ynfyd yn gymanfa.  

 

    Ceiliog mwyalch balch a bun 

    Ddaw yno’r ddau ohonyn’, 
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    Caria’r llanc, er cewri’r lleill, 

    Â’i bib aur ar bawb ereill. 

    Ni fu croesaw “Caruso” 

    Yn ddim wrth a edrydd o. 

    Bydd arabedd y robin 

    Yn flasus o’i felys fin, 

    A’r teilwriaid delorant, 

    Bach Llundain, o firain fant. 

    Daw’r sguthan a’r frân i’w frig, 

    A’u diofryd i’w dewfrig; 

    Tylwyth cerdd talaith y cwm 

    A restrant oll i’r rostrwm.207 

Porai Alun Cilie yng ngweithiau’r Cywyddwyr yn ogystal. Pan ymwelodd Donald Evans â’r Cilie 

un tro gwelodd gyfrol o waith Guto’r Glyn ar y seld, ac meddai, ‘Dyma un o Feirdd yr Uchelwyr 

– a theimlais fod y cynoesoedd a’r Cilie yn cwrdd â’i gilydd yn y fan honno’.208 

Agwedd amlwg ar ganu cylch y Cilie sy’n adlewyrchu oes y Cywyddwyr yw’r ffaith fod cymaint 

ohono’n ganu cyfarch a chanu marwnad, h.y. yn ganu defodol. Gallai archwilio’r canu hwnnw 

fod yn faes astudio ynddo’i hunan ond y mae hynny y tu hwnt i gwmpas y traethawd hwn. 

Gwelir hefyd fod cylch y Cilie yn troi eu llaw at rai o is-genres y traddodiad mawl. Er enghraifft, 

yn achos Alun Cilie gwelir bod y cywydd ‘Yn Ysbyty Bronglais’ yn ymdrech i ail-greu cywydd 

storïol doniol yn null Dafydd ap Gwilym gyda’r bardd ei hunan yn brif gymeriad ynddo.209 

Llwyddasant hefyd i roi bywyd newydd i’r canu gofyn a diolch. Byddai’r traddodiad o ganu 

gofyn a diolch yn gyfle i arddangos haelioni’r arglwydd ac yn fodd o gynnal rhwymau 

cymdeithasol wrth i’r bardd yn aml ofyn am rodd ar ran uchelwr arall a fyddai, fwy na thebyg, 

                                                           
207 Ibid., 25-6. 
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yn perthyn i’r uchelwr yr erchid y rhodd ganddo.210 Ceir efelychiadau o’r math hwn o ganu – 

rhai doniol yn aml – ymhlith gweithiau cylch barddol y Cilie, e.e. ‘Cywydd i Ofyn am Fenthyg 

Peiriant’ a ‘Cywydd Diolch am Eiriadur y Bardd’ gan Dic Jones a ‘Cywydd Gofyn i’r Stiward am 

Fferm’ gan Isfoel.211 Mae ‘Cywydd Diolch am Eog’ gan Isfoel yn arbennig o ddiddorol gan ei 

fod yn arddangos ymwybyddiaeth o dechneg ‘dyfalu’, sef dull yr hen feirdd o ddisgrifio 

gwrthrych:  

    Rhoist ar fy mord lord o li, 

    Etifedd ystad Teifi; 

    Rhoist i mi gig rhost y môr, 

    Daeth melysfaeth o lasfor. 

    Aradr glew holltwr dŵr gloyw, 

    Campwr y parlwr purloyw, 

    Ffrwydrai wyllt ffrydiau i’r âr 

    Ar apêl ei bropelar, 

    Saeth ganon syth o Genarth 

    Enghraifft o fysg pysg y parth, 

    I drap hudaist dorpedo 

    Deol fach a’i daliai fo!212 

Ar sail yr efelychiadau hyn o ran genre ac arddull, gwelir y modd y mae cylch y Cilie yn hawlio 

lle i’w cymuned farddol hwy fel rhan o gymuned farddol oesol. Fel y nodwyd eisoes, cymuned 

farddol yw’r Cilie sy’n ail-greu cymuned farddol o’r gorffennol. 

Yr hyn sy’n ddiddorol ymhellach yw bod cymaint o ganu defodol cylch y Cilie yn ganu gan y 

beirdd i’w gilydd. Atega hyn y syniad fod yma gymuned farddol glós sy’n rhan o realiti 
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cymdeithasol ond sy’n cael ei chreu a’i chynnal hefyd yn y dychymyg drwy gyfrwng 

barddoniaeth. Ceir tua hanner cant o gerddi o’r math hwn gyda thua hanner ohonynt yn 

gerddi coffa a’r hanner arall yn gerddi gan y beirdd i’w gilydd a hwythau yn dal ar dir y byw. 

Enghraifft dda ohonynt yn cyfarch ei gilydd ar dir y byw yw’r cywydd cyfarch a anfonodd Dic 

Jones at T. Llew Jones pan oedd yn orweiddiog am wythnosau yn Ysbyty Bronglais yn dilyn 

damwain car ddifrifol (gw. uchod). Deisyfa wellhad buan i’w gyfaill er mwyn iddo allu 

dychwelyd i gwmni’r cylch barddol unwaith yn rhagor:  

    Dy weld yn ôl yn Nôl-nant 

    Imi heno fâi mwyniant, 

    Tyred, Llew, a ni’n tewi, 

    Tyrd yn glau, mae d’eisiau di.213 

Ymdebyga’r modd y deisyfa Dic wellhad i T. Llew Jones i gerdd Guto’r Glyn yn deisyf gwellhad 

i goes dost Dafydd ab Ieuan.214 Ymatebodd T. Llew Jones i gywydd Dic Jones tra oedd yn yr 

ysbyty. Egyr y gerdd gyda T. Llew Jones yn cwyno pa mor anniddig ydyw wrth orwedd yn gaeth 

mewn gwely ysbyty – ‘Drwg o hwyl heb fedru gwên’.215 Yna derbyniodd gywydd oddi wrth ei 

gyfaill a daeth tro ar fyd. Dyrchafa feistrolaeth Dic o’r gynghanedd gan ei osod ar yr un 

gwastad â’r beirdd llys:  

    Yna daeth i mi un dydd, 

    Wedi gwewyr – dy gywydd! 

    A’th gyfarch di, a’th gyfoeth, 

    Ddewin y gerdd, a’th ddawn goeth; 

    Miragl dy loyw gymhariaeth, 

    Saer camp y mesurau caeth; 
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    Dy orymdaith mor chwaethus 

    Yn arddull hen y bardd llys; 

    Y gelf rwydd a’th glyfer wau, 

    Dy gywrain blethiad geiriau; 

    Dy emau drud o hiwmor, 

    Yn fawl i mi fel y môr.216 

Rhydd bwyslais ar rym geiriau yn y fan hon gan honni ei fod wedi cael gwellhad yn dilyn 

darllen y cywydd. Ceir gobaith am adferiad a chyfle i ddychwelyd at gwmni diddan cylch 

barddol y Cilie ar ddiwedd y gerdd:  

    A diau ‘nôl dyfod wnaf 

    O’r ward hon â’m traed tanaf!217 

Yn rhifyn haf 1974 o Y Cardi ymddangosodd dwy gyfres o englynion dienw yn dilyn methiant 

Alun Cilie, llywydd y gymdeithas, i fynychu cyfarfod oherwydd bod codwm wedi’i rwystro rhag 

bod yno. Er bod y ddwy gyfres o englynion yn ddienw mae’n amlwg eu bod wedi cael eu 

cyfansoddi gan feirdd cylch y Cilie. Mae’r ail gyfres o englynion yn canmol Alun Cilie yn lled 

ffurfiol. Fodd bynnag, nid felly’r gyfres gyntaf. Roedd Alun Cilie’n ŵr gweddw ac yn byw ym 

Mhontgarreg erbyn hyn. Yr ensyniad yn yr ail a’r trydydd englyn yw bod gweddwon y pentref 

ar ei ôl ac yn ceisio’i sylw drwy haelioni cogyddol:  

    Ac ar y sgwâr Rhys ag e – yw duwiau 

                Gwidŵod y pentre, 

                    Mae’n amal darten fale 

                    Yn y drws pan ddaw i dre.218 
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Gyda’i stori gelwyddog a’i hiwmor, mae’r englyn hwn yn ein hatgoffa o hen ddefod y cyff clêr 

a gwelir bod Alun Cilie yn cael ei destunio yma yn union fel yr hen benceirddiaid gynt. Ceir yr 

un math o ysgafnder a thynnu coes ar batrwm yr hen Gywyddwyr yn saga’r Ceiliog Du. Cafodd 

yr ymryson hwn ei gofnodi gyntaf yn rhifyn Awst 1968 o Y Cardi ac mae’r cyflwyniad a geir 

yno – roedd Donald Evans yn un o olygyddion y Cardi – yn brawf fod yr ymrysonwyr yn 

ymwybodol eu bod, wrth ymrysona yn y fath fodd, yn cynnal ac atgyfodi hen draddodiad a 

âi’n ôl i gyfnod Beirdd yr Uchelwyr:  

Dyna’r union fath o gefndir a rôi fodolaeth i gywyddau ymryson y gorffennol 

pell. O graffu’n ofalus ar y tri chywydd yma fel welir fod swing a rhythm llinellau 

cerddi beirdd oes aur y cywydd yn atseinio drwyddynt.219 

Man cychwyn yr ymryson oedd cywydd gan T. Llew Jones yn honni bod cân aderyn du yng 

Nghoed-y-bryn yn rhagori ar gân unrhyw aderyn arall. Yn ôl y stori roedd wedi recordio’r 

aderyn hwn yn canu a’i anfon at y naturiaethwr T. G. Walker. Cytunodd ef â T. Llew Jones gan 

honni mai’r fwyalchen hon oedd â’r gân fwyaf soniarus drwy Gymru. Ymatebodd Dic Jones i 

hyn gan honni bod yna geiliog du yng Nghwmhowni yn rhagori ar aderyn du T. Llew Jones:  

    Mae un yng nghoed Cwmhowni 

    Yma yn nwfn ein cwm ni 

    Ers llawer dydd sydd ‘rwy’n siŵr 

    Ag yntau’n gytras cantwr.220 

Ymatebodd T. Llew Jones yn chwyrn i’r honiad hwn bod cân aderyn Dic Jones yn rhagori ar un 

ei aderyn ef. Cyferbynna’r ceiliog du â’r cantorion diddysg mewn eisteddfodau – ‘solo twps’ – 
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sy’n mynnu canu heb gywreinio eu crefft. Nid oes tamaid o barch ganddo tuag at yr aderyn 

hwn:  

    I solo twps ail yw tôn 

    Y carwr ifanc gwirion, 

    Gwag drydar o’i chymharu 

    Â stôr dawn y Maestro du. 

    Hed o’r coed gan ildio’r cwm 

    I’r estron ar ei rostrwm.221  

Nid hynny fu diwedd y mater. Ymatebodd Alun Cilie yn chwyrn i sylwadau T. Llew Jones drwy 

ddyrchafu ei aderyn ef fel un a oedd yn deilwng o fod yn rhan o gylch barddol y Cilie. Nid ildia 

i’r honiad bod aderyn arall yn rhagori ar ei aderyn ef: 

    I’m ganwaith yn amgenach 

    O’i berth na’th Garuso bach,  

    Hwyliog gân heb daflu cig 

    Iddo fel gŵr bonheddig. 

    Enwog geiliog du’r Cilie 

    A di-fost ei wawd efe.222 

Aiff Alun Cilie yn ei flaen i honni bod ei aderyn ef yn rhagori ar y ddau aderyn arall, ac mae’n 

gwneud hyn drwy ei gymharu â mawrion byd y gân: 

    Nid proffeswr, campwr cerdd 

    I’w song a roes ei hangerdd – 

    Brigyn celyn fu coleg 

    Y llais gwych arllwysai’i geg. 

    Ei gain dôn sy’n ddigon da 

    I fyned i Vienna; 

    Neu gipio rhai o ‘laurels’ 

                                                           
221 Ibid., 22. 
222 Ibid., 22. 



 
 

122 
 

    Enwoca sêr Sadlers Wells. 

    Nid yw pur nodau parabl 

    Helen Watts yn ail i’w nabl; 

    Twymach na Richie Tomos 

    O’r dail îr ei opera dlos, 

    A gwnâi’r chum pe gwenai’r chance 

    Hafog o Geraint Ifans.223 

Ychwanegiad at yr ymryson oedd cywydd T. Llew Jones ‘Marwnad i’r Aderyn Du’. 

Ysgrifennodd y cywydd yn 1972 pan sylweddolodd na chlywai mwyach yr aderyn yn canu o’r 

goeden gerllaw Tŷ’r Ysgol, Coed-y-bryn. Cyfeiria at yr aderyn fel ‘pencerdd’ sy’n pontio â 

thraddodiadau Beirdd yr Uchelwyr: 

    Od yw’n fud ei awen fwyn  

    (Hynod dalent y tewlwyn), 

    O, atalied yr hedydd 

    Ei dyner dôn i wawr dydd 

    A boed fudan gân y gog 

    A thiwn y fronfraith enwog; 

    A di-gôr fo’r goedwig werdd 

    Heb byncio clir y pencerdd… 

    Un gân sy’ mwy i’r gwanwyn, - 

    Canu’n Iach – fy mynach mwyn!224 

Parhaodd yr ymryson am flynyddoedd felly gyda cherddi’n ymddangos yng ngweithiau’r 

beirdd yn atgyfnerthu’r syniad mai eu haderyn hwy yw’r pencerdd.  

Cyfeirir at yr ymryson hwn mewn cerddi gan feirdd eraill hefyd ac mae’n amlwg iddo droi’n 

un o fythau cylch barddol y Cilie. Ceir enghraifft o hyn yng ngherdd B. T. Hopkins wrth iddo 
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224 Jones, Y Fro Eithinog, 181. 
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gyfarch T. Llew Jones. Ymuna yntau yn yr hwyl gan ganmol adar duon y beirdd ond ar yr un 

pryd gan haeru mai aderyn T. Llew sydd ben ar y cyfan oll:  

Y bardd balch o’i fwyalchen, 

Hwn yw’r Llew sy’n bensaer llên, 

Y Llew a fu’n swyno’r llu 

A moliant sŵn y malu, 

Hwn yw ffrind y deryn du 

Enwog hwnnw sy’n canu, 

Mor ddihafal â’i alaw 

Yn y drain ger Henllan draw. 

Yna Dic fu’n dadle’n dyn, 

A hwyliog gydag Alun. 

Yn wyneb bardd Glyn Ebwy 

Am drydar eu hadar hwy,  

Ond er mor daer yr haeru 

A’r dweud am eu hadar du, 

Deryn Coed-y-Bryn yw’r brawd 

I ennill yr her unawd.225 

Cyfeiriodd Bedwyr Lewis Jones at yr ymryson hwn a ddechreuwyd gan T. Llew Jones fel 

‘ymryson y buasai Dafydd ap Gwilym wrth ei fodd ag ef’.226 Yn amlwg, y mae’n enghraifft glir 

o’r cylch barddol hwn yn efelychu un o nodweddion y gymuned farddol broffesiynol yn oes y 

Cywyddwyr. Cafwyd enghreifftiau dirifedi o feirdd yr Uchelwyr yn ymrysona â’i gilydd ac 

roedd cyfran helaeth o’r canu hwnnw’n ysgafn ei gywair. Un enghraifft yw’r ymryson y bu 

Guto’r Glyn, Tudur Penllyn a’i fab Ieuan ap Tudur Penllyn yn rhan ohono.227 Roedd beirdd 

eraill yn rhan o’r ymryson hwn ond, yn anffodus, nid yw’r cerddi wedi goroesi. Ymateb i’r 

                                                           
225 B. T. Hopkins, ‘T. Llew Jones’, Y Cardi, Rhif 7 (Awst 1970), 30. 
226 Bedwyr Lewis Jones, ‘T. Llew Jones – Hawddamor’, Barddas, Rhif 66 (Medi 1982), 11. 
227 www.gutorglyn.net Cerddi 44-6. 
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gerdd ‘Porthmona’ o eiddo Guto’r Glyn oedd man cychwyn yr ymryson. Sonia am ei brofiad 

ofnadwy yn symud defaid o Feirionnydd i’w gwerthu mewn marchnadoedd a ffeiriau yn 

Lloegr. Ceir darlun digri o hyn am iddo golli nifer o’r praidd cyn hyd yn oed cyrraedd Lloegr. 

Ymatebodd Tudur Penllyn i hyn drwy anfon cywydd at Syr Bened, perchennog y defaid, i’w 

rybuddio i beidio ymddiried yn Guto i wneud y math hwn o waith eto. Roedd Guto’n anfodlon 

dros ben a chanodd gywydd i amddiffyn ei enw da a sicrhau’r cyfle i wneud y math hwn o 

waith eto i Syr Bened. Rhybuddiodd Tudur i gadw draw. Fodd bynnag, ni adawyd pethau yn y 

fan hon a chanodd Guto gân i Ieuan ap Tudur Penllyn yn honni bod blaidd wedi brathu ceilliau 

ei dad, sef, Tudur Penllyn. Perthyn y math hwn o ganu i draddodiad y cyff clêr. Yn dilyn hyn, 

aiff Ieuan â phethau ymhellach gan gadarnhau awgrym Guto am yr hyn a ddigwyddodd i’w 

dad. Y cywydd olaf sy’n rhan o’r ymryson hwn sydd â chopi ysgrifenedig ohono yw cywydd 

Tudur Penllyn ei hun yn cwyno ei fod wedi cael ei wneud yn gyff gwawd a bod dim gronyn o 

wirionedd yn y stori amdano.  

Cystadlu Brwd 

Drwy gyfrwng syniadau Saunders Lewis, a thrwy gyfrwng Beirdd yr Uchelwyr yn benodol, bu 

modd i gymuned farddol y Cilie greu ymdeimlad grymus ynghylch ei gorffennol, a gellir dweud 

bod hynny wedi rhoi unoliaeth iddi a chyfrwng i’w chysylltu ei hunan ag agwedd ar orffennol 

y genedl Gymreig. Yn ychwanegol at orffennol cyffredin, tynnir unrhyw gymuned ynghyd gan 

werthoedd cyffredin yn y presennol a gwelir hynny hefyd yn achos cymuned farddol y Cilie. 

Un elfen sy’n ganolog i’w gwerthoedd llenyddol yw’r elfen o gystadlu, o ragori ac eraill, ac, 

wrth gwrs, yr hyn sy’n rhoi ffocws i hyn oll yw eisteddfota a chystadlu. I gryn raddau, dyma 

raison d’être y gymuned farddol hon. 
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Gafaelodd yr elfen gystadleuol hon yn nheulu’r Cilie o’r cychwyn cyntaf pan gynhaliwyd y 

cyfarfodydd cystadleuol cyntaf yn yr ardal. Roedd Jeremiah Jones yn un o sylfaenwyr y 

cyfarfodydd hyn a daethant yn gyfrwng i hyfforddi beirdd â’u hannog i ymgiprys â’i gilydd am 

wobrau.228 Roedd yr elfen gystadleuol yn eithriadol o fyw yn y Cilie. Treuliwyd aml i noson yno 

gyda’r bechgyn yn creu diddanwch drwy gystadlu yn erbyn ei gilydd ar yr aelwyd. Anaml y 

gwelid Eisteddfod yn yr ardal yn cael ei chynnal heb waith o du’r Cilie’n cael ei gyflwyno i ryw 

gystadleuaeth neu’i gilydd. Felly, gellir gweld bod cystadlu wedi bod yn hollbwysig i 

genhedlaeth gyntaf cylch barddol y Cilie. Wrth i’r teulu barddol droi’n gylch ac yn gymuned 

farddol estynedig, parhaodd yr un awch, ac yng nghwrs yr ugeinfed ganrif daeth cyfrwng arall 

hefyd i roi llwyfan i’r sêl gystadleuol, sef yr ymrysonau barddol lleol a chenedlaethol.  

Yn y ‘Deg Gorchymyn i Feirdd’ a luniwyd gan R. Williams Parry, yr oedd yr ail orchymyn yn 

ymwneud â chystadlu. ‘Gochelwch gystadlu gormod’, meddai – ‘Yn groes i’r gwir Gristion, aiff 

y gwir fardd oddi wrth ei wobr at ei waith’.229 Yn llwyr i’r gwrthwyneb, mae’n gwbl amlwg mai 

‘mynd oddi wrth eu gwaith at eu gwobr’ oedd motto beirdd y Cilie, ac er i rai ohonynt – Simon 

B. Jones, T. Llew Jones a Dic Jones – gipio rhai o brif wobrau’r Eisteddfod Genedlaethol, mae’n 

amlwg fod cystadlu, fel y gwelwn isod yn achos y ddau olaf, yn gyffur na allent ymwrthod yn 

llwyr ag ef hyd yn oed ar ôl cael bri cenedlaethol. Mae’n amlwg hefyd fod rhagori mewn 

cystadleuaeth yn rhoi hygrededd i fardd yng ngolwg aelodau eraill o’r cylch barddol. Nid oedd 

Tydfor, er enghraifft, yn fardd eisteddfodol mor uchelgeisiol â T. Llew Jones neu Alun CIlie ym 

marn Dic Jones. Nid oedd ennill llawryfon yr eisteddfodau lleol a chenedlaethol yn 

flaenoriaeth ganddo. Ond, fel y cofnoda Dic Jones, roedd yn ymrysonwr tanbaid ac yn aelod 

                                                           
228 Gw. atgofion Isfoel yn T. Llew Jones (gol.), Ail Gerddi Isfoel ynghŷd â hunangofiant byr (Llandysul, 1965), 23. 
229 Bedwyr Lewis Jones (gol.), Rhyddiaith R. Williams Parry (Dinbych, 1974), 64. 
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hynod o effeithiol o unrhyw dîm barddol. 230 Yn wir, mae’r cof o gyd-ymrysona â Thydfor ar 

ddechrau’i yrfa i’w gael yng nghywydd marwnad Dic Jones iddo (‘Oet frawd fy nghyntaf frudio, 

/ Oet drech na’m hawen bob tro’).231 Wrth ystyried y Capten Jac Alun, ar y llaw arall, ni rydd 

Dic Jones rhyw lawer o werth ar ei gyfraniadau mewn ymryson – ef a gâi’r cyfrifoldeb o 

ysgrifennu’r cyfan i lawr. Ond gall Dic Jones esgusodi ei ddiffyg cyfraniad i’r ymrysonau yn sgil 

ei gampau eisteddfodol: 

Ond dewch chi, unwaith y câi raglen eisteddfod yn ei ddwylo, a chopi-bwc 

newydd glân yn ei stydi yng Nghilfor neu allan ar erwau helyntus yr Atlantic, 

nid oedd mo’r cythraul a’i curai. Mae ei record yn profi hynny.232 

Y rhagori hwn mewn eisteddfod neu ymryson, y ‘record’ fel y dywed Dic Jones – dyna un llinyn 

mesur ar fardd yng ngolwg cymuned farddol y Cilie, ac mae’n amlwg fod yr agwedd hon yn 

rhan ganolog o werthoedd llenyddol T. Llew Jones a Dic Jones a’u bod ill dau, i raddau helaeth, 

yn diffinio’u gyrfaoedd fel beirdd yng nghyd-destun cerrig milltir eisteddfodol a chystadleuol. 

Yn ei ddarlith ‘Y Cythraul Cystadlu’ rhydd T. Llew Jones bwyslais ar bwysigrwydd cystadlu fel 

bardd. Sonia amdano’i hun yn ‘graddio’ o’r eisteddfodau bach ac yna’n mentro cystadlu mewn 

eisteddfodau mwy hyd nes iddo raddio’n swyddogol fel bardd wrth ennill yn yr Eisteddfod 

Genedlaethol.233 Yn 1949 roedd Alun Cilie wedi dod i’r brig yng nghystadleuaeth yr englyn yn 

yr Eisteddfod Genedlaethol ac yna flwyddyn yn ddiweddarach llwyddodd T. Llew Jones i 

gyflawni’r un gamp gan brofi y gallai sefyll gyfysgwydd ag Alun Cilie a bod yn aelod balch o 

gylch barddol y Cilie.234 Mae’n bwysig cofio, wrth gwrs, fod yr awch hwn i gystadlu ac i sicrhau 

cydnabyddiaeth y cyhoedd drwy fuddugoliaethau eisteddfodol yn nodwedd bwysig ar y 

                                                           
230 Jones, ‘Tydfor yr Hiwmor a’r Hwyl’, 7. 
231 Jones, Cerddi Dic yr Hendre, 164. 
232 Jones, Os Hoffech Wybod, 217. 
233 T. Llew Jones, ‘Y Cythraul Cystadlu’, yn Dawn Dweud o Dan y Bwlch, 43-73. Gw. hefyd y penodau 
‘Eisteddfota’, ‘Ennill Cadeiriau’ a ‘Cythraul yr Awen’ yn ei gyfrol Fy Mhobol i (Llandysul, 2002), 84-106.  
234 Reynolds, Tua’r Gorllewin, 93. 
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‘diwylliant gwerin’ hwnnw a ddaeth yn rhan mor bwysig o’r Gymru Anghydffurfiol o 

ddegawdau olaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg ymlaen.235 Ond mae’n amlwg hefyd fod yr 

elfen gystadleuol hon wedi ymwreiddio’n ddwfn ym mhersonoliaethau rhai fel T. Llew Jones 

a Dic Jones. Barnai Jon Meirion Jones fod T. Llew Jones yn meddu ar ‘elfen gystadleuol gref a 

ddôi i’r brig yn aml mewn sgwrs a dadl, talwrn neu gemau criced a gwyddbwyll’,236 ac mewn 

cerdd a luniwyd iddo gan Dic Jones ceir cyfeiriad trawiadol ato fel cystadleuwr heb ei ail:  

Ond mae Llew yn gystadleuydd, ‘lawr hyd fys bach ‘i dro’d. 

Mewn talwrn, chess neu griced, does dim rhoi mewn i fod . . . 237 

Gellid dweud yr un peth am Dic Jones ei hunan.  ‘Os oedd gêm i’w chwarae’, meddai Idris 

Reynolds amdano, ‘rhaid oedd ei chwarae o ddifrif, a’r unig fuddugoliaeth o werth fyddai 

honno a enillid drwy brofi eich bod yn drech na’ch gwrthwynebydd’.238 Nid oedd yn gollwr da 

o bell ffordd a gwelid hyn wrth iddo gystadlu fel unigolyn neu mewn grŵp. Fel aelod o Gôr 

Pensiynwyr Aberteifi byddai bob amser yn amau dilysrwydd y beirniad pe byddent yn colli a 

gwelid yr un natur benderfynol wrth iddo gystadlu gyda thîm Crannog yn y Talwrn. ‘Ei 

egwyddor oedd na ddylem golli hyd yn oed hanner marc ar unrhyw dasg’, meddai Idris 

Reynolds ymhellach.239 Dengys ei gamp yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd, 1978, sef 

cipio’r wobr gyntaf yng nghystadleuaeth yr englyn, yr englyn digri a’r cywydd, nad oedd yn 

ystyried cipio’r gadair yn 1966 fel penllanw ei yrfa gystadleuol.240 Daeth yn ôl i gystadlu 

drachefn – yn aflwyddiannus – am y gadair a’r goron yn y flwyddyn 2000, ac mae’n gwbl 

briodol mai deillio o fyd cystadlu a’r eisteddfod a wnaeth un o’r penodau mwyaf dadleuol yn 

                                                           
235 Yn gyffredinol ar hyn, gw. y ddwy bennod gyntaf yn llyfr T.J. Morgan, Diwylliant Gwerin (Llandysul, 1972). 
236 Jones, Bro a Bywyd T. Llew Jones, 8. 
237 Reynolds, Yr Un Hwyl a’r Un Wylo, 63. 
238 Reynolds, Darn o’r Haul, 117. 
239 Ibid., 124. 
240 W. Rhys Nicholas (gol.), Cyfansoddiadau a Beirniadaethau Eisteddfod Genedlaethol Frenhinol Cymru: 
Caerdydd 1978 (Llandysul, 1978), 41, 48 a 52-3. 
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ei holl hanes, sef saga cystadleuaeth y gadair yn Eisteddfod Genedlaethol Aberteifi 1976.241    

Nid yw’n syn deall bod Dic Jones yn hoff o ddyfynnu geiriau’r golffiwr Americanaidd, Sam 

Snead, yng nghyd-destun ei agwedd tuag at gystadlu: ‘Who’s coming second?’242  

Mae gan bob cymuned fythau a chwedlau y gall ei haelodau uniaethu â hwy. Yn hynny o beth 

creodd cylch barddol y Cilie ei siâr o anecdotau a chwedlau. Nid yn annisgwyl, mae rhai 

ohonynt yn deillio o’r byd cystadlu a’r byd eisteddfodol. Un o’r enghreifftiau mwyaf byw yw’r 

hanes sy’n gysylltiedig â champ T. Llew Jones yn ennill y gadair yn Eisteddfod Genedlaethol 

Glyn Ebwy 1958. Dim ond wythnos o rybudd a gafodd y bardd ei fod wedi ennill a 

phenderfynodd T. Llew Jones, Edwin, ei frawd, ac Alun Cilie fynd gyda’i gilydd ar y dydd 

Mercher i Lyn Ebwy er mwyn sicrhau eu bod yno’n barod ar gyfer y seremoni ar y dydd Iau. 

Yn anffodus, nid oeddent wedi cael cyfle i archebu lle i aros; felly bu’n rhaid i’r tri gerdded ar 

hyd strydoedd Glyn Ebwy yn chwilio am lety. Daethant ar draws rhywle i aros o’r diwedd. 

Roedd gwely dwbwl yno a llwyddwyd i drefnu lle i Alun Cilie aros ar draws y ffordd gyda gwraig 

weddw. Roedd popeth yn mynd yn hwylus hyd nes i Alun Cilie ollwng y gath allan o’r cwd a 

dweud eu bod wedi cael diod yn y dafarn gyfagos. Cythruddwyd gŵr y tŷ, a oedd yn 

llwyrymwrthodwr o argyhoeddiad, gan y datgeliad hwn. Cafodd y tri fynd i’r gwely’n gynnar y 

noson honno. Fodd bynnag, erbyn diwedd y diwrnod canlynol newidiodd tôn y lletywr yn llwyr 

wedi iddo sylweddoli ei fod wedi agor ei gartref i enillydd y gadair. Canmolodd T. Llew i’r 

cymylau gan nodi ei fod yn fwy o ddyn nag ef o ganlyniad i’w orchest farddol – “Yes you are, 

and if you want a little drink tonight, you can go and have it.”243 Diddorol yw nodi bod nifer o 

                                                           
241 Reynolds, Darn o’r Haul, 62-78, 111-15. 
242 Ibid., 131. 
243 Jones, Fy Mhobl i, 96. 
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anecdotau llenyddol wedi goroesi hefyd am Feirdd yr Uchelwyr a bod rhai ohonynt yn 

gysylltiedig ag eisteddfodau barddol eu hoes hwy.244 

Prawf pellach o bwysigrwydd yr eisteddfodau a’r ymrysonau yn hanes y gymuned farddol hon 

yw’r ffotograffau eisteddfodol a geir, er enghraifft, yng nghyfrol Bro a Bywyd T. Llew Jones. 

Ar wahân i’r ffotograffau sy’n cofnodi campau unigol T. Llew Jones fel bardd eisteddfodol, ceir 

hefyd ffotograffau trawiadol sy’n adlewyrchu byd yr ymrysonau barddol. Mae un yn cynnwys 

Sam Jones (cynhyrchydd y BBC ym Mangor), T. Llew Jones, Tydfor, Dic Jones ac Alun Cilie ar 

faes yr eisteddfod. Gwelir yn y ffotograff hwn y criw diddan yn ymroi i lunio tasg farddol ar y 

cyd. Mae’r ail lun ychydig yn fwy trawiadol ac yn dangys T. Llew Jones, Dic Jones, Alun Cilie ac 

Eifion Lewis yn llunio tasgau ar gyfer Ymryson y Beirdd yn Ffair yr Urdd ym Mhlas y Cilgwyn, 

Castellnewydd Emlyn – mae fel petai’r her a’r gamp o lunio englyn mewn ymryson wedi’u dal 

mewn delwedd ddu a gwyn.245 Fe geir hefyd rai cerddi – difri a doniol – sy’n tystio i 

bwysigrwydd cystadlu yn hanes y gymuned farddol hon. Mae gan Isfoel un gerdd ddoniol sy’n 

trafod yr hen ymrysonau fel gorchestion milwrol gyda chynulleidfa frwd yn barod i wylio’r 

beirdd yn mynd i’r lladdfa: 

    Mae off yn Corea, mae’r Dwyrain ar Dân 

    Y wlad yn y ffwrnes yn fawr ac yn fân; 

    Byddinoedd yn sefyll fel dur dros y ffin 

    A’r milwyr yn syrthio yn uffern y drin 

   

    Mae’r haint wedi cyrraedd i Gymru yn awr 

    A dwygad mewn codwm a’r cynnwrf yn fawr. 

    “Ymryson y Beirdd” yw atynfa’r holl wlad 

                                                           
244 G.J. Williams, ‘Eisteddfod Caerfyrddin’, Y Llenor, V, 95-102; Tegwyn Jones (gol.), Anecdotau Llenyddol 
(Talybont, 1987), 10-25. 
245 Jones (gol.), Bro a Bywyd T, Llew Jones, 67. 
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    A’r awen yn griddfan yn drist yn ei gwa’d. 

  

Mae’r werin yn codi yn danllyd ei bryd 

I wylio y teirw yn taro ynghyd. 

Mewn hwyl a gorfoledd mae’n ornest ddi-ail 

A hwythau’r beirdd druain yn crynu fel dail.246  

Cyfansoddodd wedyn bennill yr un ar gyfer rhai o feirdd Ceredigion oedd yn rhan o’r 

ymrysonfydd barddol, gan gynnwys beirdd cylch y Cilie. Cyfeiria yn eu tro at T. Llew Jones, 

Alun Cilie, y Capten Jac Alun a Thydfor: 

    Mae’r Llew yn un gornel yn edrych yn flwng, 

    A rhuo gan dynnu pob blewyn o’i fwng; 

    Yn methu a tharo un ergyd i’w le, 

    Gan syllu i’r ddaear a gwgu i’r ne . . . 

 

Helo! dacw Alun yn welw a mud 

Bron tynnu blewynnach ei aeliau i gyd, 

Y prifardd yn disgwyl a’i lygaid yn dynn, 

Y beirdd yn y ffwrnes a’r amser yn brin . . . 

 

Jack Alun sy’n morio yn uchel ei ben 

Yng nghwmni yr awen yn entrych y nen; 

Ni ddaw’r ‘Groes o Gyswllt’, a’r ‘Lusg’ sy’n go fain 

A chollodd yr acen wrth boeni â’r ‘Sain’ . . . 

 

Ar gopa Cwmbwrddwch mae popeth yn blaen 

A’r môr yn ysbrydiaeth ddihafal o’i flaen, 

Mae Tydfor er hynny yn methu mewn cic 
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Yn storm yr ymryson, mae’n dipyn o dric.247 

Ceir llawer o hiwmor yn y gerdd hon wrth iddo wneud y beirdd i gyd yn gyff gwawd a 

chwerthin ar eu hartaith wrth iddynt geisio llunio’u tasgau ar y pryd yn yr ymryson. Daw’r 

gerdd i ben â chyfeiriad at R.J. Rowlands (Meuryn), sef y ‘Meuryn’ gwreiddiol, a Simon B. Jones 

a fyddai’n ei gynorthwyo yn yr Eisteddfod i dafoli gwaith y beirdd (cyfeirir hefyd at ‘Pwllderi’, 

sef Dewi Emrys):  

Mae Meuryn a Seimon mewn hwyl uchel iawn, 

Yn chwerthin a disgwyl y sgubau a’r grawn, 

Ac yntau Pwllderi yn gwenu mor iach, 

Heb ‘styried y storom a’r beirdd druain bach!248 

Ceir cerdd arall o eiddo Isfoel – awdl fer, yn wir – o’r enw ‘Diwrnod yn yr Eisteddfod’.  Sonia 

am yr hwyl o gael gweld hen ffrindiau ar faes yr eisteddfod genedlaethol. Yna mae’n haeru 

bod pryddest o’i eiddo wedi ei chondemnio’n ddidrugaredd gan y beirniaid – ‘Ar ôl y cwest y 

bryddest a briddwyd / Ac a rei phen rhoed y gair “Gorffennwyd”‘ Aiff yn ei flaen wedyn i 

ddisgrifio’r orsedd a’r prif seremonïau:  

Yn ei grys gwyn rhowch groeso i Gynan –  

Selyf y warws â’i oslef arian.249 

Mae’n dwyn y gerdd i ben drwy ddychwelyd i’r Babell Lên gan drafod yr ymrysonau barddol 

drachefn a rhoi pwyslais ar feithrin dawn y beirdd ifanc:  

A daw prentisiaid awen 

O bob llwyth i’r Babell Lên, 

Yma i ras yr Ymryson,  

Gwelw dîm i ddisgwyl y “don”, 
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Mesur ban mewn amser byr, 

Newyddion gynganeddwyr, 

Yn ddi-dwrw a gwelw eu gwedd 

Yng nghyni y gynghanedd; 

Cilwg a thocio aeliau, 

Ie! a’r nos hir yn nesáu! 

Afradlon iawn fu’r odlau 

A musgrell yn y gell gau; 

Ond dônt yn brydyddion tyn 

Wrth ymyrraeth â Meuryn.250  

Bardd arall a drodd y weithred o gystadlu a’r diwylliant eisteddfodol yn destun cerdd oedd 

Dic Jones. Cywydd doniol a dychanol yw ‘Yr Ail Orau’. Mae’r cywydd yn mynd, mewn modd 

dychmygol, ar drywydd yr un math o faterion eisteddfodol y rhoddodd T. Llew Jones sylw 

ffeithiol iddynt yn rhai o’i ddarlithoedd (gw. uchod), sef twyll a safonau beirniadol amheus. 

Honni ei fod wedi cystadlu am y gadair yn Eisteddfod Rhys Thomas James Llanbedr Pont 

Steffan a wna’r persona barddol sy’n llefaru yn y gerdd, a hynny ar y testun ‘Y Ci’. Gyda’i dafod 

yn ei foch, dywed iddo fod wrthi bob awr o’r dydd yn llunio’i gerdd ar gyfer y gystadleuaeth:  

Yn hwyr y nos labrwn i, 

Gyda’r adar cyfodi 

Yn gynnar heb help larwm 

Na cheiliog coch Wil y Cwm.251 

Ond, er ei ymdrechion, siom a gafodd y bardd. ‘Boi o’r North’ oedd y beirniad, ‘Ciwrat ar bwys 

Porth Ceri’, a dyfarnodd y gadair i gymeriad o’r enw Ianto Tŷ’r Ardd gan haeru fod cerdd 

llefarwr y cywydd (h.y. Dic Jones) yn annhestunol (‘Ond rhaid diystyru un – / Ast sydd ganddo 

yn destun’ meddai’r pedant o feirniad). Ond, wrth gwrs, ei dwyllo a gafodd y bardd; roedd 

                                                           
250 Ibid., 68. 
251 Jones (gol.), Cerddi Dic yr Hendre, 16. 



 
 

133 
 

gwraig Ianto wedi llwgrwobrwyo’r beirniad gyda ‘ffowlyn braf’ ac roedd Ianto hefyd yn 

perthyn o bell i’r curad o’r ‘North’, a pha ryfedd i hwnnw roi’r gadair iddo: 

    Pa ryfedd i hwn heddiw 

    Ei roi yn y gadair wiw, 

    Onid yw teulu’r curad 

    Yn dod o’r un cyff â’i dad? 

    A’r gwalch yn gefnder i Gwen, 

    Ail wraig i Wili’r Wagen, 

    Hanner brawd i Sami’r Bryn, 

    Wncwl ei lysdad Shincyn. 

Mae’r bardd yn tristáu wrth feddwl bod y fath gampwaith wedi cael cam. Fodd bynnag, cwyd 

uwchlaw hyn gan nodi y bydd yn cyhoeddi ei gampwaith yn Y Genhinen (a gâi ei olygu gan 

Simon B. Jones) ac o ganlyniad yn cael taliad a’r clod a’r bri sy’n deilwng iddo. Mae ergyd arall 

i’r diwylliant eisteddfodol yn y cwpled olaf. Er na fu’n fuddugol ei hunan, bydd gweld ei gerdd 

mewn print yn ddigon i sicrhau y caiff yntau fod yn feirniad yn y man:  

Na, gwn er ennill gini 

Beth a wnaf, cyhoeddaf hi. 

Rhof Y Ci’n Y Genhinen,  

S.B. sy’n foi craff dros ben. 

Hwnnw a wêl ogoniant 

Cân brydferth a nerth fy nhant.   

Fy enw hyd y sir a fydd 

A’m bri yn tramwy broydd. 

Ac yn ôl greddf Eisteddfod 

Caf drwy’r wlad yn feirniad fod.252 

                                                           
252 Ibid., 18. 
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Fel y nodwyd, cerdd grafog a doniol yw ‘Yr Ail Orau’, ond cerdd sydd serch hynny yn trafod 

mewn cyd-destun ffuglennol y math o fyd eisteddfodol llawn ystrywiau yr oedd cymuned 

farddol y Cilie mor gyfarwydd ag ef. Ac er doniolwch y gerdd hon, mae’n gwbl amlwg nad 

busnes i’w gymryd yn ysgafn oedd cystadlu mewn eisteddfod neu ymryson i Dic Jones – roedd 

yn agwedd ganolog ar ei yrfa fel bardd. Ar ddechrau’i yrfa cafodd gyfle i gyfarch T. Llew Jones 

wedi i’r olaf ennill cadair yr Eisteddfod Genedlaethol am yr eildro yn 1959. Un peth y mae’n 

cyfeirio ato, ac yn rhoi sylw mawr iddo, yw’r ffaith iddo fod o dan adain T. Llew Jones yn yr 

ymrysonau barddol a gynhelid bryd hynny ar y radio:  

    Rhannodd â mi gyfrinion 

    Yr hen grefft trin geiriau hon –  

    Rheol cân a chynghanedd, 

    I myfi pob dim a fedd.  

 

        Falched wyf o lechu dan – ei adain 

           Yn y stiwdio fechan, 

         O flaen Meuryn ei hunan 

         Heb undyn o’m tu’n y tân. 

 

   Ond Llew a’i ddidwyll awen, – a’i ysgwydd 

           Pan fo cysgod angen. 

    Yn y badl pan fo ar ben, 

    Hwn a gaf imi’n gefen. 

 

   O daw’r hap, o dro i dro – fe luniaf 

           Linell gwerth ei chofio, 

    Ac yna’r adeg honno 

    Haela â’i fawl yw efô 
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    Ail wyf i ebol ifanc, 

    Un o’r wedd sy’n wyllt ei branc, 

    O’i roi’n sownd wrth rywun siŵr 

    Y daw hwnnw yn dynnwr.   

Ar ddechrau’i yrfa, felly, fe welwn fod Dic Jones yn ystyried yr ymryson barddol yn gyfrwng 

addysg farddol. Nid difyrrwch i’r cyhoedd yn unig mohono, ond llwyfan i fardd ifanc ddod yn 

rhan o gymuned farddol ehangach. Mae’n ddiddorol nodi iddo gyfeirio unwaith eto mewn 

cerdd at yr ymrysonau barddol, a hynny ddegawdau yn ddiweddarach. Cyfeirio at y Talwrn a 

wna y tro hwn ac at y cyfnod pan fyddai’n gweithredu fel llywydd y rhaglen ac yna fel aelod o 

dîm Crannog. Erbyn hynny, roedd cymunedau Cymraeg y de-orllewin wedi gwanychu yn sgil 

y mewnfudo Seisnig a’r hen gymdeithas glòs a chymdogol wedi diflannu. Yr unig Gymru 

ystyrlon oedd ar ôl i Dic Jones yn awr oedd y Talwrn a’r Eisteddfod. Meddai yn y gerdd ‘Fy 

Ardal I’: 

  Minnau’n mynd yn bellach, bellach, i gael pobol o’r un fryd, 

  Steddfod rywle yn y Gogledd neu Dalwrn yn y De o hyd. 

  Gyrru drwy y fintai estron fel pe na baent hwy yn bod 

  At berthynas a chyfeillion, fel y gwneuthum i erio’d. 

  Dim ond fy mhobol i a welwn o Benrhyn Gŵyr i Benrhyn-coch, 

  Dim ond Cymry oedd yn Radyr, Hwlffordd, Rhyl ac Aber-soch.253      

Yn amlwg, nid sôn am gymuned farddol y Cilie a wna yma. Ond yr hyn sy’n arwyddocaol yw 

bod y Talwrn a’r Eisteddfod erbyn hyn yn rhywbeth mwy na chymdeithas o feirdd yn ei olwg 

– dyma weddillion y genedl i bob pwrpas ar droad y mileniwm, er bod y bardd yn awgrymu’n 

gynnil yn y llinell olaf fod elfen o hunan-dwyll yn y fath syniad.  

                                                           
253 Jones, Yr Un Hwyl a’r Un Wylo, 178. 
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Ar ddiwedd ei oes fe gafwyd hefyd gan Dic Jones gerdd arall sy’n tystio i bwysigrwydd cystadlu 

yn ei olwg. Ac yntau erbyn hynny’n Archdderwydd, ni allai fynychu Eisteddfod Genedlaethol 

y Bala yn 2009 yn sgil ei waeledd olaf. Anfonodd, yn hytrach gywydd i’w ddarllen yn ystod 

seremoni’r cadeirio. Yn hwnnw, mae’n dwyn i gof ei fuddugoliaeth yn y Bala yn 1954 pan 

enillodd gadair yr Urdd:     

A dyma fro f’atgofion 

O’m cynhaeaf brafiaf, bron –   

Fy urddo’n fardd yn fy oed 

Yn angerdd balchder iengoed. 

 

Ond mae cael gormod clodydd 

Yn gynnar, yn difa’r dydd, 

A rhyw wàg o eiriogwr 

Yw eilun serch Bala’n siŵr . . .  

     

    Pe cawn, fe awn i heno 

    I erwau ffraeth yr hoff fro 

    A’m nef fyddai camu’n ôl 

    Yn enwog – anhaeddiannol. 254  

Mae’r cywydd hwn yn cyfleu pa mor bwysig yng ngolwg Dic Jones oedd cydnabyddiaeth 

gyhoeddus fel bardd, ac allwedd i hynny yn ei farn ef oedd buddugoliaeth mewn eisteddfod. 

Ond mae’r llinellau hyn hefyd yn awgrymu bod i glod y cyhoedd ei beryglon, yn enwedig yn 

achos beirdd ifanc. Ac eto, fel y dengys y llinell olaf, ei ‘nef’ fyddai dychwelyd yn ôl i ganol yr 

enwogrwydd hwn ar lwyfan eisteddfod. Mae’n dychwelyd drachefn at y clod a ddaw yn sgil 

cipio cadair yn yr hir-a-thoddaid ‘Llwyddiant’ ac yma ceisia ein perswadio nad y fuddugoliaeth 
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sy’n bwysig, ond y farddoniaeth sy’n sail iddi, cyffro’r awen, a’r gallu i droi rhyw hen hiraeth 

yn eiriau:  

Nid sain y Corn Gwlad, nid y feirniadaeth 

Na didor foliant y dyrfa helaeth 

Yn y gwaelod yw’r fuddugoliaeth, 

Ond profi melyswin hen gyfriniaeth 

Yn y mêr yn ymyrraeth – gan ddyfnhau 

A throi yn eiriau wlith rhyw hen hiraeth.255 

Ond o gofio pa mor ganolog oedd cystadlu yn hanes cymuned farddol y Cilie, a pha mor 

gystadleuol oedd Dic Jones ei hunan, ai gwir y geiriau hyn? 

Estheteg Farddol Cylch Barddol y Cilie 

Felly, gellir tystio trwy hyn bod y syniad o gystadlu yn allweddol bwysig i gylch barddol y Cilie 

– roedd cystadlu yn un o hanfodion barddoniaeth yn eu golwg ac yn rhan o wead cymdeithasol 

y cylch. Wrth grybwyll hanfodion barddoniaeth fe drown yn naturiol ddigon yn yr adran nesaf 

i edrych yn fwy penodol ar estheteg farddol y gymuned farddol hon. Ni luniwyd erioed 

ganddynt unrhyw ddatganiad estynedig ynghylch yr hyn y dylai barddoniaeth fod, ond ceir 

digonedd o gyfeiriadau yma ac acw i ddangos bod yna werthoedd barddol cyffredin i’r 

gymuned farddol hon. Rhoddodd y gwerthoedd hyn undod esthetaidd iddynt a oedd yn eu 

diffinio fel cymuned farddol.   

A throi at Dic Jones, gellir gosod ei waith yn y traddodiad o ganu’n gaeth drwy ei ganu defodol 

a’i ganu eisteddfodol, ond hefyd mae ei farddoniaeth o dan ddylanwad y traddodiad telynegol 

a rhamantaidd, a flodeuodd yng Nghymru o ddechrau’r ugeinfed ganrif ymlaen.256 I raddau 

                                                           
255 Ibid., 220. 
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helaeth iawn gellir gweld bod gwerthoedd barddol y gymuned i gyd yn cylchdroi o amgylch y 

mathau hyn o ganu, ac yn sail bellach i’w gweithgarwch barddol yr oeddynt oll yn rhannu’r 

syniad fod eu barddoniaeth yn rhan organig o’r gymdeithas y perthynent iddi.  

 

Roedd beirdd y Cilie yn eu hystyried eu hunain yn feirdd y bobl ac yn feirdd a ddiddanai’r bobl. 

Mae’n amlwg fod cryn elfen o wirionedd cymdeithasol yn hynny, ond mae’n bwysig cofio 

hefyd fod hyn yn rhan o hunanddelwedd y gymuned, hunanddelwedd sy’n cwmpasu 

hanesyddiaeth fewnol y gymuned fel y mae’n cael ei chynrychioli yng ngweithiau cofiannol 

Idris Reynolds a Jon Meirion Jones. Er enghraifft, cyfeiria Idris Reynolds yn ei gyfrol Tua’r 

Gorllewin yn benodol at T. Llew Jones fel bardd y bobl. Mae’n dyrchafu’r modd y diddanai T. 

Llew Jones gynulleidfaoedd lawer gan adrodd stori’r bobl, pobl ei filltir sgwâr, y beirdd gwlad 

a hanesion am hen arferion a hen ffordd o fyw. Mae’n cael ei gyflwyno fel cymeriad oedd yn 

un â’r bobl ac yn llwyddo i dywys llond festri neu neuadd bentref o bobl gydag ef drwy bob 

math o emosiynau. Ei osod yng nghanol pobl cefn gwlad, pobl y tir, y mae portread Idris 

Reynolds, ac yr oedd, meddai, ar ei fwyaf cyfforddus yn eu plith hwy am ei fod yn un ohonynt 

ac yn rhannu’r un byd â hwy. Ceir hanesyn gan Idris Reynolds am T. Llew Jones yn traddodi’r 

un ddarlith am Fois y Cilie mewn dau leoliad cyferbyniol i’w gilydd ar ddwy noson olynol ac yn 

cael hwyl dda arni gydag un gynulleidfa, ond nid gyda’r llall. Mewn tref ddiogel ei maint y bu’r 

traddodi aflwyddiannus ac addefodd T. Llew Jones na chafodd hwyl arbennig arni’r noson 

honno oherwydd iddo deimlo bod nifer o’r gynulleidfa yno o ran dyletswydd yn unig. Y noson 

ganlynol, traddododd yr un ddarlith yn Nhregaron lle’r adferwyd ei hyder clwyfedig gan lond 

festri o chwerthin iach cefn gwlad.257 Nid perthyn yn gyffredinol i unrhyw fath o gymdeithas 
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139 
 

a wnâi beirdd cylch y Cilie felly, ond perthyn i’r ‘werin gyffredin ffraeth’ amaethyddol honno 

a gafodd ei mytholegu i’r fath raddau yn ystod yr ugeinfed ganrif. 

Mae dimensiwn ideolegol, felly, i’r canfyddiad hwn fod y gymuned farddol hon yn feirdd eu 

cymdeithas. Ond, fel y nodwyd yn barod, roeddynt yn feirdd eu cymdeithas mewn ystyr gwbl 

ymarferol hefyd.  Gwelid hyn yn y modd yr oedd pobl yn gofyn iddynt am bwt o gerdd ar gyfer 

gwahanol achlysuron teuluol a chymdeithasol. Ysgrifennodd Dic Jones doreth o gerddi ar 

gyfer gwahanol achlysuron cymunedol, e.e. priodasau a genedigaethau. Ynghyd â hyn 

cyfansoddodd gerddi ar gyfer achlysuron cyhoeddus lleol a chenedlaethol. Roedd agwedd 

gymdeithasol gref ym marddoniaeth Alun Cilie hefyd, athro barddol Dic Jones. Yn y cyflwyniad 

a ysgrifennodd D.J. Roberts i’r gyfrol Cerddi Alun Cilie sonia am bwysigrwydd cymdeithas a 

chymuned yn y cerddi:  

Mewn ystyr go bwysig, ceir yn y gyfrol hon ddarn mawr o gofiant i’r gymdeithas 

wledig Gymraeg gan un a’i hadnabu’n drwyadl. Cyfansoddodd y bardd y Cerddi 

hyn er mwyn i werin ei fro gael eu mwynhau. Yr oedd diddanu’r gymdogaeth 

yn rhan o’r pwrpas.258 

Roedd yr agwedd gymdeithasol hon yn gwbl ganolog ac arwyddocaol i farddoniaeth cylch 

barddol y Cilie. 

Yng ngolwg y gymuned farddol hon dylai barddoniaeth fod yn ddealladwy er mwyn i’r ‘werin’ 

ei mwynhau. Yn rhagair T. Llew Jones i’w gyfrol o’i hoff gerddi, Geiriau a Gerais (2006), a’i 

ragymadrodd i Cerddi Bardd y Werin: Detholiad o Farddoniaeth Crwys (1994) daw ei safonau 

llenyddol a’i estheteg lenyddol i’r amlwg. Cyfeiria at ddylanwad cerddi a thelynegion Crwys ar 

gymdeithas gyfan a sut yr ‘aeth rhai o gerddi mwyaf adnabyddus Crwys i mewn i ymwybod 

                                                           
258 D. J. Roberts, Cerddi Alun Cilie (Abertawe, 1964), 4-5. 
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pobol a glynu yno’.259 Cyfeiria ato fel ‘bardd y werin’ gan ddyrchafu hyn uwchlaw unrhyw beth 

arall yn hanes y bardd. Rhydd bwyslais ar y modd y sicrhaodd Crwys fod ei farddoniaeth yn 

syml ac yn ddealladwy i’r gymdeithas Gymreig a dywed mai dyna’r rheswm dros boblogrwydd 

ei farddoniaeth ymhlith y werin. Ceir gorgyffwrdd rhwng yr hyn a ddywed T. Llew Jones am 

gerddi Crwys a’r hyn a ddywed D. J. Roberts wrth grynhoi safonau ac estheteg lenyddol Isfoel: 

Safonau syml oedd safonau Isfoel. Safon popeth iddo oedd eglurder mynegiant 

a mwynhad. ‘Roedd aneglurder, ymadroddi tywyll, delweddau astrus yn flinder 

iddo.260  

Wrth i’r cylch barddol hwn sôn am feirdd a barddoniaeth mae geiriau allweddol megis 

‘cywreinrwydd’ a ‘phertrwydd’ yn ymddangos sawl gwaith. Cyfeiria T. Llew Jones at gerddi 

Isfoel fel rhai a oedd ar gof a chadw’r werin am y rheswm eu bod yn brydferth (sylwer ar yr 

ansoddair ‘pert’) ac yn ddealladwy:  

Yr oedd ei benillion a’i ganeuon doniol, pert a chofiadwy yn rhan o gynhysgaeth 

gwerin oedd yn brin o addysg ffurfiol mewn ysgol; yr oeddent yn furum yn y 

toes ac yn ymyl arian i’r cwmwl.261 

Dyrchafodd T. Llew Jones nifer o feirdd cylch barddol y Cilie yn y modd hwn. Cyfeiriodd at 

Gapten Jac Alun fel ‘Cywrain fardd y Cilfor’262 yn un o’i englynion coffa iddo. Defnyddia’r un 

ieithwedd yn ei gerdd goffa i Dewi Emrys, ‘Y traethau pert a’r iaith bur’263 ynghyd â’i gerdd i 

gofio Fred Williams: 

Mae’r iaith lân? Mae’r Gynghanedd 

Beraidd mwy, a’r bardd ym medd?264 

                                                           
259 T. Llew Jones, Cerddi Bardd y Werin: Detholiad o Farddoniaeth Crwys (Llandysul, 1994), 4. 
260 D. J. Roberts, ‘Isfoel’, Y Cardi, Rhif 4 (Mawrth 1969), 5. 
261 T. Llew Jones, ‘Rhagair’, yn Cyfoeth Awen Isfoel, 34. 
262  Jones, Y Fro Eithinog, 162. 
263 Ibid., 155. 
264 Ibid., 167. 
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Mewn colofn wadd un tro yn Barddas, oedd yn nodi’r rhesymau dros ddewis detholiad o 

gerddi ar gyfer y cylchgrawn, diddorol gweld y rheswm sydd gan T. Llew Jones dros ddewis y 

gerdd ‘Cefn Mabli’ gan W. J. Gruffydd. Nid yw’n ei chanmol yn ei chyfanrwydd, nac fel 

enghraifft gaboledig o ddefnyddio mesur y soned, ond yr hyn sy’n ei hachub yw prydferthwch 

y ddwy linell olaf. ‘Ychydig o’r hen wylo yn y glaw, / Ychydig lwch yn Llanfihangel draw’265. Yn 

hyn o beth gellir dweud bod T. Llew Jones fel petai’n dewis prydferthwch seiniau, a’r emosiwn 

a ddaw yn sgil hynny, ar draul nodweddion barddol eraill. Dyna sy’n cyfrif iddo mewn 

barddoniaeth. Nid T. Llew Jones yn unig sy’n cyfeirio at bwysigrwydd prydferthwch mewn 

barddoniaeth. Cyfeiria Gerallt Jones, nai Isfoel, at ddwy gyfrol o gywyddau ysgafn ei ewythr 

fel rhai oedd yn ‘llawn asbri a phertrwydd ymadrodd’.266 Cyfeiriodd Alun Cilie at yr un duedd 

ym marddoniaeth B. T. Hopkins wrth iddo ei anrhydeddu: 

      Stalwart di-frys y dalaith, – a llenor 

                All lunio cywreinwaith, 

                       Rhoes i ni mewn persain iaith  

                       Ei aur rawn yn yr heniaith.267 

A dyma i ni Dic Jones, y tro hwn yn cyfarch Idris Reynolds: 

     Eiriwr y llinell gywrain, – a synnwyr  

     Y gyseinedd bersain, 

         Dos yn angerdd dy gerdd gain 

         Rhagot i’r deg a thrigain.268   

                                                           
265 T. Llew Jones, ‘Cyfres Dewis Aelodau Barddas’, Barddas, Rhifau 152/153 (Rhagfyr/Ionawr, 1989/90), 35. 
266 Gerallt Jones, ‘Barddoniaeth Isfoel’, Y Cardi, Rhif 4, Mawrth 1969, 7. 
267 Alun J. Jones, ‘Llinellau i Anrhydeddu Mr B. T. Hopkins’, Y Cardi, Rhif 5 (Awst, 1969), 12. 
268 Jones, Yr Un Hwyl a’r Un Wylo, 152. 
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Dyna i ni un agwedd, felly, ar estheteg farddol y cylch barddol hwn – mae’r holl aelodau fel 

petaent yn pwysleisio’r perseinedd, y pertrwydd a’r cywreinwaith sydd mewn barddoniaeth. 

Ac fel y mae’r gair ‘cywreinwaith’ yn ei ddangos, yn gysylltiedig â hyn y mae’r syniad o grefft.  

Wrth droi at bwyslais cylch y Cilie ar grefft mae’n bwysig cofio bod ganddynt ymwybod cryf 

iawn â chrefft yn gyffredinol yng nghyd-destun byd amaeth yn ogystal â barddoniaeth. 

Rhoddent werth mawr ar ddeheurwydd beth bynnag fyddai’r grefft. Yn rhinwedd ei 

alwedigaeth fel amaethwr roedd Dic Jones yn gallu troi ei law at bob math o bethau – gwaith 

trydanol, trwsio ceir, gwaith plymio ac unrhyw orchwyl arall oedd angen ei wneud – ac mewn 

llawer i gerdd o’i eiddo gwelwn y parch dwfn hwn at grefft. Yn y gyfrol Cerddi Pentalar gan 

Alun Cilie ceir nifer o gerddi’n amlygu parch at grefftau byd amaeth a chefn gwlad. Dyrchafodd 

y grefft o blygu perth yn y gerdd ‘Clawdd’. Rhydd bwyslais ar ‘law gywrain’269 yr amaethwr yn 

plygu’r drain i greu ffin. Cyfeiria at y ffaith fod yr amaethwr wedi hen feistroli’r grefft o wneud 

hyn bellach, ‘Crefft a dawn hen ddwylo’ ydyw.270 Ceir cerdd ganddo, yn ogystal, i ddyrchafu 

crefft y saer maen gan bwysleisio’r ffaith bod y saer maen wedi hen feistroli ei grefft.271 Yn y 

soned ‘Y Cilie’ dywed Dic Jones fod awen y Cilie yn ymestyniad o grefft y teulu fel gofaint ac 

amaethwyr; ‘mae’r gân a’r grefft yn un’, meddai.272 Ymhellach, gwelir y modd yr ieua Dic Jones 

grefft yr amaethwr a chrefft farddol yn yr hir-a-thoddaid a ganlyn sy’n cyfeirio at Alun Cilie:  

Ond fry yng Nghilie nid yw’r awenydd 

Yn torri’i gaeau wrth grefftwra’i gywydd,  

Yn ei wair a’i ŷd mwy nid yw prydydd 

Yn lleddfu’r llafur â’i bennill ufudd, 

                                                           
269 Alun Cilie, Cerddi Pentalar (Llandysul, 1976), 13. 
270 Ibid., 13. 
271 ‘Hen feistr cyfrinion naddu a chloi maen, / A’i lygaid craff mor driw â’i styllen blwm; / Hen ffasiwn ddigon ei 
offer gwaith, / Ac eto addurn ardal yw ei dai. Ibid., 32. 
272 Jones, Cerddi Dic yr Hendre, 181. 
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Na’r bardd yn nhymor byrddydd – yn cilio 

I gael saernïo rhyw glasur newydd.273 

A chyfeiria hefyd at ‘grefft annychwel’274 ei athro barddol ar derfyn ei englynion coffa iddo. 

Roedd Isfoel, wrth gwrs, yn of ac yn fardd, ac nid yw’n syn gweld T. Llew Jones yn cyfeirio at 

y ddwy grefft wrth iddo’i gyfarch: 

    Parhaed hanes d’orchestion – a’th fyw gân 

Wrth fegino’n gyson; 

             Wrth orchwyl dy forthwyl fo’n  

             Chwiw o dân uwch dy einion!275  

Ymhlith englynion agoriadol cerdd goffa Idwal Lloyd i Isfoel gwelir y modd yr uniaetha ef grefft 

y bardd â chrefftau’r amaethwr a’r gof: 

    Anwylyn y gân olau, – bardd natur, 

     Bardd hynota’n dyddiau; 

                 Pêr ddawn y pridd yn parhau 

                 Fu’i radlon ddifyr odlau. 

 

    Bu’n nhraddodiad ei dadau – ‘n was trylwyr 

     Yn meistroli’i grefftau;   

                 Rhoi graen celf ar y grwn cau 

                A medi’r pendrwm ydau. 

 

    C’weiriodd y bobl y cyrrau – arfau heyrn, 

     Rhoi i farch bedolau; 

              Prif ddoctor eu tractorau 

                                                           
273 Ibid., 221. 
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275 Jones, Y Fro Eithinog, 40. 
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              Rhaffau ric neu’r offer hau.276 

Yng ngherdd gyfarch Alun Cilie i T. Llew Jones uniaetha gynnyrch llenyddol T. Llew Jones â’r 

broses o gynaeafu a malu’r ŷd yn y felin, ac mae’n siŵr fod dewis y gymhariaeth hon yn deillio 

o’r ffaith mai melinydd oedd tad T. Llew Jones (a Sŵn y Malu oedd teitl cyfrol gyntaf T. Llew 

Jones o farddoniaeth):  

Yma eleni melinydd – yw gŵr 

                      Gwadd y llyfrgellydd; 

                      A melys sŵn malu sydd 

                      Ym meini ei ymennydd.277 

Mae’r un math o uniaethu barddoniaeth â chrefftau eraill i’w gael yn achos beirdd eraill, er 

enghraifft ‘Miniocwr cerdd’278 yw Dic Jones yn ôl Tydfor a dywed Fred Jones fod Alun Cilie yn 

‘Rymus saer y mesurau’.279 Yn hynny o beth, roedd cylch y Cilie yn synio am farddoniaeth 

mewn ffordd hynod debyg i Feirdd yr Uchelwyr. Cymharai Beirdd yr Uchelwyr eu hunain yn 

aml iawn â chrefftwyr eraill. Er enghraifft, dyma a ddywed Lewys Morgannwg am y bardd 

Tudur Aled:  

Awen fu’r awch yn ei fron 

Yn naddu cynganeddion. 

Fy llyfr oedd; â’i fwyall frau, 

Fy saer i’r holl fesurau.280 

Hynny yw, mae’n cymharu Tudur Aled â saer.  

Ceir gan y beirdd hyn falchder diwyro mewn crefft ac mae’n briodol mai ‘Ffitio geiriau yn yr 

                                                           
276 Idwal Lloyd, ‘Cyfres o Chwe Englyn Coffa i Isfoel’, Rhif 4, Y Cardi (Mawrth 1969), 11. 
277 Alun Cilie, ‘Cyfarchion i’r Prifardd T. Llew Jones’, Y Cardi, Rhif 7 (Awst 1970), 28. 
278 Ann Tydfor, Rhamant a Hiwmor Tydfor, 21. 
279 Frederick James Williams, ‘I Longyfarch Alun Cilie’, yn Gerallt Jones (gol.), Codi’r Wal (Llandysul, 1974), 48. 
280 A. Cynfael Lake (gol.), Gwaith Lewys Morgannwg, 2 gyfrol (Aberystwyth, 2004), 469-70.  
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hen grefftgarwch’ yw un diffiniad o farddoniaeth a geir gan Dic Jones.281 Roedd yr ymhyfrydu 

hwn mewn crefft yn mynd law yn llaw â’u balchder fel beirdd ac yn arwydd hefyd o natur 

gaeedig a dethol eu cymuned farddol. Nid yn annisgwyl roeddent yn dra pharod i ddychanu’r 

rhai di-grefft a honedig ddiog mewn cymdeithas a cheisient greu ffin rhyngddynt a’r rheini. 

Un garfan yr ymosodwyd arni gan y beirdd oedd ‘bois yr hewl’. Ceir cerdd ddirmygus tuag at 

‘fois yr hewl’ gan Dic Jones: 

Ceidwaid y tarmacadam 

Yn byw ar jôcs a bara jam.  

Unawr i fwyta’r cinio 

A dwy awr i’w wared o, 

Dwyawr gŵl i ddod i’r gwaith, 

Awr ar hewl adre’r eilwaith. 

Dwy ar ôl i gadw’r hewlydd: 

Onid wyth sy yn y dydd?282 

Lluniodd Isfoel hefyd gerdd i ‘fois yr hewl’ gan gyfeirio atynt fel pobl ddiog cymdeithas. ‘Mae’r 

rhaw yn y rhewyn ar stop er ys tipyn’, meddai.283 Yr un neges a geir am ddiogi honedig y 

gweithwyr hyn yn englyn beddargraff dychmygol Fred Williams i un ohonynt:  

O hewl gwlad i niwl y glyn – draw hwyliodd 

Heb dreulio offeryn; 

                  Yn handi iawn wedi hyn 

                  Daw ei raw eto i rywun.284  

Ac mae’r un math o ddirmyg tuag at ddigoi a segurdod i’w gael yn ogystal gan Alun Cilie yn ei 

englyn i’r ‘Tedi Boi’:  

                                                           
281 Jones, Cerddi Dic yr Hendre, 206. 
282 Ibid., 19. 
283 Jones, Cyfoeth Awen Isfoel, 90. 
284 Williams, Codi’r Wal, 86. 
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Sgweiar sgwâr o seguryn – yn rhodio’r  

Strydoedd heb ofn undyn, 

                Rhyw walltog, gegog hogyn, 

                     A’i fost ef yw ei siwt dynn.285 

Ar sail yr hyn a nodwyd uchod gellir dweud bod eglurder, apêl eang, perseinedd a chrefft yn 

cael lle amlwg yn estheteg cylch barddol y Cilie. Yn ogystal â hyn, caiff hiwmor le eithaf 

allweddol ganddynt hefyd. Rhinwedd yn eu golwg yw bod gan fardd synnwyr digrifwch ac 

wrth i aelodau o’r cylch dafoli cyraeddiadau barddol ei gilydd fe welwn fod hynny’n cael ei 

bwysleisio. Wrth ganmol Isfoel, er enghraifft, pwysleisia Dic Jones ei grefft fel bardd ynghyd 

â’i ffraethineb a’i awen barod:  

Ffatri pyn, crefftwr pennill, 

Artist perffaith y saith sill. 

Wyt yn frenin ffraethineb, 

Campwr gwlad yn anad neb. 

Dy ddifeth ergyd ddeifiog 

Mwy’n ei lle ar y Maen Llôg. 

 

Diail grefft dy liwgar iaith 

A chastiau dy orchestwaith, 

Ail hudol chwedlau ydynt 

Ar ddeufin y werin ŷnt. 

Wyt ei rhamant mewn trymwaith, 

Wyt ei gwên wrth bost y gwaith.286 

Ymhellach, yn ei gerdd farwnad i Isfoel cyfeiria ato fel, ‘bardd yr hiwmor’, ‘chwim ei 

ddychymyg’ a sonia am ‘ei barod bin’ a’i ‘chwerthin’287 ar ddiwedd y gerdd. Ceir llinell 
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drawiadol sy’n cyfleu hiwmor Isfoel mewn cyfres o englynion coffa iddo yn Y Cardi – ‘Homer 

oedd, a’i hiwmor iach’.288Ac yng ngolwg Tydfor ‘wag-dywysog’, ‘cellweiriwr Cilie’ a ‘duw 

hiwmor’ ydoedd.289 Mae’n ddiddorol nodi i Dic Jones haeru un tro fod cymdeithas yn disgwyl 

i fardd feddu ar elfen o hiwmor. ‘Rwyf fel tawn i yn rhyw synhwyro’, meddai, ‘bod y cyhoedd 

yn disgwyl bod rhywun sydd yn prydyddu â rhyw hiwmor yn perthyn iddo fe’.290 Gwelir yr un 

pwyslais ar hiwmor ym mhenderfyniad T. Llew Jones i ddewis ‘Cywydd Marwnad “Lol”‘ gan 

Dic Jones fel un o’i hoff gerddi yn y golofn ‘Cyfres Dewis Aelodau Barddas’ y cyfeiriwyd ati 

uchod. Dywed mai’r rheswm iddo ddewis y gerdd hon oedd er mwyn arddangos gwedd arall 

ar ddawn farddol Dic, sef ei allu i ganu’n ysgafn a dychanol heb gyfaddawdu safon ei grefft a’i 

gynghanedd.291 Ceir sawl enghraifft arall o ddyrchafu’r defnydd o hiwmor yng ngherddi cylch 

barddol y Cilie. Cyfeiria Dic Jones at ‘gwmni ffraeth’ ac ‘arabedd’292 Alun Cilie yn ei englynion 

coffa iddo. Mae’r un nodwedd ar gymeriad Alun Cilie yn cael ei dyrchafu gan T. Llew Jones,293 

ac mae’n amlwg hefyd yr ystyrid fod Dic Jones wedi etifeddu’r un gynneddf gan ei athro 

barddol. Mewn portread ohono gan Donald Evans, wrth gyfeirio’n benodol at ei gyfrol Agor 

Grwn, sonia am hiwmor Dic: ‘Nid hiwmor gwneud straenllyd mohono, ond cynneddf hollol 

ddiffwdan. Y mae’r hiwmor hwn yn llinyn arian drwy’r gyfrol’.294 Roedd Tydfor, wrth reswm, 

yn sgil ei berfformiadau gydag Adar Tydfor a’i gyfraniadau i raglenni ysgafn ar y radio, yn 

ddigrifwr cyhoeddus ac nid yw’n syndod bod Dic Jones yn cyfeirio at hynny wrth ei goffáu gan 

gyfosod ei grefft a’i hiwmor: 

                                                           
288 Anhysbys, ‘Chwe Englyn Coffa i Isfoel’, Rhif 4, Y Cardi (Mawrth 1969), 13. 
289 Ann Tydfor, Rhamant a Hiwmor Tydfor, 117. 
290 Dic Jones, ‘Beirdd Gwlad a Beirdd Answyddogol fy Mro’, 10. 
291 Jones, ‘Cyfres Dewis Aelodau Barddas’, 35. 
292 Jones, Cerddi Dic yr Hendre, 114. 
293 ‘Gwae roi i lawr i’r garw lwch / Gawr afiaith a digrifwch; / Colli’r hwyl a’r cellwair iach, - / Pallodd 
ffraethineb bellach’. Jones, Y Fro Eithinog, 163. 
294 Donald Evans, ‘Portread: Dic Jones’, Y Cardi, Rhif 1 (Rhagfyr 1966), 7. 
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Oet wág mawr, oet gymeriad, 

Oet wres y tŷ, oet dristâd, 

Oet ddyn y grefft, oet ddawn gre’, 

Oet y galon, oet Gilie.295 

Yn yr un modd cyfeiria Donald Evans at hiwmor Tydfor yn ei gerdd yntau er cof amdano:  

Di’r difrifol doniolaf – dy eiriau, 

Di’r aderyn ffraethaf; 

     Di’r byw rhydd, di’r mwstwr braf; 

     Di’r miri, di’r distawaf.296 

Yn gysylltiedig â ffraethineb a hiwmor rhoddid bri mawr hefyd ar yr awen barod, sef y gallu i 

lunio llinellau cynganeddol ar amrantiad. Tarddodd hyn yn rhannol o draddodiad yr ymryson 

ac mae’n adlewyrchu pwysigrwydd yr ymrysonau barddol i gylch barddol y Cilie. Disgrifiwyd 

T. Llew Jones gan y Parchedig Gwyn Evans, un o’i gyd-ymrysonwyr, fel ‘Peiriant y trawiad 

parod’.297 Rhoddir clod cyffelyb am chwimder cynghanedd i aelodau eraill o’r cylch.298  Ond 

ym mytholeg y gymuned farddol hon mae’n debyg mai Dic Jones oedd yr athrylith o safbwynt 

yr awen barod gynganeddol. Sonia’r bardd am ei brofiad cyntaf mewn ymryson radio byw yn 

Abertawe a’r ffaith iddo lwyddo i ateb y llinell osodedig cyn iddo hyd yn oed feddwl am ei 

nerfusrwydd cychwynnol, gan ennill parch T. Llew Jones yn y fan a’r lle.299 Tystiodd Tydfor, 

hefyd, i chwimder aruthrol Dic Jones mewn ymryson: 

Yn ddibetrus, rhwydd batrwm, – llunia’i bill 

                                                           
295 Jones, Cerddi Dic yr Hendre, 164. 
296 Donald Evans, ‘Er Cof am Tydfor’, Barddas, 76 (Gorffennaf-Awst, 1983), 11. 
297 Gwyn Evans, ‘Teyrnged i’r Prifardd T. Llew Jones’, Y Cardi, Rhif 7 (Awst 1970), 30. 
298 ‘Dihafal berl – dôi fel bom, / Y gair modern, grym idiom’ (Fred Williams, ‘Isfoel’, Y Cardi, Rhif 4 (Mawrth 
1969), 22.); ‘Y chwimaf ei ddychymyg’ (Anhysbys, ‘Chwe Englyn Coffa i Isfoel’, Y Cardi, Rhif 4 (Mawrth 1969), 
t.13.); ‘Fflach o ateb’, ‘Chwim fu’r awen’ (Tydfor, ‘Dau Ewyrth – Dau Frawd Awen’, yn Ann Tydfor, Rhamant a 
Hiwmor Tydfor, 117. 
299 Jones, Os hoffech wybod, 222-3. 
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Yna bang fel myshrwm!300 

Fel y dengys peth o’r deunydd cofiannol iddo, trodd yr agwedd hon ar yrfa Dic Jones yn rhan 

o fytholeg y cof amdano erbyn hyn. Adrodda Idris Reynolds fel y cerddodd Simon Thomas, 

Aelod Seneddol Ceredigion ar y pryd, heibio’r bardd mewn rhyw Eisteddfod Genedlaethol a 

hynny mewn modd a awgrymai ei fod mewn hwyliau drwg. Ar amrantiad trodd Dic Jones yr 

eiliad honno mewn hanes yn llinell o gynghanedd – ‘Simon Thomas mewn tymer’. Ceir 

hanesyn arall amdano mewn caffi a chyfaill iddo’n gofyn am hances boced, ymateb Dic Jones 

oedd, ‘Oes syrfiéts ar y ford?’.301  

Codi cyfeiriadau yma ac acw a wnaed hyd yma, ond ceir dau destun – dwy gerdd – sy’n tynnu’r 

cyfan ynghyd ac yn cyfleu estheteg farddol y cylch a’r nodweddion amlwg y tynnwyd sylw 

atynt yn yr adran hon. Crynhoa Dic Jones estheteg beirdd y Cilie yn gampus yn ei soned ‘Yn 

Angladd Alun’, sef Alun Cilie wrth gwrs: 

Hen grefftwr nad oedd iddo mwyach ran 

Na lle’n llenyddiaeth ein hoes fodern ni. 

Allan o drorau’r cof y daeth y cwbwl –  

Arabedd iach a soned, mydrau dwys, 

Cynghanedd gain, telyneg, odlau dwbwl, 

Aeth ymadroddi persain dan y gwys.302 

Cyfeiria yma at brydferthwch y canu, y grefft a’r cysylltiad hwnnw rhwng Beirdd yr Uchelwyr 

a chylch barddol y Cilie. Ceir y geiriau a’r nodweddion allweddol y daethom ar eu traws yn 

barod i gyfleu hyn: ‘crefftwr’, ‘arabedd iach’ (h.y. hiwmor iach), ‘mydrau dwys’, ‘cynghanedd 

gain’, ‘ymadroddi persain’. Yn yr un modd diddorol yw edrych ar gywydd diolch T. Llew Jones 
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302 Jones, Cerddi Dic yr Hendre, 140. 



 
 

150 
 

i Dic Jones am y cywydd a dderbyniodd ganddo ac yntau’n orweiddiog mewn ysbyty ar ôl 

damwain car. Noda ragoriaethau’r bardd yn y gerdd hon ac mae’n werth sylwi ar y geiriau 

allweddol sydd wedi eu tywyllu yn y testun. I bob pwrpas mae’r llinellau hyn yn cwmpasu pob 

agwedd ar estheteg farddol beirdd y Cilie ac yn ddathliad o’u gwerthoedd llenyddol:  

Yna daeth i mi un dydd, 

Wedi gwewyr – dy gywydd!  

A’th gyfarch di, a’th gyfoeth, 

Ddewin y gerdd, a’th ddawn goeth; 

Miragl dy loyw gymhariaeth, 

Saer camp y mesurau caeth; 

Dy ormodiaith mor chwaethus 

Yn arddull hen y bardd llys; 

Y gelf rwydd a’r glyfer wau, 

Dy gywrain blethiad geiriau; 

Dy emau drud o hiwmor, 

Yn fawl i mi fel y môr… 

Hoffusach na’u holl ffisic  

Oedd hiwmor y ‘doctor’ Dic . . .  

Dy gabol ganiad gobaith 

Ddaw â mi o’r cystudd maith … 303  

 

Cylch Barddol y Cilie a’r ‘Arall’ 

Bydd hunanddelwedd unrhyw gymuned yn cael ei hadeiladu drwy wrthgyferbynnu’r ‘Ni’ 

torfol â’r ‘Arall’ bygythiol sydd y tu allan i’r gymuned. Mae gwerthoedd yr ‘Arall’ yn wrthbwynt 

i werthoedd tybiedig y ‘Ni’ torfol. Yn wir, bodolaeth yr ‘Arall’ yw un o’r elfennau cryfaf sy’n 

rhoi bod i ymwybod torfol y ‘Ni’. Rydym wedi gweld elfennau o hyn yn barod, er enghraifft 
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gwrthbwynt i werthoedd y gymuned farddol oedd y Sais o dafarnwr a ddaeth i gadw’r Pentre 

Arms yn Llangrannog. Ond, yn achos gwerthoedd llenyddol cymuned farddol y Cilie, yr ‘Arall’, 

heb unrhyw amheuaeth, oedd barddoniaeth dywyll a’r bardd oedd yn ymgorffori’r elfen 

fygythiol honno oedd yr archarbrofwr astrus Euros Bowen. Roedd agwedd cylch y Cilie tuag 

at yr hyn a ystyrid yn farddoniaeth fodern a thywyll yn adlewyrchu llawer o’r trafod a fu yng 

Nghymru ynghylch barddoniaeth ‘dywyll’ o’r 1950au ymlaen.304 Ond roedd elfen bersonol i’r 

mater hefyd gan i Euros Bowen lunio adolygiad eithriadol o anffafriol o gyfrol gyntaf T. Llew 

Jones o farddoniaeth, Sŵn y Malu, yn y cylchgrawn Taliesin yn 1968.305 Ym marn Euros Bowen 

roedd T. Llew Jones yn ‘fardd a allai fod yn fwy o feirniad ar ei waith ei hun’ ac fe’i cyhuddodd 

o ‘ailadrodd geiriog’, o fod yn fardd a allai ‘ddweud pethau buddiol iawn’ ond heb unrhyw 

‘weledigaeth ar y testun’.306 Fe’i condemniodd hefyd am gyhoeddi detholion o’i awdlau: 

Mae ei fod yn cyhoeddi’r detholion hyn yn gyfaddefiad anuniongyrchol nad yw 

ei awdlau’n gyfanweithiau o gwbl. Pe bai nhw’n gyfanweithiau, ellid mo’u 

darnio fel hyn.307 

Ond aeth Euros Bowen gam ymhellach gan gollfarnu un o nodweddion holl ‘ysgol y Cilie’ a 

rhoi pin poenus yng nghred y gymuned farddol hon mai hwy oedd prydyddion mwyaf doniol 

y genedl: 

Un o arferion anffortunus ysgol y Cilie yw arfer geiriau Saesneg mewn cerddi er mwyn 

bod yn ogleisiol. Os na ellir difyrru a phigo mewn Cymraeg effeithiol, baswn i’n barnu 

mai gwell fyddai i’r ysgol hon roi’r gorau i luchio ffwlbri macaronig at eu darllenwyr yn 

enw prydyddiaeth. Gallwn wneud y tro’n iawn heb stwff o’r natur yma: 

    “Corned beef” a chipper herrins, 
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    Yn lle stêc, dim ond “baked beans”, 

Ac, am wn i, heb berlau llofft stabal o’r math yma: 

    Hardd wy! Pryd gorau’r ddaear, 

    A daw i ni o din iâr!308   

Ni chafodd yr adolygiad ei anghofio. Bu fendeta bersonol gan T. Llew Jones yn erbyn 

barddoniaeth dywyll byth wedi hynny. Ymhen ychydig dros ddeng mlynedd, cafodd y cyfle i 

ymosod ar farddoniaeth dywyll Euros Bowen gan amddiffyn ei estheteg ef ac estheteg cylch 

y Cilie yn ei ragair i Cerddi ‘79. Yn ei ragymadrodd rhydd ddau reswm pendant dros beidio 

gofyn am gyfraniadau oddi wrth feirdd ‘tywyll’. Y rheswm cyntaf yw ei fod am i bawb ddeall 

cynnwys y cerddi. Cyfeiria’n benodol at ei archelyn Euros Bowen drwy sôn am y cythrwfl a fu 

pan gamddehonglodd Alan Llwyd ei gerddi. ‘Os methodd Alan Llwyd, sy’n feirniad llenyddol, 

ac yn fardd disglair ei hun, yna mae siawns y gweddill ohonom yn bur dila’.309 Yr ail reswm yw 

ei gred nad oes gan feirdd tywyll unrhyw beth sy’n werth ei ddweud ar gân. Nid ‘oes ganddynt 

weledigaeth glir, na’r ddawn i drosglwyddo eu neges i’r oes maent yn byw ynddi’.310 

Ceir cerdd ddoniol gan fardd (neu feirdd) anhysbys o dan y teitl ‘Cywydd Mawl i’r Llywydd (Er 

Anrhydedd)’ – sef cyfeiriad at y ffaith fod T. Llew Jones yn Llywydd Anrhydeddus Cymdeithas 

Ceredigion – yn cofnodi ysgarmesoedd T. Llew Jones yn 1979, nid yn unig yn erbyn Euros 

Bowen, ond hefyd wrth iddo amddiffyn y mesurau traddodiadol ym mwrdd yr orsedd yn erbyn 

awydd Geraint Bowen ac E. Gwyndaf Evans i roi mwy o le i’r vers libre gynganeddol:  

Y dewr Lew, ac nid rhyw lug, 

Gorfforol gawr a pheryg! 

Ei gweir a roes i Geraint 

A’i daro’n fud. Yr un faint, 
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A’r un fath, oedd brath ei brôs 

Wrth lorio’r erthyl Euros; 

O’i ffau dangosodd yn ffêr 

I Wyndaf ei fychander.311 

Nid T. Llew Jones oedd yr unig un o gylch barddol y Cilie i ddadlau yn erbyn barddoniaeth 

dywyll a modern. Nid oedd gan Dic Jones lawer i’w ddweud wrth y math hwn o farddoniaeth 

chwaith. Ystyriai ei bod yn ddyletswydd ar fardd i gyfansoddi barddoniaeth ddealladwy oedd 

yn cyfathrebu’n uniongyrchol â’r gynulleidfa. Hefyd rhoddai bwys mawr ar gadw traddodiad 

y canu caeth – gan gynnwys y mesurau traddodiadol – yn fyw. Yn ei gywydd ‘Sdim Ots’ mae’n 

uniaethu’r tueddiadau newydd hyn – y vers libre, barddoniaeth goncrid neu deipograffig, ac, 

wrth gwrs, barddoniaeth dywyll – gyda thueddiad y byd modern i golli golwg ar werthoedd 

traddodiadol ymhob agwedd ar fywyd:  

Sdim ots fod pryddestau mwy 

Yn Lladin annealladwy –  

Llinell faith a llinell fer 

A gair unig ar hanner, 

Sdim ots mai dots wedi’i hau 

Yw eu bali sumbolau! 

Daliwch i hepgor dwli 

Ffordd haws y bois ffwrdd-â-hi, 

Wŷr uniongred yr hengrefft   

Sdim ots am gracpots y grefft. 312 

Cyfeiriodd Dic Jones unwaith at ei gyfaill T. Llew Jones fel ‘Tŵr y Gymraeg naturiol / Nid 

rhyw benstiff ffansi ffôl,313 ac mae’n amlwg fod y gymuned farddol y perthynent iddi yn un a 

                                                           
311 Jones, Geiriau a Gerais, 101. 
312 Jones, Cerddi Dic yr Hendre, 122. 
313 Dic Jones, ‘Teyrnged i T. Llew Jones’, Y Cardi, Rhif 7 (Awst 1970), 29. 
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roddai bwys ar warchod traddodiad – ‘yr hengrefft’ – rhag ffansïau barddol ‘ffôl’ y 1960au 

a’r 1970au.  

Ceir enghraifft arall o wrthdrawiad rhwng chwaeth ac estheteg farddol y gymuned farddol 

hon a thueddiadau newydd yr oes yn Eisteddfod Genedlaethol Llanelli 2000. Yn yr Eisteddfod 

honno ymgeisiodd Dic Jones am y gadair a’r goron. Daeth yn agos iawn at gipio’r gadair, ond 

bwriwyd ei gynnig am y goron yn bur isel. Cerdd fydr ac odl eithaf hen ffasiwn ei naws oedd 

hon yn seiliedig ar hanes John Tydu Jones (yr aderyn drycin o blith brodyr y Cilie a ddiweddodd 

ei oes yng Nghanada). Cyhoeddodd y gerdd yn y gyfrol Golwg Arall: Barddoniaeth ac Ysgrifau 

ond mae’n arwyddocaol na chafodd y gerdd ei chynnwys gan Ceri Wyn Jones yn Cerddi Dic yr 

Hendre. Anfonodd y bardd y gerdd i’r gystadleuaeth o dan y ffugenw Ottowa a gosodwyd hi’n 

y pedwerydd dosbarth gan Jason Walford Davies a gyfeiriodd at gerddi’r dosbarth hwnnw fel 

‘cynigion cwbl annhestunol’.314 Cyfeiriodd y beirniad Dafydd Rowlands at y gerdd fel un hen 

ffasiwn oedd yn perthyn i’r gorffennol. ‘I’r sawl ohonom sy’n tynnu at oed yr addewid’, 

meddai, ‘mae darllen cerddi fel hyn yn bleser pur; fe’n magwyd i raddau helaeth ar dribannau, 

hen benillion, a thelynegion. Ond arall yw siâp barddoniaeth gyfoes, a bardd heddiw yn 

hytrach na bardd ddoe sy’n ennill coronau’.315 Mae’r soned ‘Mas o Ddat’ gan Dic Jones yn 

ymateb yn benodol i feirniadaeth Dafydd Rowlands yn y cyfansoddiadau ac i’r geiriau ‘Nid yw 

bardd ddoe yn ennill coronau heddiw’, a osodwyd fel cyflwyniad i’r soned:  

   Cân di dy hen benillion a’th dribannau 

   I lonni’r ‘rinclis’ yn y Babell Lên, 

   Ond paid â mentro’u dangos yn y mannau 

   Lle mae coronau i’w cael – maen nhw’n rhy hen. 

                                                           
314 Jason Walford Davies, ‘Beirniadaeth Jason Walford Davies’, yn W.J. Jones (gol.) Cyfansoddiadau a 
Beirniadaethau Eisteddfod Genedlaethol Cymru Llanelli a’r Cylch 2000 (Llandybïe, 2000), 40 
315 Dafydd Rowlands, ‘Beirniadaeth Dafydd Rowlands’, yn Ibid., 54. 
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   Cân di dy bennill telyn a’th delyneg . . . 

   Ond paid â’u gyrru i’r Steddfod ar dy ladd. 

   Aeth seinberusrwydd mwy yn anffasiynol. 

   Nid yw barddoniaeth gyfoes yr un siap, 

   A’r digonfensiwn nawr yw’r confensiynol 

   Heb fawr o neb ac arno ond rhyw grap. 

   Felly na ddwg dy fydrau pert i’r sioe, 

   Pa ennill coron heddiw ag awen ddoe? 316   

Wrth reswm, nid dychanu Dafydd Rowlands yn unig a wneir yma. Mae’r llinellau hefyd yn 

amddiffyn yr estheteg farddol y buom yn ei dadansoddi yn y rhan hon o’r traethawd. Sylwer 

ar y geiriau ‘seinberusrwydd’ a ‘mydrau pert’, ac mae’n debyg mai’r ‘rinclis’ yn y Babell Lên 

yw gweddillion y werin ddiwylliedig y teimlai cymuned farddol y Cilie eu bod yn ei boddhau 

a’i gwasanaethu gyda barddoniaeth eglur ac uniongyrchol – dim ‘ond rhyw grap’ sydd gan y 

mwyafrif mawr ar farddoniaeth ‘gyfoes’ a di-siap yr oes sydd ohoni.  

Ond mae’n werth sylwi nad ceidwadwr llwyr oedd Dic Jones ym myd celfyddyd. Gwelir ei 

barodrwydd i gofleidio’r hyn sy’n newydd ac yn wahanol hefyd. Yn ei gerdd ‘Dwy Awen’ 

cyferbynna ei awen ef ag awen ei fab Brychan oedd yn brif leisydd i’r grŵp Jess. Er y 

gwahaniaeth yn eu cân a’u hanallu i lwyr werthfawrogi gweithiau ei gilydd, tystia Dic Jones 

fod pob cenhedlaeth yn rhoi mynegiant gwahanol i ing yr enaid, ond yr un creadigrwydd sydd 

yno yn y bôn: 

Onid llais di-hid y llanc 

Yw tafod y to ifanc? 

Onid ef yw oesol dôn 

Gofidiau ei gyfoedion, 
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A bardd mawl eu byrddau medd, 

A’u hirfelyn orfoledd?317 

Yn ychwanegol at hynny, yn ei ysgrif ‘Sain a Sŵn’ cyfeiria at y profiad o wrando ar gôr yn canu 

darn anghonfensiynol iawn. Cwestiyna ystyr newid a’r ffaith bod yr hyn oedd yn cael ei gyfrif 

yn newydd ac yn arbrofol yn ei blentyndod yn cael ei gyfrif fel norm erbyn hyn. Nid yw’n erbyn 

celfyddyd arbrofol ond gafaela’n dynn yn yr egwyddor mai ‘mater o gyfathrebu yw pob celf 

yn y pen draw. Hyd yn oed petai’r gynulleidfa honno’n ddim ond un’.318 Un gerdd ddiddorol 

sy’n tynnu’r pwyntiau hyn ynghyd yw ‘Y Gân Ni Chanwyd’ sy’n cyfeirio at waith cerddorol John 

Cage – ‘pedair munud a thair-ar-ddeg-ar-hugain eiliad o ddistawrwydd hollol’ ar wahân i sŵn 

y gynulleidfa. Disgrifia’r gerddorfa ddi-sŵn a’r arweinydd yn arwain y distawrwydd yn ei 

ddillad gorau. Ar y cyfan, dychanol ac eironig yw cywair y cywydd hwn, ac eto mae’n bosibl 

fod elfen o amwysedd yn y cwpled olaf sy’n golygu nad yw Dic Jones yn ymwrthod yn llwyr â’r 

arbrawf hwn:  

Da yw gwybod fod rhoi fent 

I dawelwch yn dalent.319 

Fe welwn, felly, fod barddoniaeth dywyll a rhai tueddiadau llenyddol modernaidd yn 

cynrychioli’r ‘Arall’ yn hanes cymuned farddol y Cilie, ac roedd Euros Bowen yn ymgorfforiad 

o’r ‘Arall’ hwnnw. Ond fe geir ychydig o anghysondeb ar eu rhan. Nid oedd pob bardd ‘tywyll’ 

yn gondemniedig yn eu golwg. Yr eithriad mawr oedd Waldo Williams. Fe’i mabwysiadwyd ef 

fel rhyw fath o nawddsant gan gymuned farddol y Cilie, a gellir dweud bod iddynt ran bwysig 

yn y broses o’i ganoneiddio a rhoi statws mythaidd iddo. Ceir cerddi i Waldo gan T. Llew Jones, 

                                                           
317 Jones, Yr Un Hwyl a’r Un Wylo, 82. 
318 Dic Jones, Golwg Arall: Barddoniaeth ac Ysgrifau (Llandysul, 2001), 21. 
319 Jones, Cerddi Dic yr Hendre, 283. 
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Dic Jones a Thydfor.320 Bu T. Llew Jones hefyd yn darlithio arno droeon a rhoddodd i ni 

bortread cynnes o Waldo sy’n cynnwys y nodweddion cymeriad – a’r priodoleddau proffwydol 

– a ddaeth yn rhan mor ganolog o ddelwedd y bardd a’r cof amdano.321     

Yn gysylltiedig â bwgan yr awen dywyll, agwedd bellach ar yr hyn a ystyriai cylch y Cilie yn 

‘Arall’ ym myd llên ac awen oedd academwyr a beirniaid llenyddol. Geiriau negyddol eu 

cynodiadau yw ‘academig’ ac ‘academaidd’ i aelodau’r cylch yn ddiwahân. Wrth reswm, mae 

cydnabod yr ‘Arall’ hwn yn fodd o bwysleisio mai beirdd y ‘werin’ ydynt hwy a cheir yma adlais 

o’r hen densiwn deallusol rhwng ‘ceiliogod y Colegau’ a gwerin gwlad a âi yn ôl i ddyddiau 

John Morris-Jones. Iddynt hwy, un sefydliad oedd â sawr academaidd arno oedd Yr Academi 

Gymreig. Diddorol nodi i T. Llew Jones gael gwahoddiad i ymuno â’r Academi bedair gwaith, 

ond gwrthododd y gwahoddiad bob tro am y teimlai na ddylai awduron fod yn rhan o garfanau 

detholedig. (Teg nodi y ceir anghysondeb yma yn rhesymeg T. Llew Jones, gan y gellid dadlau 

yn gwbl resymol mai cylch dethol a chaeedig o feirdd oedd beirdd y Cilie.) Un gweithgarwch 

academaidd a ddôi o dan amheuaeth gan feirdd y Cilie oedd beriniadaeth lenyddol ac roedd 

Dic Jones yn neilltuol o amheus o feirniaid llenyddol. Ystyriai’r bardd ei fod yn ddigon tebol i 

ddehongli ei waith ei hun, ac ni thybiai fod angen cymorth unrhyw feirniad arno. ‘Goddef 

beirniaid llenyddol a wnâi Dic’, meddai Idris Reynolds, ‘a thebyg y byddai’n eu lleoli ychydig 

yn is nag ambell i ddyfarnwr rygbi neu hyfforddwr pêl-droed’.322 Wrth iddo fynd ati i ddethol 

gwaith y bardd ar gyfer y gyfrol Cerddi Dic yr Hendre gwelir bod Ceri Wyn Jones yn llwyr 

ymwybodol o’r agwedd hon tuag at feirniadaeth lenyddol ac academyddion yn gyffredinol: 

                                                           
320 Jones, Y Fro Eithinog, 19, 164; Jones, Cerddi Dic yr Hendre, 137; Ann Tydfor, Rhamant a Hiwmor Tydfor, 21. 
321 Jones, Fy Mhobol i, 119-26. 
322 Reynolds, Darn o’r Haul Draw yn Rhywle, 110-11. 
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Doedd gan Dic Jones fawr o olwg ar feirniadaeth lenyddol, ac nid fel beirniad 

llenyddol yr euthum ati i hel y gyfrol hon ynghyd Nid oes yma droednodiadau 

yn baglu dros ei gilydd i esbonio a dehongli a chroesgyfeirio, na chwaith 

ddamcaniaethau academaidd.323 

Ceir adlais o’r tensiwn hwn yn yr englynion a luniodd Dic Jones i Alun Cilie wedi iddo ennill 

gwobr gan yr Academi Gymreig yn 1965 am ei gyfrol Cerddi Alun Cilie. Cyflwynwyd y wobr 

iddo mewn seremoni yn y Coleg yn Aberystwyth, ac o dan yr wyneb yn y gyfres hon o 

englynion, fel rhyw is-destun, gwelir y tyndra rhwng yr ‘academaidd’ a’r ‘gwerinol’: 

    Alun Cilie’n y Coleg – a welwn 

     Yma’n hawlio’i anrheg. 

         Ymysg gwŷr dysg y mae’n deg 

          I’r gwladwr gael ei adeg. 

 

    Coed mawr yr Academi – a ostwng 

     Y glust at ei gerddi, 

         Pawb o’r bron yn seboni, 

         A da waith ddyweda i.324 

Cyfeiria’n benodol at werthfawrogiad Saunders Lewis o waith ei gyfaill (‘Nid syndod yw i 

Saunders – lwyr ddwli / Ar ddiliau ei gwafers’). Daw’n ôl drachefn i bwysleisio priodoleddau 

gwerinol Alun Cilie fel bardd, ac – yn unol â’r gwerthoedd llenyddol a’r estheteg farddol y 

buom yn eu trafod – mae’n pwysleisio’r ffaith mai bardd crefftus, cywrain a diymffrost ydyw: 

    Crefft ei besain. Gywreinwaith, – ynganiad 

     Ei gynghanedd berffaith 

         Yw gwin a rhin yr heniaith, 

         Da’i gweld yn ei dillad gwaith. 

                                                           
323 Ceri Wyn Jones, ‘Cyflwyniad’ yn Cerddi Dic yr Hendre, xxxii. 
324 Ibid., 73. 
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    Rhag i’w hwyl hi fynd ar goll, – a harddwch 

     Y gerdd i ddifancoll, 

         A’th wledig awen ddigoll, 

         Tydi’n wir yw’n tad ni oll.325 

Cafwyd cyfres o englynion ar yr un achlysur hefyd gan Fred Williams ac mae’r rheini’n meithrin 

y wedd wrthacademaidd yn amlycach fyth:  

Dyma wŷr ein Hacademî – â chlod 

Uchel-ael i’w Gerddi … 

I’w ‘sgidiau, y dysgedig, – golegol, 

     Hogiau’r stwff synthetig, 

                 Ni ddeuant, – ef bendefig 

                        Yn her i’w brol ar y brig.326 

Ymhellach, dychanwyd y dysgedig gan Isfoel yn ei awdl i’r Eisteddfod. Yn hyn o beth gellir 

gweld bod y wedd wrthacademaidd hon wedi gwreiddio’n ddwfn ymhlith cylch barddol y Cilie 

ers y cychwyn cyntaf a gwelwn Isfoel yma yn difrïo ymweliadau’r dysgedigion â’r Babell Lên: 

Doethion y beirniadaethau  

A gwŷr y gyfrinach gau –  

Gwŷr hyddysg yn y graddau 

A gwŷr hwyr i drugarhau; 

Gwŷr llwyd y Groeg a’r Lladin 

A gwŷr prowd â’u geiriau prin.327 

Fel y dywedwyd eisoes yn y bennod hon, nid oedd gan T. Llew Jones lawer i’w ddweud wrth 

ysgolheigion. Nid oedd yn gweld llawer o werth i gyrsiau ysgrifennu creadigol yn y prifysgolion 

                                                           
325 Ibid., 73. 
326 Williams, Codi’r Wal, 47-8. 
327 Isfoel, Cerddi Isfoel, 68. 
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am y teimlai nad oedd modd dysgu crefft o’r fath – dawn oedd gallu ysgrifennu creadigol iddo 

yn ei hanfod. Gwrthbwynt amheus i’r werin ddiwylliedig a diymffrost oedd yr academaidd yn 

ei olwg – beirdd y werin oedd beirdd y Cilie a chaiff hynny ei bwysleisio dro ar ôl tro gan T. 

Llew Jones. Cyfeiriodd, er enghraifft, at Alun Cilie fel ‘diguro fardd gwerin’328 a dywed fod 

geiriau Isfoel ‘I’r werin yn gannwyll’.329 

Wrth gwrs, mae’n bwysig sylwi bod elfen o rethreg yn y gwrthgyferbynnu hwn rhwng yr 

‘academaidd’ a’r ‘gwerinol’. Ydyw, mae’n rhan o ddisgwrs beriniadol cymuned farddol y Cilie, 

ond dylid cofio, serch hynny, fod gan y gymuned hon gysylltiadau agos â’r byd academaidd. 

Graddiodd Fred Jones a Simon B. Jones o Brifysgol Bangor ac fel y gwnaethom sylwi uchod fe 

fu’r ddau’n gyfryngau i ddwyn safonau newydd John Morris-Jones, a gwybodaeth am y 

traddodiad barddol Cymraeg, i sylw eu brodyr yn y Cilie. Trwy gyfrwng Cymdeithas Ceredigion 

hefyd bu cyfathrach rhwng beirdd y Cilie ac academwyr megis T. H. Parry-Williams a Gwenallt. 

Trefnwyd cyfarfod arbennig yn Aberystwyth i gyfarch T. H. Parry Williams a’i wraig Amy Parry-

Williams, a hynny ar achlysur dathlu pen-blwydd y bardd yn bedwar ugain. Bu cais i feirdd 

Cymdeithas Ceredigion eu cyfarch, a gwnaethant hynny gydag arddeliad.330 Bardd arall a 

gyfarchwyd gan feirdd y Cilie ar ran Cymdeithas Ceredigion oedd Gwenallt. ‘Byr ei hyd, ond o 

brydydd / Gwenallt Jones yn Samson sydd’, meddai Dic Jones amdano.331 A chafodd Gwenallt 

ei goffáu yn dra theilwng hefyd gan T. Llew Jones.332 

  

 

                                                           
328 Jones, Y Fro Eithinog, 145. 
329 Ibid., 40. 
330 Y Cardi, Rhif 2 (Awst 1967), 3-5.  
331 Dic Jones, ‘Gwenallt’, Y Cardi, Rhif 3 (Awst 1968), 23. 
332 Jones, Y Fro Eithinog, 165. 
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Agweddau tuag at Ferched 

Fel y gwelsom yn yr adran flaenorol, roedd cylch y Cilie yn gymuned farddol oedd yn cael ei 

hydreiddio gan werthoedd llenyddol cyffredin. Gweledigaeth ac estheteg ysgol o feirdd ac nid 

unigolion sydd i’w gweld yn eu hanes. Rhoddai hynny unoliaeth pwrpas iddynt. Yn yr un modd 

gellir gweld bod y gymuned hon o feirdd yn rhoi llais i werthoedd cymdeithasol cyffredin ac i 

ideoleg gymdeithasol gyffredin. Unwaith eto, mae hynny’n dwyn i gof gymuned farddol 

Beirdd yr Uchelwyr oedd yn dyrchafu gwerthoedd cymdeithasol cyffredin, sef gwerthoedd 

ceidwadol yr uchelwriaeth Gymreig yn eu hachos hwy. Wrth grybwyll Beirdd yr Uchelwyr, un 

tebygrwydd amlwg sy’n ein taro’n syth yw’r ffaith ddiymwad fod cymuned farddol y Cilie yn 

gymuned drwyadl wrywaidd – Bois y Cilie neu Fechgyn y Cilie oedd yr enw arnynt. Yr hyn y 

ceisir ei wneud yn yr adran hon yw ceisio dadansoddi agwedd y gymuned farddol hon tuag at 

ferched neu fenywod. 

O’r deuddeg o blant a aned i Jeremeiah Jones a’i wraig Mary roedd pump ohonynt yn ferched. 

Ceir cyfeiriad at ddoniau barddol rhai o fenywod y Cilie yn llyfr Jon Meirion Jones, Teulu’r Cilie, 

a gellir dweud mai un o’i gymwynasau mawr ef fu ein goleuo ynghylch menywod y teulu. Bu’r 

pum chwaer yn ffigurau dylanwadol yn y gymdeithas am amryw resymau. Adwaenid 

Margaret, y ferch hynaf, fel un oedd yn ddylanwadol o ran ei steil a’i ffasiwn. Ystyrid hi yn 

dipyn o eicon ffasiynol ar hyd y fro. Cyfeirid at Ann, y chweched plentyn, fel y ‘dalent fawr’.333 

Roedd hi’n gerddorol dros ben ac ystyrid fod ei doniau yn y maes hwn yn ddiarhebol. 

Llwyddodd i feithrin dawn gerddorol nifer o blant y fro, a sefydlodd gôr lleol. Cyfeiriwyd ati 

fel un o ‘ferched gorau Cymru’ yn ei hangladd.334  Cyfrannodd Esther, y seithfed plentyn, hefyd 

at ddiwylliant y fro. Cyfeiriodd Jon Meirion Jones ati fel un a oedd ‘efallai yng nghysgod ei 
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brodyr athrylithgar’.335 Er hyn, roedd hi’n dipyn o athrylith ei hun ac yn feddylwraig ddofn 

oedd â dawn i adrodd stori. Enillodd amryw o gystadlaethau mewn eisteddfodau lleol gyda’i 

limrigau a’i phenillion. Gwelwyd yr un athrylith yng nghymeriad Myfanwy. Gallai sgwrsio’n 

rhwydd a deallus ar amryw bynciau, roedd yn fydryddwraig benigamp, ac yn sgil ei chof 

rhyfeddol llwyddodd i ddiogelu barddoniaeth ei brodyr, ei chwiorydd a’i barddoniaeth hi ei 

hun.336 Bu Mary Hannah, y nawfed plentyn, yn athrawes ysgol elfennol ym Mhontardawe, 

Maesteg a Felindre, cyn dychwelyd i’r Cilie.  

Er y cyfraniadau pwysig hyn gan fenywod y Cilie i ddiwylliant Cymru a’u doniau amlwg, ni 

chydnabuwyd hyn yn llawn gan eu brodyr na’r ail genhedlaeth o gylch barddol y Cilie. Yn sicr, 

ni ddaethant yn rhan o fytholeg y Cilie. Diddorol darllen yr hyn a ddywed T. Llew Jones am y 

merched yn y ‘Rhagair’ i gyfrol Jon Meirion Jones:  

Etifeddodd y bechgyn, a rhai o’r merched i raddau llai, ddawn barddoni 

Jeremiah’r Gof.337 

O ystyried hyn, diddorol yw edrych ar y cerddi a ysgrifennwyd am fenywod gan fois y Cilie ac 

ar y cyfeiriadau yn eu cerddi atynt. Soniwyd uchod am y cerddi cyfarch a ganwyd gan rai o’r 

beirdd i Syr T.H. Parry-Williams a Lady Amy Parry-Williams. Mae’n ddiddorol edrych ar gerdd 

Alun Cilie. Mae dros ddwy ran o dair o’r gerdd yn gyfarchiad a mawl uniongyrchol i Parry-

Williams, ac yna, megis rhyw atodiad, crybwyllir ei wraig: 

    Da, o wirfodd, cyn darfod 

    Fy sionc lith, fai seinio clod 

    I Ledi Amy’i gymar 

    Teg ei phryd, golud Sir Gâr 
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337 T. Llew Jones, ‘Rhagair’, yn Jones, Teulu’r Cilie, xi. 
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    Am drwsio a llywio llys 

    Y Syr a’i gadw’n gysurus. 

 

    A’i hathrylith fawr hithau – a’i thoreth 

     Euraid o storiau, 

         Tyn plant hen, tyn y plant iau 

         Wefr a hwyl o’i chyfrolau.338 

Yn yr englyn cyfeirir at gyfraniad Lady Amy fel awdur llyfrau a chasgliadau o straeon.339 Ond 

er cydnabod hynny, ac er i Lady Amy gael gyrfa yn ei hawl ei hun ym myd llên a chanu gwerin, 

byw yng nghysgod ei gŵr a wna yma ac mae’n haeddu clod ‘Am drwsio a llywio llys’ ei chymar, 

am ei ymgeleddu, ‘a’i gadw’n gysurus’. Yr un yw’r neges gan Alun Cilie yn ei gerdd gyfarch i B. 

T. Hopkins, a’r un yw adeiledd y gerdd. Mae’r wraig yno, yn llythrennol bron, yn atodiad i’w 

gŵr ar y diwedd. Cyfeiria at ei gofal dros y bardd a’i hiselhau drwy awgrymu mai ei hunig 

bwrpas mewn bywyd oedd gofalu am ei gŵr. Pur ddilornus yw’r englyn olaf yn y gerdd:  

    Ac i’w lewaf wraig lawen – yma rhof 

     Y mawrhad cyn gorffen; 

         Hon a’i gofal sy’n gefen 

         Nos a dydd beunydd i Ben. 

 

    O daw gwŷs iddo fynd o’i gell – y Sul 

     At rhyw Saint anghysbell, 

         Bydd hi’n jecôs a’r nos yn hell 

         Nes daw ef nôl i’r stafell.    

 

Fe wyddost yn iawn pan fyddi – yn hwyr 

Yn cyrraedd fod ganddi, 

              Dy wraig hoff, cup o’ coffi 

                                                           
338 Alun Jones, ‘Cyfarchion i Syr Thomas a Lady Amy Parry-Williams’, Y Cardi, Rhif 2 (Awst 1967), 3. 
339 Gw. y cofnod arni yn www.bywgraffiadur.cymru gan Rhidian Griffiths. 

http://www.bywgraffiadur.cymru/
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              A gwâl dwym i’th ddisgwyl di.340 

Yr un yw’r meddylfryd, yr un yw’r dôn nawddoglyd tuag at ferched, wrth i Dic Jones gyfeirio 

at wraig Gwenallt, a hynny unwaith eto ar derfyn cerdd o fawl iddo – ‘I noddi’i bardd mae’n 

dda bod / Missus i’w serchus warchod’.341 A phan aeth y beirdd ati ym 1970 i gyfarch T. Llew 

Jones, wrth iddo gael ei anrhydeddu yn yr Ŵyl Lyfrau yn Aberystwyth, cafwyd cyfeiriadau 

cyffelyb at Margaret, ei wraig yntau.342  ‘Gariadlawn wraig yr awdlwr, / Mae hon yn goron i’w 

gŵr’, meddai B.T. Hopkins amdani,343 ac ebe Alun Cilie am Margaret, a oedd hefyd yn nith 

iddo: 

    Cyn myned mae’n rhaid dwedyd – ti gefaist, 

     Gyfaill, gymar hyfryd, 

         Merch lân, y berta’n y byd, 

         Yn fwa am dy fywyd. 

 

    Mewn nych a’r storm yn uchel – neu’n egwan 

     Bydd Magi fel angel; 

         Ffyddlon â’i moddion a’i mêl 

         Arno’n gweini’n ei gornel.344  

Yr un yw cân T. Llew Jones i raddau wrth iddo gyfeirio at ei wraig ei hun hefyd. Mewn un ysgrif, 

yn sôn am ymweliad gan Waldo Williams â’i dŷ, gwêl hi fel rhyw gysgod yn y cefndir yn 

cyflawni gorchwylion domestig er cysur y ddau fardd. Cyfeiria ato ef a Waldo – a hwy’n unig 

– yn sgwrsio yn y ‘stafell ffrynt, lle’r oedd fy ngwraig wedi cynnau tân braf ar ein cyfer’.345 

                                                           
340 Alun Cilie, ‘Llinellau i anrhydeddu Mr. B. T. Hopkins’, Y Cardi, Rhif 5 (Awst 1969), 12. 
341 Dic Jones, ‘Gwenallt’, Y Cardi, Rhif 3 (Awst 1968), 23. 
342 Y Cardi, Rhif 7 (Awst 1970), 26-30. 
343 Ibid., 30. 
344 Ibid., 28. 
345 Jones, Fy Mhobl i, 126. 
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Ymhellach, cyfeiria at ragoriaethau gwraig addas wrth gyfeirio at ddewis Tom Stephens o 

wraig. 

Cafodd wraig i’w siwtio i’r dim – gwraig dawel, hoff o’i chartref, tra oedd ef yn wibiwr 

egnïol yma a thraw yn ei gar, yn aml yn hwyr iawn y nos.346   

Cwbl ddilornus yw agwedd Isfoel tuag at ferched yn ei gerdd ‘Anhepgorion Ffermio (gynt)’. 

Mewn cyfres o benillion mae’n rhestru’r hyn sydd ei angen ar gyfer bod yn ffermwr 

llwyddiannus, ac yno’n israddol, ar ddiwedd pob pennill, yn gyfwerth ag offer ffermio i bob 

pwrpas, y mae ‘gwraig dda’:  

Ni welais lawer iawn o lun  

    Ar undyn byw heb fwyell, 

    A llawlif, trawslif, bilwg mawr, 

    Brws sgubo’r llawr a wyntell, 

    Maen llifanu, carreg hogi,  

    Clocsen fach a buddai gorddi, 

    Peiriant torri gwair a beinder,  

    Mashîn tynnu tato, sguffler,  

    Bocs ciwano, mowlder, ysgol, 

    A gwraig dda a phoced weddol. 

Aiff yn ei flaen i restru mwy o’r hyn sydd ei angen ar ffermwr er mwyn cyflawni gwahanol 

ddyletswyddau ar y fferm, a daw’r gerdd i ben drwy iselhau’r wraig hyd yn oed ymhellach gan 

roi un o’r swyddogaethau mwyaf israddol ar y fferm iddi:  

    Gwraig iachysol a chlocs uchel 

    I fwydo’r ffowls mewn baw a phwdel.347 

                                                           
346 Ibid., 67. 
347 Isfoel, Cyfoeth Awen Isfoel, 64-5. 
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Rhywiaethol hefyd yw ymagweddu’r gymuned farddol hon at gyrff merched. Lluniodd Tydfor 

englyn o dan y teitl ‘Y Topless’. Diraddia’r englyn hwn ferched mewn ffordd gwbl blentynnaidd 

wrth gyfeirio at eu noethni: 

    Rwy’n edrych ar ran uchaf – morwyndod 

     Mewn mireinder noethaf, 

              Wedi prwff o’r di-dop braf 

              Y diwaelod a welaf!348  

Yr un dôn a geir yn englyn Dic Jones ‘Mini Sgert’: 

    Datguddiodd Dot ei gwddwg, – yna daeth  

     Ei dwy fron i’r amlwg, 

                Bu dda’r rhain, felly ba ddrwg 

                Dod â’r gwaelod i’r golwg?349 

 

Yn ei gerdd gyfarch ‘Gefeilliaid’ (Gerald a Gareth) mae Isfoel yn rhoi sylw i’r fam yn bwydo’r 

efeilliaid. Er mai taro’r cywair doniol yw ei fwriad, gwna hynny mewn ffordd eithaf amrwd 

wrth iddo gyfeirio at y ‘babi dwbl, bobo deth!’ ac at y ‘Deufrawd yn rhannu dwyfron, – a 

chynnyrch / Uniad mass production’.350 A throi at Dic Jones, delwedd gwbl ystrydebol o’r ferch 

‘fusneslyd’ a geir yn ei englyn yntau ‘Mam-yng-Nghyfraith’ (‘Er fy lles bu’n busnesa, – er fy 

lles, / Ar fy llw, bu’n cega’351). Cwbl ddilornus, yn ogystal, yw ei englyn ‘Yn Eisiau, Gwraig’ sydd 

â’i hiwmor yn seiliedig ar restr o ystrydebau yngyhlch merched.352 A thestun doniolwch iddo 

hefyd yw trawsrywioldeb a thrawswisgo fel y dengys ei englyn ‘Camsyniad’:  

                                                           
348 Tydfor, ‘Y Topless’, yn Ann Tydfor (gol.), Rhamant a Hiwmor Tydfor, 70. 
349 Jones, Cerddi Dic yr Hendre, 54. 
350 Isfoel, Cyfoeth Awen Isfoel, 103. 
351 Jones, Cerddi Dic yr Hendre, 133. 
352    Rwy’ am gymar fyddar, fud, - wen, fwyn, ddoeth, 
    Fain, ddethe, hardd, ddiwyd. 
             Os ca’i un yn brês i gyd 
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    Un noson drom mas yn y dre – winciodd 

     Ar ryw hync o rywle, 

                 Ond wedi noethi’i bethe 

                 Ffeindiodd hi mae ‘hi’ oedd ‘e’.353 

Fe welir, felly, fod cymuned farddol y Cilie yn adlewyrchu gwerthoedd cymdeithas drwyadl 

batriarchaidd, ac maent yn rhoi mynegiant i’r math o syniadau dilornus a cheidwadol am 

ferched a oedd mor dderbyniol mewn hiwmor cyhoeddus cyn i’r ymdrechion am hawliau 

cyfartal i ferched ddechrau newid agweddau cymdeithasol o’r 1960au ymlaen. Er hyn, mae’n 

bwysig pwysleisio nad yw merched yn gwbl ddibris yng ngolwg y beirdd. Yng ngherdd Isfoel, 

‘Cewri Sir Aberteifi’, sy’n ddathliad o fywyd diwylliannol ac eisteddfodol y sir, cyfeirir at 

ferched yr ardal. Mae’n ddigon gwir mai yn y ddau bennill olaf y gwneir hynny, ond o leiaf nid 

yw’n anwybyddu’r ffaith fod nifer o ferched talentog Sir Aberteifi wedi bod â rhan flaenllaw 

ym mywyd eisteddfodol a cherddorol eu gwlad.354 Ceir ysgrif gan Isfoel hefyd yn trafod 

Cranogwen (Sarah Jane Rees) a oedd yn fardd, yn bregethwraig, yn ysgolfeistres ac yn 

arweinydd cymdeithasol.355 Cydnabu ei chyfraniad cyfoethog i gymdeithas Gymreig ei hoes, 

ond eto mae rhyw duedd i’w thynnu i lawr am ei bod yn fenyw. O ran ei doniau cyhoeddus o 

flaen cynulleidfa, awgryma ei bod yn llwyddiannus am ei bod yn fenyw ac nid oherwydd 

unrhyw gynneddf arbennig fel unigolyn. ‘Gallai ddiddori cynulleidfa yn dda’, meddai, ‘yn 

                                                           
             Mi af â’i mam hi hefyd. 
Ibid., 194. 
353 Jones, Yr Un Hwyl a’r Un Wylo, 50. 
354    Yma ganwyd ein Moelona, 
   Seren lachar iawn, 
   A Glantegwen a Gernosa, 
   Llawn o ddysg a dawn, 
   Mari Williams, fwyn gantores 
   Essie Evans lân o Frongest, 
   Jenny Jones y fwyn angyles, 
   Blodau’r Sir a gawn. 
Isfoel, ‘Cewri Sir Aberteifi’, Cyfoeth Awen Isfoel, 41. 
355 Ceir cofnod arni yn https://bywgraffiadur.cymru/ (Sarah Jane Rees). 

https://bywgraffiadur.cymru/
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rhannol, am mai menyw oedd’.356 Mae hefyd yn nodi nad oedd ganddi lwyr ddealltwriaeth o 

grefft y gynghanedd. Ond, o safbwynt gweithredu ymarferol dros statws y ferch, mae’n 

ddiddorol iawn sylwi bod tad Bois y Cilie, Jeremiah Jones, yn ŵr blaengar yn ei ddydd. Ef oedd 

un o’r rhai cyntaf yng nghylchoedd amaethyddol Sir Aberteifi i roi tâl cyfartal i ddynion a 

menywod.357 Ac er i ni sylwi uchod na roddwyd fawr o sylw i ddiddordebau llenyddol 

‘merched y Cilie’, diddorol yw nodi mai menyw, Margaret Jenkins, a ysgrifennodd y rhagair i’r 

gyfrol, Ail Gerddi Isfoel ynghŷd â hunangofiant byr. Agorwyd y drws i Eleri Davies hefyd 

ymrysona yn Sir Aberteifi, a’r peth mwyaf rhyfeddol yw i gylch barddol y Cilie agor drws y 

cysegr sancteiddiolaf yn y Rŵm Bach i Donald Evans a’i gymar Pat. Ond, ar y llaw arall, gellid 

dadlau mai mân eithriadau yw’r rhain sy’n profi’r rheol.  

Yn achos Dic Jones hefyd, er gwaethaf natur ei hiwmor am ferched mae’n bwysig sylwi y ceir 

ganddo nifer o gerddi mawl sy’n cydnabod cyfraniadau deallusol a chymdeithasol merched. 

Un o’r merched yr ysgrifennodd nifer o gerddi amdani oedd yr addysgwraig a’r 

genedlaetholwraig Cassie Davies.358 Yn ei gerdd ‘I Cassie’ dyrchafa fagwraeth Cassie Davies yn 

ardal Tregaron gan nodi ei fod yn lle da i ‘godi cymeriadau’. Ond, yn bwysicach, mae’n 

dyrchafu cyfraniad gwerthfawr Cassie Davies yn gymdeithasol a’i gallu hefyd i arwain ac 

ysgogi:  

    Ac o’u tras fe ddaeth Cassie, – i yrru, 

     Arwain a diddori, 

                 Aeth y Blaid â’i henaid hi, 

                 Aeth ei heniaith â’i hynni.359 

                                                           
356 Isfoel, Hen Ŷd Y Wlad (Llandysul, 1966), 53. 
357 ‘Yr oedd yn arferiad slawer dydd i dalu mwy i’r gwryw nag i’r fenyw am wneud yn union yr un gorchwyl, a 
chofiaf am y cynnwrf ymhlith y ffermwyr pan gododd fy nhad y pris yn gyfartal i’r wriag a’r gŵr.’ Isfoel, Ail 
Gerddi Isfoel, 25. 
358 Ceir cofnod arni yn https://bywgraffiadur.cymru/ (Cassies Jane Davies). 
359 Jones, Cerddi Dic yr Hendre, 127. 

https://bywgraffiadur.cymru/
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Ysgrifennodd gerdd arall yn dathlu ei phen-blwydd yn bedwar ugain, gan ddyrchafu Cassie 

Davies i’r entrychion wrth gydnabod ei chyfraniad i’r genedl. Gosoda hi ar bedestl ac ni wêl ei 

hun ar yr un gwastad â hi o bell ffordd: 

    Petawn i’n chwedl yn fy oes, 

    A’m moes i yn ddilychwin, 

    A phe safaswn ar y nhra’d 

    Dros fy iaith a’m gwlad o’r cychwyn. 

    Mi fyddwn wedyn dri chwarter ffordd, bron 

    I haeddu cael f’enwi ‘run anadl â hon.360 

Canodd gerdd farwnad i Cassie Davies hefyd, a dyrchafodd gyfraniadau pwysig merched eraill 

ar gân, er enghraifft Mrs Tegryn Davies, pan enillodd fedal Syr T. H. Parry-Williams, cyfraniad 

Mari James Llangeitho i Ferched y Wawr, fel cynghorydd sir, ac i fywyd ei chapel. Un arall y 

canodd ei chlodydd oedd Tany Grey-Thompson.  

Fe ddengys y cerddi hyn fod Dic Jones yn gallu ymateb yn ddigon eangfrydig i ferched a 

lwyddodd i sicrhau amlygrwydd cyhoeddus, a diddorol yng ngoleuni hynny yw ystyried y 

cywydd a luniodd i Mererid Hopwood, y ferch gyntaf i gipio’r gadair yn yr Eisteddfod 

Genedlaethol. Ar y naill law, mae’n cydnabod ei fod yn falch o weld natur wrywaidd byd y 

gynghanedd yn cael ei herio. Awdl am fam a gollodd ei phlentyn a gafwyd gan Mererid 

Hopwood yn Ninbych yn 2001, a dywed Dic Jones fod ei chân fenywaidd yn wahanol i’r hyn a 

gafwyd gan y beirdd gwrywaidd cyn hynny:  

    A chadeiriwyd merch serchog 

    Â’i gwedd cyn lonned â’r gog, 

    Am storom na wyddom ni 

                                                           
360 Ibid., 205. 
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    Y dynion ddim amdani.361 

Mae’n cyffroi wrth feddwl bod yna lais newydd ffres yn dod i blith y gymuned farddol 

genedlaethol:  

    A hi i lên yw’r awel iach 

    Na allwn hebddi bellach.362 

Dywed fod cyfnod newydd ar droed – ‘Hi yw dawn ein dadeni’363 – ond, ar y llaw arall, ceir 

yma islais rhywiaethol o hyd wrth iddo gymharu pryd a gwedd y beirdd traddodiadol 

gwrywaidd â’r ‘siapus Fissus Hopwood’.364   

Mewn rhifyn arbennig o’r Traethodydd a gyhoeddwyd ym 1986 ar gyfer trafod beirniadaeth 

ffeminyddol yn y cyd-destun Cymreig, gosodwyd peth o’r deunydd a drafodwyd uchod – 

cywydd teyrnged Alun Cilie i Syr T.H. Parry-Williams a’r Fonesig Amy ac englyn Dic Jones i’r 

fam yng nghyfraith – mewn traddodiad hir yn ein llenyddiaeth o ragfarnau gwrywaidd tuag at 

fenywod.365 Fel y dangoswyd gennym, mae rhagfarnau o’r fath, a hynny’n aml ar lefel 

anymwybodol, yn cael mynegiant gan sawl un o feirdd y Cilie, er bod yn eu gwaith hefyd rai 

cerddi sy’n tystio i’r ffaith y gallent ymateb yn gadarnhaol i ferched a sicrhaodd amlygrwydd 

yn gymdeithasol ac mewn bywyd cyhoeddus. Ond, ar y cyfan, gellir dweud bod y ddelwedd 

o’r ferch yng ngwaith y cylch yn arwydd eu bod yn gymuned farddol batriarchaidd ei rhethreg 

a cheidwadol ei hagweddau cymdeithasol. Yn wir, mae digon o dystiolaeth i awgrymu bod 

cymuned farddol y Cilie yn anghymeradwyo sawl agwedd ar gymdeithas oddefol y 1960au a’r 

1970au, fel y dengys geiriau Dic Jones: 

                                                           
361 Ibid., 261. 
362 Ibid., 261. 
363 Ibid., 261. 
364 Ibid., 261. 
365 Kathryn Curtis, Marged Haycock, Elin ap Hywel a Ceridwen Lloyd-Morgan, ‘Beirniadaeth Lenyddol 
Ffeminist’, Y Traethodydd, CXLI (1986), 50. 
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    Does dim ots ‘run ffagotsen 

    Yn awr am ffasiynau hen –  

    Dim ots beth yw hyd y mwng, 

    Gorau arf yw arf hirfwng, 

    Man a man dyn â menyw, 

    Sdim ots cans ein system yw. 

    Sdim ots fod y brestiau mas 

    Neu i’w canfod drwy’r canfas, 

    A dim ots fod merched mwy 

    Â gwaelodion gweladwy.366  

Cwmtydu 

Yn achos pob cymuned, boed leol neu genedlaethol, mae’r syniad o le yn allweddol. Fel y 

trafodwyd ar ddechrau’r bennod hon, soniodd J.R. Jones am y gymuned genedlaethol 

Gymreig yn nhermau ‘cydymdreiddiad iaith a thir’, ac yn achos cymuned farddol cylch y Cilie 

mae’r cwlwm rhwng unigolion a darn o dir yn allweddol o ran undod y grŵp. Wedi’r cwbl 

mae’r enw Bois y Cilie, neu Feirdd y Cilie yn dynodi cyswllt uniongyrchol â darn penodol o dir 

– fferm y Cilie. Mae’r cwlwm hwnnw rhwng pobl, barddoniaeth a darn o dir, yn cael ei gyfleu’n 

ddiriaethol drwy gyfrwng y gyfrol Cerddi Pentalar gan Alun Cilie – cyfrol o gerddi ar y naill law, 

ond yng nghanol y gyfrol ceir map manwl o fferm y Cilie a hefyd yn y canol argraffwyd siart 

achau manwl y tylwyth. Wrth gwrs, mae angen nodi bod bro neu gymdogaeth cymuned 

farddol y Cilie yn llawer ehangach na’r fferm ei hunan ac yn cwmpasu rhan helaeth o arfordir 

de Ceredigion. Fodd bynnag, tyfodd un llecyn arbennig yn rhyw fath o symbol o’r cyswllt hwn 

rhwng cymuned farddol y Cilie a’u tiriogaeth – y lle hwnnw oedd Cwmtydu. Yno, islaw’r Cilie, 

roedd yr hyn a eilw Jon Meirion Jones yn ‘ddeiliaid y Cilie’ yn arfer byw mewn bythynnod 

unllawr ar lawr y cwm, a lle cyrhaedda’r dyffryn cul y môr ceir traethell Cwmtydu a chlwstwr 

                                                           
366 Jones, Cerddi Dic yr Hendre, 122. 
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o dai a gwelir o hyd yno olion yr odyn galch enwog. Yn y dyddiau a fu byddai llongau fel y 

Martha Jane yn dod i’r lan yng Nghwmtydu gyda llwythi o gwlwm (tanwydd a wneid o lo caled) 

a chalch, a cheid cryn brysurdeb yno ar adegau penodol o’r flwyddyn. Tuag ugain llath o’r 

morglawdd presennol ceir gweddillion ‘Craig yr Enwau’ lle bu rhai o feibion y Cilie’n ysgythru 

eu henwau i goffáu eu campau fel nofwyr.367 Yma hefyd ar ddiwrnodau penodol yn yr haf – 

Dydd Iau Mowr. Dydd Iau Bach a Dydd Iau Bach Bach – byddai teuluoedd yr ardal, ynghyd â 

rhai o ieuenctid alltud y fro, yn dod ynghyd i dreulio’r diwrnod yng nghwmni ei gilydd gan 

ganu, gwledda a chwarae pob math o gemau.368 Cyfeiria Isfoel at hyn yn ei hen ddyddiau: 

Dechreuaf trwy sôn fel yr aethem mewn gambo i draeth Cwmtydu ar ddiwrnod 

hir-felyn-tesog o haf pan oedd ardal gyfan wedi trefnu i dreulio prynhawn ar y 

traeth, a phob teulu yn taenu ei liain gwyn ar y cerrig llyfnion i gyd-fwynhau 

pryd o de a bara cyrens ar ôl dod i mewn o’r dŵr, ac yn falch o afael fy nhad a 

oedd yn golchi’r holl blant bob yn un ac un, ac yn ein dal o dan y dŵr fel oedd 

orcestra fawr yr Atlantic i’w chlywed yn ein clustiau. Yr oedd hyn flynyddoedd 

cyn i Henry Ford freuddwydio am ysgubo’r heolydd â’i gerbydau chwim. Oes y 

cart a cheffyl oedd yr oes honno, a hyfryd iawn oedd cael trip yn y cerbyd tair 

milltir-yr-awr hwnnw. Cymraeg oedd iaith y traeth, a siaradai pawb â’i gilydd 

yn serchog yn yr hen iaith, a neb yn ofni fod Sais yn gwrando a gwneud sbort 

ar ein pennau. 369  

Ceir ymdeimlad yma ar ran Isfoel fod rhyw arwahanrwydd cyfrin rhwng Cwmtydu a gweddill 

y byd, ac yng ngolwg rhai o aelodau’r cylch barddol mae’r llecyn hwn yn troi’n symbol o fyd 

delfrydol eu plentyndod ac o ryw Gymru baradwysaidd a fodolai cyn dyfodiad yr oes fodern, 

ei Seisnigrwydd cynyddol a’i newidiadau diwylliannol. Mae Cwmtydu yn tyfu i fod yn rhyw 

fath o fan cysegredig, nid mewn ystyr grefyddol, ond yn sicr y mae’n gysegredig am ei fod yn 

                                                           
367 Jon Meirion Jones, Ôl troed T. Llew [:] Deg Taith Lenyddol (Llandysul, 2011), 52-60. 
368 Gerallt Jones (gol.), Awen Ysgafn y Cilie (Llandysul, 1976), 23. 
369 Isfoel, ‘Cwmtydu’, Y Cardi, Rhif 1 (Rhagfyr 1966), 17. 
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cysylltu’r gymuned farddol â’i hynafiaid a’i gorffennol, ac yn tyfu’n symbol o’r gwerthoedd 

cymdeithasol y mae’r Cilie, a’r gymuned farddol ei hun yn eu coleddu. Yng nghyfrol Jon 

Meirion Jones, Ôl troed T. Llew mae Cwmtydu yn fan i bererindota iddo.370 Yn nghofiant T. 

Llew Jones ceir cyfeiriad arall at y ffaith fod Cwmtydu yn ‘un o’r llecynnau cysegredig’371 yn ei 

olwg.  

Nid yn annisgwyl, ceir cyfeiriadau niferus at Gwmtydu yng ngherddi cylch barddol y Cilie. Un 

o’r darnau enwocaf, yn sicr, yw englyn John Tydu, y brawd a ymfudodd i Ganada, sef ‘Hiraeth 

am Gymru’:  

    Megis y llin yn mygu – yn araf 

     Yw’r hiraeth am Gymru; 

                Tywodyn o Gwmtydu 

                Yn hollt y rhwyf ydwyf i.372 

Meddai Isfoel ymhellach:   

    Cwm cul, cam, cartre rhamant – a chwmwd 

     Dychymyg a moliant; 

                  Hen gwm pert ac ‘important’ 

                  A’i wyrthiau coeth wrth y cant. 

 

    Llannerch ddwyfol ei lluniad – ôl llaw Duw 

      Pell o dwrw gwareiddiad; 

                  Ni ddaeth rhysedd i’w thrwsiad 

                  Ond ffresni a glesni gwlad.373 

                                                           
370 Jon Meirion Jones, Ôl troed T. Llew, 52-60. 
371 Reynolds, Tua’r Gorllewin, 185. 
372 Jones, Teulu’r Cilie, 170. 
373 Jones, Ôl troed T. Llew, 62. 
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Roedd Cwmtydu yn fan pwysig iawn i Isfoel ac mae’n dda cofio y byddai rhai o’i ganeuon 

ysgafn yn cael eu canu yno yn y 1920au ar y traeth pan ddeuai’r tyrfaoedd ynghyd yn ystod yr 

haf. Roedd dwy o’r caneuon hynny, ‘Cân y Pom’ ac ‘O’r Babell i’r Biben’ yn ymwneud â rhai o 

gymeriadau’r ardal. Pan fu farw Isfoel, nid yw’n syn canfod mewn marwnad iddo gyfeiriadaeth 

arbennig at y cyswllt cyfrin rhyngddo a Chwmtydu ac at y ffaith fod y fan yn ymdeimlo â cholli 

ei awen:  

    Eto oed, yng Nghwm Tydu, – hebddo ef 

     Bydd hwyr yn hiraethu; 

                  Awel oer yn galaru, 

                  A’i gywydd E’n gwisgo’i ddu.374  

Ceir yr un naws ar ddiwedd cywydd coffa Simon B. Jones gan Fred Williams.375 Diddorol yw 

sylwi hefyd ar y ffaith i Gwenallt gyfarch Alun Cilie ar gân fel ‘bardd y Cilie . . . a bardd 

Cwmtydu’.376 Yn hyn o beth mae’n gosod Cwmtydu ar yr un gwastad â’r Cilie eiconig, a chaiff 

Alun Cilie ei ystyried drachefn yn fardd Cwmtydu gan Donald Evans yn ei goffâd iddo: 

    Had bywiol o’r farwolaeth – a gyfyd, 

     Hen gof o gynhaliaeth, 

                  Su’r ysbryd ar hyd dy draeth – 

                  Su Cwmtydu’r dreftadaeth.377 

Mae’r tir a’r bardd yn cael eu hieuo’n un yn y fan hon. Mae’r ddau fel petaent yn cydfodoli â’i 

gilydd. Gwna Dic Jones yr un cysylltiad yn ei gerdd goffa i Tydfor drwy gyfrwng y llinell, ‘On’d 

                                                           
374 Anhysbys, ‘Chwe Englyn Coffa i Isfoel’, Y Cardi, Rhif 4 (Mawrth 1969), 13. 
375    Ar lanw’r lli’r cwmni a’i cyll –  
   Sŵn dwyster sy’n y distyll; 
   Tawedog yng Nghwmtydu 
   Yr awron gyfoedion fu; 
   A’i fôr trist yn llyfu’r traeth, 
   Am ei aer trwm ei hiraeth. 
Fred Williams, ‘Er Cof am Y Parch. S. B. Jones’, Y Cardi, Rhif 5 (Awst 1969), 32. 
376 Gwenallt, ‘Cyfarch Gwenallt i Alun yn 70’, Y Cardi (Calan 1977), 12. 
377 Donald Evans, ‘Alun, mae’r nos yn olau’, Y Cardi, (Calan 1977), 16.  
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ti ydoedd Cwmtydu?’.378 A da cofio, wrth gwrs, mai drwy gyfuno Tydu a môr y cafwyd yr enw 

unigryw Tydfor.379 

Cyfansoddodd Alun Cilie nifer o gerddi i Gwmtydu ac yn eu plith mae ‘Llanw’ a ‘Trai’. Yn y 

ddwy gerdd hon ceir cyferbyniad dramatig rhwng y modd yr oedd yr hen gymdeithas yn 

treulio ei hamser yng Nghwmtydu a’r modd y mae’r ardal wedi newid erbyn heddiw. Rhydd 

bwyslais ar fwrlwm y porthladd a’r gymdogaeth oedd yn dyfod ynghyd yno (‘A rhamant bywyd 

a chelfyddyd falch / A chân a dawn gwŷr wrth hen odyn galch’380). Yn ei gerdd ‘Trai’ chwaraea 

ar eiriau gan droi ei gerdd flaenorol ben i waered gan ddisgrifio distawrwydd a’r ffaith fod hud 

y gymdeithas oedd yn arfer cyfarfod yno wedi llwyr ddiflannu. ‘Ond nid oedd bywyd a 

chelfyddyd falch / Na throed un gŵr wrth yr odyn galch’.381 Mae’r un gwrthgyferbynnu rhwng 

prysurdeb ac asbri’r gorffennol a thraeth ‘anghyfannedd, gwael a di-ymgeledd’ y presennol 

i’w gael yn glir iawn hefyd yn y gân ‘Cwmtydu’.382   

Bu Cwmtydu yn fan i ysbrydoli awen T. Llew Jones hefyd. Nid yn unig drwy ei farddoniaeth 

ond drwy gyfrwng ei lyfrau i blant yn ogystal. Lleolwyd y nofel Dirgelwch yr Ogof (1977) yng 

Nghwmtydu. Ond, o safbwynt ein trafodaeth yma, mwy arwyddocaol yw’r cywydd arbennig 

i’r lle a luniodd ar ddiwedd ei oes. Yn ei gywydd ‘Cwmtydu’ cyfeiria at bwysigrwydd 

cysylltiadau llenyddol y lle:  

    Bro ddi-stŵr beirdd a stori, 

    Dyna oedd Cwmtydu i ni.383 

                                                           
378 Jones, Cerddi Dic yr Hendre, 164. 
379 Jones, Ôl troed T. Llew, 62. 
380 Alun Cilie, Cerddi Pentalar (Llandysul, 1976), 57. 
381 Ibid., 58. 
382 Jones, Cerddi Alun Cilie, 9-11. 
383 Jones, Y Fro Eithinog, 234. 
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Mae’r cwpled hwn yn cyfleu’r cyswllt cilyddol rhwng cymuned farddol y Cilie â’r llecyn 

arbennig hwn ac mae’n werth nodi hefyd mai ‘cysegr’ yw disgrifiad y bardd o Graig-yr-enwau. 

Aiff T. Llew Jones yn ei flaen i sôn am yr ‘estron hy’384 sydd wedi symud i mewn i’r ardal a’i 

dwyn o dan drwynau’r beirdd a’r brodorion lleol. Cyfeirio at y twristiaid Seisnig a wna yn y fan 

hon drwy’r modd y cyfeiria’n benodol at y ffaith fod iaith yr ardal yn newid, ‘dileu’n hiaith a’i 

hedliw wnânt’.385 Hiraetha am y gymdeithas a fu a myfyria ar ddylanwad ac effaith 

mewnfudwyr ar yr ardal: 

    Mae’r byd a wyddom ar ben, 

    A thrai ar deithi’r Awen; 

    Dwg diwylliant trwstan tre 

    Fy iaith o lannau’r Fothe. 

    Ai ffawd y ‘Gwmrâg’ ragor 

    Ydyw mynd yn swnd y môr, 

    Yn farw yn nwfn y foryd, 

    Ac ar goll ei geiriau i gyd?386 

Mynega ei bryder gwirioneddol am dynged yr iaith Gymraeg. Felly, yn y fan hon try’r man 

‘cysegredig’ hwn yn faes brwydr ar un ystyr ac yn symbol o enciliad y gymdeithas Gymreig yng 

Ngheredigion. Ceir sawl sylw gan feirdd y Cilie am Saeson yn tresmasu yng Nghwm Tydu. 

Cawsom awgrym o hynny uchod yn y dyfyniad o’r ysgrif ‘Cwmtydu’ gan Isfoel, ac yn yr un 

ysgrif mae’n mynd ati i fanylu: 

Daeth y Saeson i wybod am Gwmtydu yn y blynyddoedd hyn, ac aeth y lle i 

edrych yn ddieithr i ni’r Cymry; deuant â’u moduron i lanw pob cilfach o’r lle, 

a daeth yr iaith fain fel pla i wenwyno’r awyr a gyrru’r trigolion heddychol i 

ffwrdd, ac ni ddaw temtasiwn i Gymro i daenu ei fwrdd ar y glas fel cynt . . . 

                                                           
384 Ibid., 234. 
385 Ibid., 234. 
386 Ibid., 235. 
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Saeson a welais i yn hawlio’r lle blaena pa ddydd, ac yn torheulo yn foliog yn 

haul yr hen fangre annwyl.387 

Er yn fwy ymataliol, yr un yw’r ergyd a geir gan Y Parchedig D. J. Roberts yn ei gyflwyniad i 

Cerddi Alun Cilie; ‘ffedog o draeth preifat i’r teuluoedd a fu’n torri cwysi ar y bronnydd serth 

sy’n ei amgylchu’ oedd Cwmtydu gynt, ‘ond erbyn hyn’, meddai, ‘y mae cyfoethogion ein 

dinasoedd wedi darganfod y lle’.388 Daw’r hiraeth am yr hyn a fu a bygythiad y mewnfudwyr 

yn amlwg yng ngherddi aelodau eraill o gylch barddol y Cilie i Gwmtydu. Hiraetha S. B. Jones 

am yr hen gwm a theimla ansicrwydd ynghylch ei ddyfodol. Cyfeiria at y newid sydd wedi 

digwydd yn yr ardal gyda thwf mewn twristiaeth yn effeithio ar Gymreictod a’r hen ffordd o 

fyw. Cyfeiria at y ‘Sais wrth ochr y Foel â charafán’389 sy’n fygythiad i’w hunaniaeth ac i 

ddyfodol yr ardal. Yr un yw cri Fred Williams hefyd yn ei gerdd sy’n rhannu’r un teitl â cherdd 

S. B. Jones, ‘Yr Hen Gwm’. Cyfeiria at ddadfeiliad cymdeithas glòs Gymreig cefn gwlad yn y 

modd mae ‘clawdd a pherth yn cydio’390 er mwyn adeiladu ffin rhwng cymdogion. Yn ei gerdd 

goffa i’w gyfaill Tim Thomas, Dôl-Llan, Cwmtydu nid coffáu unigolyn a wna ond cymuned gyfan 

sy’n prysur ddiflannu: 

    Ei bobl oedd gwerin ei bau – fe’u carodd 

     Ac fe’i cerid yntau; 

             A gwerin ar eu gorau 

             A gaem yn Tim ‘does dim dau.391 

Ceir darlun o’r newid hwn oedd ar droed ac ymweliadau’r twristiaid yn amlhau yn ei gerdd 

‘Carafán’. Darlunia’r modd yr oedd ynys o Gymreictod yn cael ei newid dros nos gan ddyfodiad 

                                                           
387 Isfoel, ‘Cwmtydu’, 19. 
388 Jones, Cerddi Alun Cilie, 4. 
389 S. B. Jones, Cerddi ac Ysgrifau S. B. Jones (Llandysul, 1966), 91. 
390 Williams, Codi’r Wal, 21. 
391 Ibid., 63. 
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y garafan.392 Mewn cerdd o’r 1980au troi at Gwmtydu a wnaeth Donald Evans hefyd wrth 

iddo drafod mewnlifiad Seisnig y degawd hwnnw a’r pryder apocalyptaidd ynghylch dyfodol 

cymunedau Cymraeg y gorllewin.393 

Ym mytholeg cymuned farddol y Cilie ceir un hanesyn sy’n crisialu’r tensiwn hwn rhyngddynt 

a’r ‘arall’ estron a ddaeth i hawlio man mor ‘gysegredig’ yn eu golwg. Yn y 1960au arferai 

Waldo Williams ddarlithio yn ystod yr haf o ben yr hen odyn yng Nghwmtydu. Roedd rhyw 

Sais wedi prynu tŷ wrth ymyl yr odyn ac o dan yr argraff ei fod yn berchennog ar yr odyn a’r 

tir o’i amgylch, a brasgamodd at y criw llengar gan eu cyhuddo o dresmasu ar ei dir. 

Gwrthododd y criw symud a’i anwybyddu, ac o ganlyniad daeth y brawd yn ôl yr eildro gyda 

pheiriant torri gwair swnllyd er mwyn ceisio tarfu ar y darlith. Yna, yn ôl cofnod T. Llew Jones 

o’r digwyddiad, penderfynodd Alun Cilie weithredu: 

Roedd Alun Cilie’n eistedd yn ymyl llwyn sylweddol o eithin, ac wrth danio 

sigarét fe roddodd fatsien i’r llwyn. Fe fflamiodd hwnnw dros y lle i gyd. 

Roeddwn i yn ymyl y Sais a chredais am funud ei fod yn mynd i ‘nharo i â’i 

ddwrn. Ond yr hyn a wnaeth yn y diwedd oedd brasgamu i lawr o ben yr odyn 

ac ni welwyd cip ohono wedyn. Aeth y ddarlith yn ei blaen yn dangnefeddus a 

diffoddodd y tân eithin yn fuan iawn.394 

                                                           
392    Swbwria y Cei Newydd 
       O’r Penrhyn i’r Cei Bach 
   Sy’n Feca oed ffyniannus –  
       Isel ac uchel ach. 
   Fel pebyll yr Israeliaid 
       Ar oror môr ceir mil, 
   Neu’n steilus ar gwrs dilyn 
       Bŵt yr ‘automobile’. 
Ibid., 69. 
393 Donald Evans, O’r Bannau Duon (Llandybïe, 1987), 73.  
394 Jones, Fy Mhobol i, 107-8.  
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Yn sgil y digwyddiad hwn, lluniwyd penillion digon syml yr olwg gan Isfoel o’r enw ‘Odyn 

Cwmtydu’ (mae’r nodyn esboniadol yn rhan o’r testun gwreiddiol), ac mae’n werth eu 

dyfynnu yn eu cyfanrwydd: 

    Mae odyn yng Nghwmtydu 

    A godwyd gan hen Gymry, 

    Lle byddai’r ffermwyr cefnog, balch 

    Yn llosgi calch bryd hynny. 

    Mae hon yn clymu hanes 

    A bri, anfarwol ffwrnes, 

    A chlawdd o’i chylch yn ddiwahân 

    I gadw’r tân yn gynnes. 

    Bu Dafi, gŵr Dolwylan, 

    Yn oes y gyflog fechan, 

    Yn slafio ddydd a nos di-dor 

    I’w dendio rhag mynd allan. 

    Bu tyrfa ddirifedi* 

    Yn hawlio hon a’i meddu 

    Ond trwy ras Duw, er gwaetha’ dyn 

    Mae’r odyn yng Nghwmtydu. 

*Adeg y bu Sais yn ceisio’i meddiannu395 

 

Mae’r odyn yn y gerdd hon yn symbol o’r cyswllt rhwng cymuned farddol y Cilie a’u tiriogaeth, 

ac mae’n datgelu fel y gwelai’r beirdd hyn yr ‘arall’ Seisnig fel bygythiad nid yn unig i’r cwlwm 

cyfrin hwn rhwng eu cymuned farddol hwy a darn o dir penodol, ond hefyd i’r cwlwm 

rhyngddynt a’u gorffennol.    

                                                           
395 Jones, Cyfoeth Awen Isfoel, 86. 
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PENNOD 3 

 

Rhwng Nef ac Uffern: Dychmygu’r Genedl Gristnogol Gymraeg 

 

 

Yn Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam yn 1888 bu Elfed (H. Elvet Lewis) yn fuddugol gyda’i 

bryddest ‘Y Sabath yng Nghymru’.396 A hithau’n awr anterth y gwareiddiad Ymneilltuol 

Cymraeg, roedd testun y bryddest, a’i chynnwys hefyd, yn gwbl gydnaws ag ysbryd crefyddol 

yr oes yng Nghymru. Mae rhan gyntaf y gerdd yn olrhain hanes y ffydd Gristnogol yng 

Nghymru ac yn gwneud hynny o safbwyntiau Prostestannaidd ac Ymneilltuol cyfarwydd. Ar ôl 

dyfodiad cyntaf Cristongaeth i Gymru yn oes y saint, daeth ‘cysgodion anwybodaeth’ dros y 

wlad yn sgil yr hyn a ystyriai Elfed yn ‘ofergoelion cul’ yr Eglwys Gatholig.397 Ond daeth 

gwawrddydd newydd yn yr unfed ganrif ar bymtheg yn sgil dyfodiad Protestaniaeth a 

chyfieithu’r ysgrythurau i’r Gymraeg. Yn sgil diwygiadau crefyddol y ddeunawfed ganrif a’r 

bedwaredd ar bymtheg rhyddhawyd y werin o’i thywyllwch a daeth y Sul Cymreig – ei 

bregethau, ei ysgolion Sul a’i emynau – yn ganolbwynt ‘Aelwydydd duwiol Cymru’.398 Cyffelyb 

yw’r darlun ym mhryddest Crwys ‘Gwerin Cymru’ (1911) lle’r haerir bod ‘gwrid coelcerthi’r 

diwygiadau mawr’ yn parhau ‘ar wedd y werin’ a lle gelwir gwerin Cymru, yn sgil ei 

chrefyddoldeb, yn ‘Fireiniaf gwyryf y cenhedloedd oll’.399     

O ran cynnwys, mae pryddestau Elfed a Chrwys yn cyfateb i ddelfrydau O.M. Edwards a’i 

ddealltwriaeth ef o gwrs hanes Cymru. Yn ei olwg ef, y blynyddoedd o 1730 ymlaen oedd 

‘cyfnod y deffro’ yng Nghymru, ac roedd y deffro hwnnw’n cwmpasu’r crefyddol, yn ogystal 

                                                           
396 E. Vincent Evans (gol.), Cofnodion a Chyfansoddiadau Buddugol Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam, 1888 
(Liverpool, 1889), 150-68. 
397 Ibid., 152. 
398 Ibid., 158. 
399 Millward (gol.), Pryddestau Eisteddfodol Detholedig, 39 a 40. 
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â’r llenyddol a’r gwladgarol.400 Gwelir, felly, fod y tri yn synio bod cyswllt annatod rhwng 

hanes Cymru a’r ffydd Gristnogol ac na ellir meddwl am y gymuned genedlaethol Gymreig 

mewn cyd-destun seciwlar yn unig. Fel y nododd Peredur Lynch, yn ystod yr ugeinfed ganrif 

gwelir bod rhai o genedlaetholwyr a meddylwyr amlycaf Cymru – Gwenallt, Lewis Valentine, 

J.E. Daniel, R. Tudur Jones, Dewi Eirug Davies, Eirwyn Morgan, Pennar Davies, R.M. Jones, 

Jennie Eirian Davies, R. Geraint Gruffydd a Gwynfor Evans – yn parhau i arddel yr un cwlwm 

‘rhwng crefydd, iaith, llenyddiaeth a chenedligrwydd’, ac fel y nododd Lynch ymhellach 

cysyniad ‘Y Gymru Gristnogol Gymraeg’ oedd ‘hanfod eu drychfeddwl cenedlaethol’.401 

Ein bwriad yn y bennod hon yw edrych ar drawstoriad o destunau llenyddol sy’n ymwneud 

â’r gymuned Gristnogol Gymraeg, yn genedlaethol, yn hanesyddol, ond hefyd ar wahanol 

adegau yn ystod yr ugeinfed ganrif. Mae cyswllt diddorol rhwng rhai o’r testunau hyn a’r 

dystopaidd mewn llenyddiaeth a bydd hynny’n ein harwain at drafodaeth ar rai testunau sy’n 

cynrychioli Cymru ddystopaidd sy’n amddifad o’r datguddiad Cristnogol ac sydd megis ochr 

arall y geiniog i’r Gymru Gristnogol Gymraeg a ddyrchefir ym mhryddest Elfed. Cyn troi at y 

testunau hyn, rhoir ystyriaeth yn gyntaf oll i rai ystyriaethau cefndirol.  

*          *          * 

Ni ellir osgoi pa mor ddylanwadol y bu Ymneilltuaeth ar feddylfryd, diwylliant a moesau’r 

Cymry hyd at ganol yr ugeinfed ganrif. Er nad yw’r Efengyl, fel y cyfryw, yn ganolog i fywydau’r 

rhan fwyaf o’r Cymry bellach, nid yw’r modelau moesol a’r patrymau meddwl a ffurfiwyd gan 

yr Ymneilltuwyr ymhell o’u gafael. Cafwyd dirywiad sylweddol yn nifer y Cymry sydd yn 

mynychu gwasanaethau crefyddol yn rheolaidd ac yn arddel cysylltiad ffurfiol â chapel neu 

                                                           
400 O.M. Edwards, ‘Blynyddoedd Cymru’, Cymru, I (1891), 53. 
401 Peredur Lynch, ‘Y Gymru Gristnogol Gymraeg’, Barn, 551/2 (Rhagfyr 2008/Ionawr 2009), 64. 
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eglwys, ac adlewyrchir yr un duedd yng ngwledydd eraill y Gorllewin yn gyffredinol. Yng 

ngeiriau R. Tudur Jones: 

Bu’r encil oddi wrth Gristnogaeth yn y byd modern yn destun myfyrdod 

haneswyr a chymdeithasegwyr ac yn fater pryder i Gristnogion ers 

blynyddoedd. Cytunir gan bawb fod perthynas Cristnogaeth â bywyd 

cenhedloedd y Gorllewin wedi ei thrawsnewid yn ystod y ddwy ganrif 

ddiwethaf. Gwthiwyd y Ffydd a fu unwaith yn ddylanwad ffurfiannol ar 

ddiwylliant Ewrop i ewin main o dir y cyrion.402  

Cyn yr encilio mawr hwn chwaraeodd y capel fel sefydliad ran flaenllaw yn niwylliant y Cymry. 

Er enghraifft, ni ellir edrych ar dirlun Cymru’n iawn heb sylwi ar y capeli sydd wedi eu plannu 

flith draphlith ar hyd a lled y wlad. Saif nifer helaeth ohonynt o hyd yn eu gwisg wreiddiol, ond 

mae eraill wedi eu gorchuddio gan glogyn newydd a dieithr. ‘Even today’, meddai M Wynn 

Thomas amdanynt, ‘outrageously cross-dressed as nightclub, or social centre, or bingo hall, 

they dominate the physical landscape of every town and village’.403 

Adwaenid Cymru’n benodol am ei chrefyddoldeb ymhlith gwledydd Ewrop ar drothwy’r 

ugeinfed ganrif a chymaint y berthynas rhwng Cristnogaeth a’r diwylliant Cymreig nes ei bod 

yn anodd gweld y ffin rhyngddynt. Gellir olrhain y berthynas agos hon mor bell yn ôl â’r unfed 

ganrif ar bymtheg, pan oedd William Salesbury, er enghraifft, yn cyplysu’i awydd i buro ac 

adnewyddu’r iaith Gymraeg â’i agenda fel Protestant selog i adnewyddu’r ffydd Gristnogol 

yng Nghymru. Gyda chyfieithiad yr Esgob William Morgan o’r Beibl cyflawn yn y flwyddyn 

1588 gellid dadlau bod sail ar gyfer gwareiddiad Cymraeg newydd wedi ei osod. Ond er mai 

Beibl William Morgan oedd y garreg filltir bwysicaf, gellir dadlau bod argraffu Beibl Bach 1630 

                                                           
402 R.Tudur Jones, Ffydd ac Argyfwng Cenedl: Hanes Crefydd yng Nghymru 1890-1914: Cyfrol 1 (Abertawe, 
1981), 16. 
403 M. Wynn Thomas, In the shadow of the pulpit: Literature and Nonconformist Wales (Cardiff, 2010), 19. 
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wedi bod yn fwy arwyddocaol o ran cyrraedd trwch y boblogaeth a phorthi’r dychymyg 

llenyddol Cymraeg. Fel y dadleua M. Wynn Thomas:  

The year 1630 is a very important . . . date in modern Welsh history. It marks 

both the inauguration of a new phase in the history of Welsh literary culture 

and the beginnings of a proto-modern sense of national identity. These were 

the long-term... consequences of an event of momentous religious significance 

that year, when the standard Welsh Bible of 1620 (a revised edition of the 

great original translation of 1588) was for the first time published in a form 

(the little Bible) and a price . . .  that made it available to ‘Welsh families, who 

have never enjoyed it before this time in the like manner and measure.’  . . . . 

although Puritanism did not arrive in Wales with the 1630 Bible, it entered 

Welsh literature very largely thanks to that Bible’s publication, which 

immediately inspired devout reformers to produce accompanying spiritual 

exercises of their own. . . . . in Morgan Llwyd (1619-59) and Charles Edwards 

(1628-91?) seventeenth-century Puritanism also produced two figures of 

imposing spiritual stature and literary genius, and the majesty of their best 

prose works was an unconscious tribute to the power of the little Bible to 

produce a great grandeur of spiritual imagination.404  

Yn sgil ysgolion cylchynol Griffith Jones Llanddowror, diwygiadau’r ddeunawfed ganrif, ac 

ysgolion Sul Thomas Charles, trawsnewidiwyd patrymau llythrennedd yng Nghymru. Yn wir, 

yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg ymddangosodd 351 o argraffiadau o naill ai’r Beibl 

Cymraeg cyfan neu’r Testament Newydd, ac erbyn diwedd yr un ganrif awgryma R. Tudur 

Jones nad oedd ‘unrhyw gartref Cymraeg ei iaith yn amddifad o Feibl’.405 Nid yw’n syndod 

canfod, felly, mai llenyddiaeth Feibl-ganolog a gynhyrchwyd gan y Cymry yn y ddeunawfed 

ganrif a’r ganrif ddilynol ac mai llawforwyn yr Ymneilltuwyr i raddau helaeth iawn oedd 

                                                           
404 M. Wynn Thomas, ‘Seventeenth-century puritan writers: Morgan Llwyd a Charles Edwards’, yn R. Geraint 
Gruffydd (gol.), A guide to Welsh literature c.1530-1700 (Cardiff, 1997), 192-1. 
405 R. Tudur Jones, ‘Dylanwad y Beibl ar Feddwl Cymru’, yn R. Geraint Gruffydd (gol.), Y Gair ar Waith: Ysgrifau 
ar yr Etifeddiaeth Feiblaidd yng Nghymru (Caerdydd, 1988)), 114.  
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argraffwasg Gymraeg gynhyrchiol y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Roedd gan fywyd y capeli 

afael gadarn ar y gymuned Gymraeg. Cynhelid gweithgareddau diwylliannol lu yn festrïoedd 

capeli ar hyd a lled y wlad yn wythnosol a châi bywyd cymdeithasol y gymdeithas Gymreig ei 

lywio gan weithgarwch y capeli, yr Ysgolion Sul, y Seiadau, y Cymanfaoedd Canu, y gwersi sol-

ffa, y cyfarfodydd gweddi a’r cyrddau cystadleuol a’r eisteddfodau. ‘O ganlyniad’, meddai R. 

Tudur Jones, ‘yr oedd perthyn i eglwys yn golygu bod yn aelod mewn uned gymdeithasol glos 

a chynnes, a honno’n cyfrannu at addysg ac adloniant yn ogystal ag at adeiladaeth 

ysbrydol’.406 Wrth gwrs, mae’n demtasiwn gorbwysleisio gafael y bywyd hwn ar Gymru. Yn 

1905, er enghraifft, allan o boblogaeth o 2,012,876 roedd 836,343 o drigolion Cymru yn 

mynychu’r Ysgol Sul.407 Ond er bod yr ystadegyn hwn yn dangos nad oedd mynychu’r Ysgol 

Sul yn weithgarwch y mwyafrif o’r boblogaeth, eto mae’r ffaith fod 836,343 yn dewis gwneud 

hynny yn destun rhyfeddod.    

Achub eneidiau oedd nod Ymneilltuwyr y bedwaredd ganrif ar bymtheg, ond trwy feithrin 

cenedlaethau ar genedlaethau yn y diwylliant Cymraeg Ymneilltuol chwaraeasant ran 

allweddol yn dyfnhau’r syniad hwnnw o wareiddiad cenedl a ddarlunnir yn y Beibl. Gellir 

dweud bod yr ymdeimlad cenedlaethol wedi ei ddyfnhau ymhlith llawer o bobloedd yn y byd 

modern yn sgil y darlun o genedl Israel a geir yn yr Hen Destament.408 Gwelir hefyd fod y 

syniad o fod yn rhan o genedl neu o gymdeithas benodedig yn rhan o gynllun tragwyddol Duw 

i ddyn ers y cychwyn. Cyn adeiladu Tŵr Babel gwelwyd bod Duw wedi dechrau palmantu’r 

ffordd ar gyfer gwasgaru’r bobl ar draws y byd wedi’r dilyw. Olrheinir yr holl amrywiaeth o 

                                                           
406 Jones, Ffydd ac Argyfwng Cenedl . . . Cyfrol 1, 121. 
407 Jones, ‘Dylanwad y Beibl ar Feddwl Cymru’, 125-6. 
408 Anthony D. Smith, Chosen Peoples (Oxford, 2003). 
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genhedloedd yn ôl at ddisgynyddion Noa yn y ddegfed bennod o Lyfr Genesis sy’n diweddu 

gyda’r adnod: 

Dyma lwythau meibion Noa, yn ôl eu hachau, yn eu cenhedloedd; ac o’r rhain 

yr ymrannodd y cenhedloedd dros y ddaear wedi’r dilyw.409 

Drwy hyn, gwelir bod y thema hon yn ganolog i’r Beibl ac felly wedi helpu i greu y math hwn 

o fydolwg cenhedlig, ac hefyd i sefydlu’r ffordd hon o synio am ‘gymuned genedlaethol’. Un 

o’r hanesion yn yr Hen Destament a gafodd ddylanwad mawr yn yr Oesoedd Canol a’r Cyfnod 

Modern Cynnar ar genedligrwydd ieithyddol a syniadau ieithyddol oedd stori Tŵr Babel.410 

Adroddir yr hanes yn Llyfr Genesis, pennod un ar ddeg, yn y modd a ganlyn: 

Un iaith ac un ymadrodd oedd i’r holl fyd. Wrth ymdeithio yn y dwyrain, cafodd 

y bobl wastadedd yng ngwlad Sinar a thrigo yno. A dywedasant wrth ei gilydd, 

“Dewch, gwnawn briddfeini a’u crasu’n galed.” Priddfeini oedd ganddynt yn lle 

cerrig, a phyg yn lle calch. Yna dywedasant, “Dewch, adeiladwn i ni ddinas, a 

thŵr a’i ben yn y nefoedd, a gwnawn inni enw, rhag ein gwasgaru dros wyneb 

yr holl ddaear.” Disgynnodd yr ARGLWYDD i weld y ddinas a’r tŵr yr oedd y 

bobl wedi eu hadeiladu, a dywedodd, “Y maent yn un bobl a chanddynt un 

iaith; y maent wedi dechrau gwneud hyn, a bellach ni rwystrir hwy mewn dim 

y bwriadant ei wneud. Dewch, disgynnwn, a chymysgu eu hiaith hwy yno, rhag 

iddynt ddeall ei gilydd yn siarad.” Felly gwasgarodd yr ARGLWYDD hwy oddi 

yno dros wyneb yr holl ddaear, a pheidiasant ag adeiladu’r ddinas. Am hynny 

gelwir ei henw Babel, oherwydd yno y cymysgodd yr ARGLWYDD iaith yr holl 

fyd, a gwasgarodd yr ARGLWYDD hwy oddi yno dros wyneb yr holl ddaear.411  

Gwelir trwy’r adnodau uchod mai methiant oedd ymgais y bobl i adeiladu tŵr a fyddai’n 

cyrraedd cyrrau’r nefoedd. Fel y dywed Bobi Jones yn ei ddadansoddiad ar Dŵr Babel yn ei 

                                                           
409 Genesis 10:32. Dyfynnir allan o’r Beibl Cymraeg Newydd – Argraffiad Diwygiedig (Korea, 2004). 
410 Caryl Davies, Adfeilion Babel: Agweddau ar Syniadaeth Ieithyddol y Ddeunawfed Ganrif (Caerdydd, 2000). 
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gyfrol gyfoethog, Crist a Chenedlaetholdeb: ‘I ddyn yr oedd Babel yn fethiant: i Dduw yr oedd 

yr un peth hwn yn achlysur sefydlu cyfoeth cenhedloedd y ddaear’.412 Gweithredu ei fwriad 

cychwynnol a wna Duw yn y fan hon drwy gymysgu’r ieithoedd. Gwelir yn glir drwy’r 

Ysgrythurau bod yr hyn a ddigwyddodd yn Nhŵr Babel yn ddigwyddiad cyfan gwbl 

arwyddocaol yn hanes cenhedloedd y byd.  

Cyhoeddwyd y gyfrol Antiquité de la nation et da langue des Celtes, autrement appelée 

Gaulois gan y Llydäwr Paul Yeves Pezron yn y flwyddyn 1703. Honna yn y gyfrol hon mai 

Cymraeg oedd iaith Gomer fab Jaffeth pan gymysgwyd yr ieithoedd yn Nhŵr Babel. Yn ogystal 

â hyn, dywed  bod y Cymry a’r Llydäwyr yn ddisgynyddion iddo. Cipiwyd yr honiad chwedlonol 

hwn gan Theophilus Evans a’i gofnodi yn ei gyfrol Drych y Prif Oesoedd: 

A phwy oedd yn siarad Cymraeg dybiwch chwi y pryd hwnnw, ond Gomer mab 

hynaf Japhet, ap Noah, ap Lamech, ap Methusala, ap Enoch, ap Iared, ap 

Malaleel, ap Cainan, ap Enos, ap Seth, ap Adda, ap Duw. Dyma i chwi 

waedolaeth ac ach yr hên Gymru, cuwch ar a all un bonedd daearol fyth bossibl 

i gyrrhaedd atto, pe bai ni eu heppil yn well o hynny. Ac y mae’n ddilys 

ddiammeu gennyf nad yw hyn ond y gwir pur loyw... Y mae’r enw  y gelwir ni 

yn gyffredin arno, sef yw hynny, Cymro, megis lifrai yn dangos i bwy y perthyn 

gwas, yn yspysu yn eglur o ba le y daethom allan; canys nid oes ond y dim lleiaf 

rhwng Cymro a Gomero, fel y gall un dyn, ie a hanner llygad ganfod ar yr olwg 

gyntaf.413 

O dan ddylanwad Theophilus Evans, cydiodd y syniad hwn ynghylch tras y Cymry a 

dechreuadau’r Gymraeg yn y dychymyg Cymreig, a daethpwyd i ddefnyddio ffurfiau fel 

Gomeraeg, Gomeriaith, Gomeriaid a Gomeraidd, ynghyd â’r enw Gomer ei hunan, yn ystod y 
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ddeunawfed ganrif a’r bedwaredd ar bymtheg wrth sôn am yr iaith a’r Cymry. 414  Yn sicr, 

dyma syniad poblogaidd a’i gwnaeth hi’n haws i’r Cymry eu dychmygu eu hunain yn genedl ar 

batrwm y genedl etholedig yn yr Hen Destament.   

Yn y Testament Newydd hefyd tystir i ofal Duw dros y cenhedloedd yn y modd yr achubodd 

Saul o Darsus a’i anfon yn Apostol at y cenhedloedd. Nid rhywbeth i’w gadw i’r Iddewon yn 

unig oedd yr Efengyl ond achubiaeth i bob cenedl. Ar sail hyn gellir dadlau mai amrywiaeth 

diwylliannol, ieithyddol a chymdeithasol yw bwriad Duw, ac eto estynnir i’r holl genhedloedd 

y fraint o fod yn un yng Nghrist. Crëwyd dyn ar lun a delw Duw, ond eto, nid unigolion ynysig, 

neu unffurf a greodd, ond unigolion a fyddai’n preswylio mewn cymunedau a chymdeithasau 

amrywiol a lliwgar. Yng ngeiriau Llyfr yr Actau, ‘Gwnaeth ef hefyd o un dyn yr holl 

genhedloedd’.415 A phwysleisio llaw Duw yng ngwneuthuriad y genedl a wnaeth y 

cenedlaetholwr o Gristion J.E. Daniel: ‘Y mae hi, fel y teulu y mae’n ehangiad ohono, yn rhan 

o ffrâm ddwyfol-ordeiniedig bywyd dyn’.416  

Cynllun sy’n ymestyn hyd dragwyddoldeb yw cynllun Duw yn ôl credoau’r Cristion. Datgelwyd 

rhan o’r cynllun gyda dyfodiad yr Ysbryd Glân ar ddydd y Pentecost. Eneiniwyd y bobl gan 

nerth yr Ysbryd Glân, a siaradent mewn ieithoedd cyferbyniol i’w gilydd, ond nid ataliodd hyn 

iddynt allu deall ei gilydd. Cofnodir yr hanes yn y Beibl fel a ganlyn: 

“Onid Galileaid yw’r rhain oll sy’n llefaru? A sut yr ydym ni yn eu clywed bob 

un ohonom yn ei iaith ei hun, iaith ei fam? Parthiaid a Mediaid ac Elamitiaid, a 

thrigolion Mesopotamia, Jwdea a Capadocia, Pontus ac Asia, Phrygia a 

Pamffylia, yr Aifft a pharthau Libya tua Cyrene, a’r ymwelwyr o Rufain, yn 
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416 J.E.Daniel, ‘Gwaed y Teulu’, yn Simon B. Jones a E. Lewis Evans (goln.), Sylfeini Heddwch (Llandysul, 1944), 
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Iddewon a phroselytiaid, Cretiaid ac Arabiaid, yr ydym yn eu clywed hwy yn 

llefaru yn ein hieithoedd ni am fawrion weithredoedd Duw.”417  

Felly, gwelir bod y Beibl ei hun wedi dangos i genedlaethau o Gristnogion fod yr amrywiaeth 

ieithyddol a chenhedlig hwn wedi’i blethu yn drwchus drwy gynllun achubol Duw. ‘Nid 

unffurfiaeth undonog, felly, yw amcan undod’, ebe Noel A. Davies, ‘ond cymod a chyd-ddeall 

ar draws ffiniau iaith a chenedl. Undod mewn amrywiaeth yw amcan Duw Babel’.418 Ac 

ymhellach, yn Natguddiad Ioan nid yw amrywiaeth cenhedloedd yn absennol – ymestyn hyd 

dragwyddoldeb:  

Ar ôl hyn edrychais, ac wele dyrfa fawr na allai neb ei rhifo, o bob cenedl a’r 

holl lwythau a phobloedd ac ieithoedd, yn sefyll o flaen yr orsedd ac o flaen yr 

Oen, wedi eu gwisgo â mentyll gwyn, a phalmwydd yn eu dwylo.419   

Nid unffurfiaeth ieithyddol a llwythol a geir yma ond undod yng Nghrist rhwng y gwahanol 

genhedloedd. Ceir darlun cyfoethog yma o’r Cristion yn cyffesu Crist yn Arglwydd drwy ei 

famiaith a phortreadwyd hyn yn gelfydd mewn pregeth gan J.E. Daniel: 

A chredwn yn y Pentecost tragwyddol y bydd Bernard yno yn canu ei “Jesu, 

dulcis memora,” a Luther ei “Ein fester Burg ist unser Gott,” a Watts ei “When 

I survey the wondrous Cross” a Phantycelyn ei “Iesu, Iesu, ‘rwyt yn ddigon” heb 

i Bernard anghofio ei Ladin, na Luther ei Almaeneg, na Watts ei Saesneg, na 

Phantycelyn ei Gymraeg, a heb i hynny rwystro mewn unrhyw fodd 

gynghanedd berffaith eu cyd-ddeall a’u cydganu.420  

                                                           
417 Actau 2:7-11. 
418 Noel A. Davies, Cyfres o Esboniadau: Detholiad o Genesis (Caernarfon, 2005), 51. 
419 Datguddiad 7:9. 
420 J.E.Daniel, ‘Gwaed y Teulu’, yn Simon B. Jones a E. Lewis Evans (goln.), Sylfeini Heddwch (Llandysul, 1944), 
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Rhydd Duw sêl ei fendith, felly, ar amrywiaeth cymdeithasol, ieithyddol a diwylliannol y 

gwahanol genhedloedd. Ond gan fod cenhedloedd yn rhan o drefn Duw a’i gynllun tragwyddol 

ni allant fodoli yn ôl eu mympwy eu hunain. Yng ngeiriau Dewi Eirug Davies: 

Gan mai Duw a greodd genedl, y mae’n dilyn fod terfynau iddi. Y mae’r hyn a 

grëwyd yn ddarostyngedig i’r Creawdwr. Llawforwyn yw’r genedl, nid 

Arglwyddes! Ni fedr hi ddilyn ei mympwy ei hun ond fe’i crëwyd gan Dduw i 

wasanaethu’r Hwn sy’n Arglwydd ei bywyd. Ymhellach, bydd ei ffyniant fel 

cenedl yn dibynnu ar ei pharodrwydd i sylweddoli nad oes bywyd cyflawn yn 

bosibl ar wahân i’w pherthynas â’r Hwn a’i galwodd. Pan fyn hi fyw ar wahân 

iddo Ef, yna nid oes a’i herys ond tranc marwolaeth enaid.421  

Yn y dyfyniad hwn, ceir rhybudd – ni all cenedl fodoli yn ei hawl ei hun; yn union fel cenedl 

Israel yn yr Hen Destament rhaid iddi fodoli dan ordeiniad a ffafr Duw er mwyn iddi ffynnu. 

Rhodd gan Dduw yw’r genedl, ac, fel y cais Dewi Eirug Davies ddadlau ymhellach, ni ellir mo’r 

naill heb y llall:  

Rhodd yw Cymreigrwydd fel y’i traddodwyd o genhedlaeth i genhedlaeth. 

Rhodd gras Duw, uwchlaw prisoedd marchnadoedd materol y byd, yw’r iaith 

Gymraeg. Trwyddi hi mynegwyd a chostrelwyd y gwir, y da a’r prydferth. 

Derbyn daear Cymru a wnaethom ni, yn fynyddoedd a dyffrynnoedd, yn rhodd. 

Rhoddion gras yw’r cyfan oll. Ac unwaith y sylweddolwn ni fod Cymreigrwydd, 

iaith a thir yn rhoddion ganddo Ef, fe sylweddolwn hefyd y byddai eu gwadu 

yn gyfystyr â gwadu’r Rhoddwr ei Hun.422  

Yn hyn o beth, nid yw’r genedl Gymreig yn unigryw yn ei hetholedigaeth. Eto i gyd, mae’r 

Ymneilltuwyr Cymreig wedi defnyddio’r ddelfryd hon, a’r syniad o gyfamod cenedlaethol â 

Duw, fel modd o ysbrydoli’u cyd-Gristnogion i ddyrchafu a chadw’r diwylliant Cymreig yn fyw. 
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Ynghyd â galw’r genedl i ddwyn gwaith Duw i ben, mae Duw yn galw nifer o unigolion penodol 

i gyflawni’r dasg. Gellir gweld y delfrydau Beiblaidd hyn ynghylch hanfod y genedl, a 

pherthynas y genedl â Duw, yn rhai o’r testunau llenyddol mwyaf dylanwadol a luniwyd gan 

rai o arddelwyr selocaf y Gymru Gristnogol Gymraeg. Mae emyn Lewis Valentine ‘Gweddi dros 

Gymru’ yn ieuo ffydd a gwladgarwch ac ‘wedi tyfu i fod’, chwedl Delyth G. Morgans, ‘yn 

anthem genedlaethol grefyddol’.423 Yr un yw cywair ‘Salm y Genedl’ gan Jennie Eirian Davies, 

ac mae’r cyfansoddiad hwnnw yn ei dro yn adleisio dau destun llenyddol allweddol yn y modd 

y delweddwyd y Gymru Gymraeg Gristnogol ar batrwm cenedl etholedig yr Hen Destament, 

sef araith Emrys Wledig yn y ddrama ‘Buchedd Garmon’ gan Saunders Lewis a’r gerdd ‘Cymru’ 

(Gorwedd llwch holl saint yr oesoedd) gan Gwenallt.424 Mae’r testunau hyn hefyd yn ein 

hatgoffa bod oblygiadau hunllefus wrth i’r genedl ddryllio’r cyfamod â Duw. Yn yr Hen 

Destament cawn gylchoedd o bechod, cosb, edifeirwch a gwaredigaeth wrth i genedl Israel 

golli golwg ar y cyfamod dwyfol. Mae’r ymwybod hwnnw i’w gael yn glir iawn yn ‘Salm y 

Genedl’ a sôn am genedl anffyddlon yn troedio’r ‘crindir cras’ y mae Lewis Valentine yn ei 

emyn.  

*         *         * 

Y testun cyntaf y byddwn yn ei archwilio yw cerdd hirfaith Bobi Jones, Hunllef Arthur.425  Mae’r 

awdur – R.M. Jones (1929-2017) – yn un o’r ffigurau mawr yn hanes llenyddiaeth Gristnogol 

Gymraeg y cyfnod diweddar. Ganed ef ar aelwyd ddi-Gymraeg yng Nghaerdydd ac ymlafniodd 

i ddysgu’r Gymraeg a’i mabwysiadu fel iaith ei galon yn ystod ei arddegau a’i ugeiniau cynnar. 

                                                           
423 Caneuon Ffydd (Llandysul, 2001), 1031; Delyth G. Morgans, Cydymaith Caneuon Ffydd (Aberystwyth, 2006), 
268. 
424 Caneuon Ffydd, t. 1065; Morgans, Cydymaith Caneuon Ffydd, 274; Saunders Lewis, Buchedd Garmon 
(Dinbych, 1937), 47-8; Christine James (gol.), Gwenallt: Y Casgliad Cyflawn (Llandysul, 2001), 70-1.  
425 Bobi Jones, Hunllef Arthur (Llandybïe, 1986). 
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Yn debyg i Pennar Davies, a drafodir isod, nid yng nghyd-destun y werin wledig Ymneilltuol y 

dechreuodd ei daith. Meddai am ei berthynas â’r Gymraeg:  

Dysgu’r Gymraeg (wedi profi’i heisiau) fu fy nhynged bigog i yn hytrach na’i 

chael ar blât. O’r gorau. Syniaf fy mod yn deall rywfaint yn well rai pethau 

ynglŷn â ‘bywyd’ o’r tu mewn oherwydd imi orfod dod i Gymru drwy ddringo 

dros y wal gefn.426 

Llywiodd y ffaith iddo ddysgu Cymraeg ei dynged oddi mewn i’r gymuned Gymraeg a 

Chymreig. O ran crefydd, dechreuodd ei daith ysbrydol fel agnostig. Ymlwybrodd o un syniad 

i’r llall heb ei galonogi na’i fodloni’n llwyr. Cyfeiria’n aml ato’i hun fel anghredadun capelog 

yn ei hunangofiant, O’r Bedd i’r Crud. Yr oedd rhyw wacter yn ei enaid hyd ei dröedigaeth yng 

nghapel China Street, Llanidloes, yn y flwyddyn 1953 pan glywodd lefaru’r adnod a ganlyn o 

Efengyl Luc: ‘Os bydd mab un ohonoch yn gofyn i’w dad am bysgodyn, a rydd ef iddo sarff yn 

lle pysgodyn?’427 Newidiodd y digwyddiad dramatig hwnnw ei fydolwg yn llwyr o’r foment 

honno ymlaen. Meddai am y profiad:  

Ac o’r herwydd, fe’m darostyngwyd i’r llawr ac odano. Fe’m plygwyd i fel darn 

o bapur. Rhuthrais ar f’union i’r gwaddodion i edifarhau. Ychydig a wyddwn ar 

y pryd fy mod drwy hyn wedi dod yn fwgan i rywrai.428 

Yn ei thro, daeth y dröedigaeth hon, ei ddaliadau Calfinaidd – a’i bwyslais ef fel unigolyn ar 

wirionedd Efengyl Iesu Grist – i hydreiddio ei holl waith beirniadol a chreadigol. Daeth i 

hiraethu am eneiniad yr Ysbryd Glân ar Gymru drachefn:  

Wedyn, eto yn yr un maes llenyddol, doeddwn i erioed wedi ystyried y gallai 

fod cyswllt rhwng amcan a gwerthoedd llenyddol a’r holl fyfyrdod di-ofyn-
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amdano ynghylch amcan a gwerthoedd drwy’r traddodiad Calfinaidd 

cyfoethog, peth a fu mor rymus o flaen ein trwynau yn y Gymraeg. Roedd 

Cymru, oherwydd brad ac o dan ysictod ‘rhyddfrydiaeth’ hygoelus a 

beirniadaeth Feiblaidd ragdybiol, wedi colli golwg ar ei gwreiddiau cynhenid. 

Yr oedd wedi torri hollt rhyngddi’i hun a’i gorffennol meddyliol Ewropeaidd a 

byd-eang. A bûm innau’n reit fodlon ar eistedd yn weddol gysurus ar y ffens yn 

y bwlch hwnnw. Faint yw’r bwlch o anwybodaeth gyndyn a erys, rhwng yr hyn 

y dymunwn fod a’r hyn sydd allan fan yna yn ddwfn ym mhatrwm meddwl 

dyfnaf y greadigaeth ac yn ymwneud â threfn a nod bywyd?  

Nis dychmygwn i.429 

Wrth gadw cymeriad ac argyhoeddiadau Bobi Jones mewn cof, fe drown yn awr at Hunllef 

Arthur, un o’i weithiau creadigol mwyaf rhyfeddol a thestun lle y cyplysir ei syniadau am 

Gristnogaeth a’r genedl Gymraeg yn blethwaith artistig uchelgeisiol. Cerdd epig ydyw sy’n 

olrhain hanes y Cymry o’r dechreuadau hyd at y presennol – a’r tu hwnt i hynny. Nid oedd 

Derec Llwyd Morgan ymhell o’i le pan gyfeiriodd at y gwaith fel y ‘gerdd hwyaf, a’r gerdd 

ryfeddaf’ iddo ei darllen erioed.430 Mae’r gerdd yn eithriadol o eang ei chyfeiriadaeth ac yn 

sail iddi y mae gwaith blynyddoedd o bendroni a myfyrio dros amryw bynciau. Gall fod yn 

feichus i’w darllen, ond yn werth pob diferyn o chwys wedi cwblhau’r artaith. Nid oes llawer 

wedi mentro ei darllen, heb sôn am ei dadansoddi, ac mae hyn yn drueni. Er hyn, gan adleisio 

barn Jerry Hunter, gellir dweud bod ynddi sêl eirias dros gadw Cymru a thros greu Cymru 

Gristnogol Gymraeg o’r newydd: 

There is also a suggestion [h.y. yn y gerdd] as to the artist’s role in preserving 

a fallen nation; it is through mimesis, artistic reflection removed from reality, 

as dreaming is removed from waking life, that the fallen nation can be realized 

anew. While ‘Hunllef Arthur’ is a difficult poem which has won only a very 
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limited readership, it is surely one of the more interesting experiments in 

poetic expression of the period.431 

Cenedl heb lwyr gyflawni ei photensial a bortreadir yn y gerdd hon a cherdd drasig ydyw sydd 

fel petai’n wylo uwch camgymeriadau a difaterwch arwyr honedig y gorffennol. Ymglywir ag 

arddull Feiblaidd drwy’r gerdd o ran ei mynegiant a’i ffurf gyffredinol, ac nid cyd-ddigwyddiad 

yw’r ffaith i’r bardd alw pennod gyntaf y gerdd yn ‘Genesis’ a’r bennod olaf yn ‘Datguddiad’. 

Mae’r bardd fel petai’n ymdrechu i osod cymuned genedlaethol yr oesoedd o fewn 

fframwaith ei syniadau diwinyddol ac fe alwyd y gwaith gan J.E. Caerwyn Williams yn ‘gân 

genedlaethol oddi mewn i gân grefyddol’.432 Oddi mewn i derfynau’r gân hon crea Bobi Jones 

ei genedl a’i gymdeithas ei hun, yn unol â’i ddadansoddiad o hanes ei genedl. Fel y nododd 

J.E. Caerwyn Williams ymhellach: 

Afraid dweud, yr ydym yn arfer meddwl am y presennol fel rhywbeth a 

ddatblygodd o’r gorffennol, ac ar y dyfodol fel rhywbeth yr esgorir arno gan y 

presennol, ac ni fyddai’n hollol anghywir i ni feddwl am ‘hanes’ Cymru fel 

rhywbeth sy’n bodoli ym meddyliau pobl, yn ymwybyddiaeth ysgolheigion ac 

eraill o’r gorffennol. A dyma’r tro cyntaf, hyd y gwn i, i fardd fynd ati i 

drosglwyddo i ni ei ffordd ef o amgyffred hanes Cymru.433  

Mae’n bwysig nodi mai hunllef, ac nid breuddwyd, a gwrtharwr nid arwr, a geir yn y gerdd 

hon. Ceir rhyw drawsnewid amlwg o freuddwyd i hunllef yn adran agoriadol y gerdd: 

Bu farw breuddwyd, yn anymwybodol bod 

Ei anwyliaid ef ar bwys, a phob ochenaid 

Yn suro i mewn i’r llaid. Disyfl mwy 
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Ei draed a’i ddwylo, tawel ei fochau, llonydd  

Ei dafod llawn wrth wasgu rhwng yr adwy 

Wyredig mewn pen gwyredig. Gan anadlu ing  

Dirgelaidd y tu ôl i’w dlawd ymwybod –  

Marw; a thynnodd ei freichiau coesau-ŷd 

Ei holl garennydd ynghyd â’i anadl olaf 

I lawr ar ei ôl gydag ef drwy’r twll yn ei wely.434  

Nid Arthur yw’r prif gymeriad yn y gerdd, ond cyfrwng ydyw i Bobi Jones rannu ei hunllef 

bersonol ef am Gymru. Byddai ‘Hunllef Bobi’ yn deitl mwy addas i’r gwaith ac mae’n ddiddorol 

sylwi ar yr hyn a ddywed yr awdur ei hunan am darddiad y syniad hwnnw o hunllef: 

Y prif ysgogiad cychwynnol, serch hynny, mi dybiaf, oedd canfod yr ofnusrwydd 

a oedd ymhlith y Cymry, a theimlo tosturi oherwydd hynny. Fe feddyliais ar y 

dechrau mai ofn y Gymraeg oedd hyn, y dychryn dwfn a oedd ar y Cymry di-

gymraeg a rhai Saeson, ond ar y Cymry Cymraeg hefyd, ynghylch bod yn Gymry 

o gwbl. Ofn y cyfrifoldeb a’i arwyddocâd. Maen nhw’n dweud wrtho i fod hyder 

seicolegol yn hanfodol i lwyddiant y farchnad ariannol. Ac nid oes amheuaeth 

na fyddai ffyniant economaidd Cymru a’i democratiaeth hi yn iachach o lawer 

pe bai ganddi hyder ynghylch ei bodolaeth hi ei hun. ‘Roedd darganfod yr ofn 

rhyfedd hwn yn arwain dyn i chwilio natur ein bodolaeth.435 

Dechreua’r hunllef gydag Oes y Seintiau, yna aiff yr hunllef yn ei blaen i’r brwydro a fu yng 

Nghatraeth. Cofnodwyd y frwydr hon yn wreiddiol yn ‘Y Gododdin’ gan y bardd Aneirin. 

Atgyfoda Bobi Jones Aneirin yn y gerdd hon er mwyn iddo leisio ffawd y genedl leiafrifol: 

I hyn y’n rhoddwyd ni, ac nid i wadu 

Y twp afradus, ond i gynnwys cân  

Cyflafan mewn dychymyg, ac i blygu 
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Ein cyrff i wasanaethu gwlad a glwyfwyd.436  

Mynega Aneirin yn y fan hon ei bod yn ddyletswydd ar y Brythoniaid, a oedd yn prysur golli 

eu grym, i sefyll yn gadarn dros eu gwlad ar waethaf y ffaith eu bod wedi cael eu clwyfo. 

Dywed bod y wlad wedi cael ei rhoi’n rhodd iddynt gan Dduw. Yn ogystal â llais Aneirin, clywir 

lleisiau’r milwyr yn ymddiddan â’i gilydd. Gwêl rhai ohonynt y frwydr yng Nghatraeth fel rhan 

o gynllun Duw, tra gwrthoda eraill blygu i orchymyn Duw gan geisio ymladd yn eu nerth hwy 

eu hunain. Yn ogystal â hyn, maent am gyrraedd y nefoedd heb ras Duw a thrwy eu 

hymdrechion arwrol eu hunain: 

Uchelgais dyn yw cael yr ochor draw 

Yr ochr hon, heb blygu drud, heb ing.437 

Dyn-ganolog yw’r drafodaeth rhwng y milwyr a byddai sgwrs o’r fath yn hunllef real iawn i 

Bobi Jones, y Cristion o argyhoeddiadau dyfnion. Nid yw’r hunllef yn gorffen yn y fan hon; ceir 

llygedyn o obaith drwy dröedigaeth y brenin Mynyddog Mwynfawr: 

...Oddi fry 

Y syrth y rhyddid nas profasom; fel 

Anifail na anifail, bydd i’w ru 

Sarnu’r holl sêr... O’r fath adnabod anferth!438 

Drwy’r dyfyniad hwn gwelir y modd y daeth y brenin i weld mawredd Duw, ochr yn ochr â’i 

fychander ef ei hun. Ond er y gobaith hwn bu’r frwydr yn fethiant gan y lladdwyd holl fintai 

Mynyddog Mwynfawr. 
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Ystyrir Gruffudd ap Cynan yn ffigwr hanesyddol allweddol yn hanes Cymru. Ef a deyrnasodd 

dros diroedd Gwynedd rhwng 1081 a 1137. Gwrthsafodd y Normaniaid yn gadarn a chreodd 

deyrnas ac iddi sylfeini cryf ar gyfer ei fab Owain Gwynedd a’i ŵyr yntau Llywelyn Fawr. Yng 

nghyfnod Llywelyn Fawr llwyddwyd i gryfhau’r deyrnas honno ymhellach, cyn iddi gael ei 

dymchwel. Y rheswm a rydd Bobi Jones yn yr Hunllef am hyn oedd methiant Llywelyn i gadw 

golwg digon craff ar ewyllys Duw. Er ei gyfoeth daearol, tlodi a brofodd yn ysbrydol a methiant 

fu ei ŵyr Llywelyn ein Llyw Olaf hefyd: 

Llywelyn oedd ein ffug orfoledd olaf.439 

Gwelir dirmyg llwyr y bardd tuag at y gorchfygwr yn yr adran a ddisgrifia farwolaeth Llywelyn. 

Y foment dyngedfennol honno oedd diwedd y Gymru annibynnol. Collwyd arweinydd y genedl 

mewn modd hynod erchyll ac nid yw’r genedl Gymreig fel petai wedi llwyddo i iacháu’r clwyf 

yn llwyr ers hynny: 

Ac wele derfyn Cymru – coeliwch fi, 

Diwedd ei moliant bydol – tric tu hwnt 

O ddiddrwg. Diben cenedl... Wyf yn syn, 

Lywelyn, i ti wneud sut botsh ohoni... 

Steffan de Ffrancton, rho dy wayw-ffon  

Drwy fol y ffŵl a’i wared ef o’i bla.440 

Ceir beirniadaeth lem ar arweinyddiaeth wan Llywelyn yn y dyfyniad hwn, ac os oedd 

pethau’n ymddangos yn dywyll cyn marwolaeth Llywelyn, trodd pethau yn gan gwaith gwaeth 

wedi’r digwyddiad enbyd hwnnw yn hanes y genedl Gymreig. Ymgorfforiad o hyn oedd yr 
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enwog fardd Dafydd ap Gwilym – gŵr a ymlanwodd â chariad cnawdol yn hytrach na chariad 

Duw ac un sy’n ennyn beirniadaeth hallt y brenin Arthur o ganlyniad: 

’Rwyt ti’n troi’r 

Cariadon mân yn rhwystrau rhag y Cariad; 

Ac wrth Ei dybied Ef yn fagl ar daith 

Ni weli mai Efô yw’r unig ben 

Sy’n gallu bod i’th daith, ac mai hwynt-hwy’r 

Canhwyllau sy’n dy dwyllo rhag amgyffred  

Yr haul mawr rhad ei hun.441 

Wrth i Arthur ymlwybro’n gysglyd drwy ei hunllef darlunnir dirywiad mewnol a moesol y 

gymuned genedlaethol Gymreig a’i hymbellhad oddi wrth y gymdeithas Gristnogol. Canlyniad 

y dirywiad cymdeithasol hwn yw rhyfel –  ‘Cans llofnod Satan ydyw rhyfel’.442 Rhyfeloedd y 

Rhosynnau sydd dan sylw gan y bardd yma ac egyr Adran X (‘Harri’n Fab Darogan’) gyda 

chyfeiriad at Catrin o Aragon, oedd yn briod â’r Tywysog Arthur, mab hynaf Harri VII, ac yna, 

wedi ei farwolaeth, a briododd â Harri’r VIII. Ceir adlais eironig yn yr enw Arthur yn y fan hon. 

Un syniad cyffredin yw bod Harri VII wedi dewis yr enw Arthur er mwyn ceisio sicrhau 

teyrngarwch a chefnogaeth y Cymry, ond datblygodd y Brenin Arthur yn arwr chwedlonol i’r 

Saeson hefyd erbyn diwedd yr Oesoedd Canol. Yna, dychwela Bobi Jones i drafod 

digwyddiadau cyndeidiau’r triawd hwn. Cawn ddisgrifiad ffuglennol a manwl o Frwydr 

Bosworth, sef brwydr olaf Rhyfel y Rhosynnau, a ddaeth i ben gyda buddugoliaeth Harri Tudur 

a marwolaeth ei elyn Rhisiart III. Cyfeirir yn benodol at nifer o’r milwyr a oedd yn rhan o fintai 

Harri, e.e. William Stanley a Rhys ap Tomos. Ergyd hunllefus yr adran hon yw bod Harri Tudur, 

y mab darogan honedig, yn ymddangos fel petai’n fwy o fab darogan i’r Saeson nag i’r Cymry.  
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Yn Adran XI (‘Mab naturiol Cati’) ceir hanes Twm Siôn Cati:  

Bonheddwr ydoedd Twm a dra awyddai 

Ddihangfa heddiw rhag ei sidan tlws 

I blymio’n dlawd i’w isymwybod. Dau  

Ydoedd ei feddwl, cwsg ac effro, gwir  

A gwirion sbo, – y llanc yn ganol oed:  

Drwgysbryd oedd, er prin yn fab darogan.443 

Nid canu ei glodydd a wneir yn y fan hon, ond ei feirniadu am yr hyn a wnaeth. Nid oedd digon 

o asbri a chydwybod ganddo i fod yn fab darogan, a methiant yw’r holl feibion darogan y 

cyfeirir atynt yn y gerdd. Ni fedd yr un ohonynt ddigon o grebwyll Cristnogol i fodloni Bobi 

Jones a dengys hynny mai thema’r gerdd hon yw’r canlyniadau erchyll sy’n dod i ran y genedl 

wrth i’w harwyr honedig gefnu ar ewyllys Duw. Yn ysbrydol, mae gan bob un o feibion darogan 

y genedl draed o glai ac mae’r ffaith fod y genedl yn rhoi cymaint o’i ffydd o oes i oes mewn 

meidrolion yn rhan ganolog o’i methiant alaethus. Caiff gwŷr eglwysig a gyfrannodd at 

ddiwylliant a bywyd crefyddol Cymru gryn dipyn o sylw drwy’r gerdd hefyd. Yn Adran XII 

(‘Charles Edwards, Piwritan’) ceir awgrym o dyndra rhwng marweidd-dra crefyddol Cymreig 

a’r bywiogrwydd crefyddol newydd yr oedd Piwritaniaeth Seisnig yn ei gynnig yn yr ail ganrif 

ar bymtheg: 

O barthau’r Sais  

Dôi’r sôn am fywyd ffres a oedd mor unig 

Â marw neu eni, a phawb gerbron ei Iôr 

Yn berson noeth. Ar hyd gororau Offa 

Fel ewyn traeth yr hiffiai darnau cred;  

Ac eto, Seisnig oeddent; Saeson oedd 

Credinwyr, heb fod neb yn dwf o’i dir, 
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Heb neb perthnasol yn ein parthau ni, 

Heb un gorffennol. Ffôl yw pawb mewn ffydd.444  

Mae’n werth nodi bod Bobi Jones wedi ymdeimlo â’r un tyndra yn ei fywyd ysbrydol ei hunan 

ac yn ei hunangofiant O’r Bedd i’r Crud cyfeiria at ei brofiad yn ceisio darganfod man addoli 

Cymraeg yng Nghaerfyrddin:   

Yn gyntaf, chwilio o’m cwmpas am y tinc a’r cynnwys y gobeithiwn yn ddryslyd 

amdanynt – tinc y credu difrif ac unplyg, tinc ymwybodol â’r goruwchnaturiol 

fan yna yn bresennol, tinc unplyg mawl ac addoli gorfoleddus, tinc cymryd yr 

ysgrythur o ddifri, tinc dinonsens yr athrawiaethau uniongred; a methu â’u cael 

yn union rywfodd yn unman. Doedd neb fel petaent yn gyfarwydd â’r fath beth. 

Diau ei fod ar gael yn Saesneg, ond i mi yr oedd unrhyw wasanaeth y gallwn i 

ei wneud, unrhyw ymlyniad ac angen, wedi’i arfaethu i fod ymhlith y Cymry 

Cymraeg a’r dysgwyr – yn y fan yna roedd fy maich - ac ni wyddwn ar y pryd 

am yr ymdynghedu ymhlith Pentecostaliaid a Charismatiaid i anwybyddu 

unrhyw enaid a fynnai addoli yn y Gymraeg. Tlawd oedd bywyd profiadol y 

Cymry bellach oherwydd y toriad yn eu hetifeddiaeth. Llond y lle o Foesoldeb 

a’r diwylliant crefyddol. Llond y lle o arferoldeb. Ond rhyddfrydiaeth 

ddyddiedig yn bennaeth ymhobman. 445  

 

Yr hyn a welir yma yw tyndra rhwng addoli yn Gymraeg a chael ei iawn drwytho’n ysbrydol yn 

yr iaith honno. Yn rhannol, ymgorfforiad o’r broblem hon a gawn yn yr hunllef ac ni wêl y 

bardd obaith i ddyfodol Cymru heb i’r tyndra hwn gael ei ddatrys. Dau ffigwr crefyddol arall a 

gaiff gryn dipyn o sylw yn yr Hunllef yw Howell Harris a William Williams Pantycelyn. Ymlwybra 

Arthur heibio i eglwys Talgarth lle profodd Harris dröedigaeth ar y Sul cyn y Pasg yn 1735. 
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Dymchwelodd delw ddyrchafedig Harris ohono ei hun, ac fe’i disodlwyd gan ‘y Cariad’ (y 

cyfeiriwyd ato’n gynharach yn yr adran ar Dafydd ap Gwilym): 

Yn ei res gyfarwydd yno –   

Mor ddidaro ddiridano ag y medrai –    

Fe’i clywai sgŵl Llangasty. Er ei syndra 

Y paratoesai Duw ei air mor syml. 

I mewn i’w galon sâl y trawodd gwayw 

Gan y Gŵr Cariadus... Gwyw-wyd ei falchderau... 

Mi dorrwyd ei ddelw ohono ef ei hun, 

O’r wlad, o amser, ac o gymeriad dyn.446 

Yn ei dro daeth William Williams i wrando ar Howell Harris yn pregethu ym mynwent yr un 

eglwys a chanlyniad hynny, drwy ei emynau dirifedi,  fu dyrchafu’r Gymraeg fel iaith a’i dewis, 

fel y dewiswyd Mair gynt, yn offeryn yn llaw’r Goruchaf: 

   Mae’r iaith Gymraeg yn cynnwys nawr fel Mair 

   Yr anddwedadwy. Ymhlith geiriau’r llawr 

   Bendigaid yw, a chafodd ffafr wrth gael  

Cario o’i mewn y Gair a gariai’r byd. 

Ac egyr geiriau’i hemynau’n breichiau mawr 

I’n croesawu oll i mewn. Ac awn i mewn 

Fel Israel gynt i Ganaan i ddarganfod 

Almonau, suran codog a phomgranadau  

A’r myrdd aroglau’n udo hyd ein ffroen 

Oddi ar ffrwyth fronnau’r wyry eiriol hon.447    

Nid glynu wrth y credinwyr a arhosodd i wneud gwaith yr Arglwydd yng Nghymru a wna Bobi 

Jones. Ymestynna at y cenhadon a aeth dramor i ehangu terfynau Teyrnas Dduw. Sonia, ar 
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ffurf llythyr, am y cenhadwr John Davies a aeth i Tahiti, a’r hyn a gawn yma mewn gwirionedd 

yw ymddiddan rhwng John Davies a’r Parchedig John Hughes. Fel y gwyddys, llwyddodd 

Davies i wneud gwaith cenhadol pellgyrhaeddol yn Tahiti gan gynhyrchu geiriadur ar gyfer yr 

iaith frodorol ynghyd â chyfieithu’r Testament Newydd, Y Salmau a Thaith y Pererin i iaith y 

brodorion. Gwelodd mai’r unig ffordd i gyrraedd calon y genedl honno oedd drwy fynegi’r 

Efengyl iddynt yn iaith eu calon:  

... Llifodd cân 

Hosanna hyd eich ‘sanau. Sicrwydd sy 

Yn atsain drwy Dahiti a thrwy Gymru.448 

Er bod Cymry o gydwybod yn mynd ati i achub cenhedloedd eraill, ymddengys bod y 

genhadaeth ysbrydol a chenedlaethol gartref yn dioddef rhyw ychydig. Cwyd y cwestiwn 

ynghylch gallu gwlad leiafrifol i fentro gadael un o’i phraidd prin i wasanaethu gwlad arall. 

Cwyd y cwestiwn ymhellach yn yr adran lle sonnir am Michael D. Jones ac am yr ymfudo i 

Batagonia er mwyn sefydlu’r Wladfa: 

Fe wyddom ni – o’n greddfau Arthur –    

Ein bod ni wrthi’n cyrraedd pedwar ban 

Y bedd cydwladol. 

               Llydan ydym ni –   

Er bod ein gelyn am ein gwneud ni’n gul 

A’n cyfri’n hil fewnblygol – am ein bod 

Yn rhannu’n hangau â phobun.449 

 

Yr hunllef yn y fan hon yw’r ffaith i’r ymfudwyr gymhathu gyda’r diwylliant Sbaenaidd, yn 

hytrach na chryfhau eu hunaniaeth Gymreig eu hunain. Adlewyrcha diffeithwch daearyddol y 
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wlad ddiffeithwch eu Cymreictod. Man gwyn fan draw oedd yma yn y diwedd ac ychydig o 

genedlaethau’n ddiweddarach Sbaenwyr ac iddynt gyndeidiau Cymraeg a drigai yno. 

Darlunnir y bywyd gwerinol Gymreig yn yr adran ‘Creu’r Proletariad’. Ceir darlun o dlodi ar 

ddechrau’r cyfnod diwydiannol yng nghymoedd y De yn yr adran hon ac egyr gyda thrafodaeth 

ar farwolaeth. Ceisia Siôn y Siop ddod i delerau gyda marwolaeth ei fam a chaiff cariad mam 

ei ddyrchafu fel cyferbyniad i dywyllwch ei marwolaeth: 

...Roedd llefaru 

Yn awel iach drwy dy geinciau, fel ehedeg 

Yn haid ddiniwed drwot o angylion gair 

A gyrraidd frig o garu’n gnwd o wrando.450 

Profodd ei fam rin y diwygiadau ac fe’i trosglwyddodd i’w mab, Siôn. Yr hyn sy’n hunllef yw ei 

ddiffyg dyfalbarhad yn y traddodiad hwnnw. Ymdeimla â rhyw euogrwydd llethol am na 

lwyddodd i ddal gafael argyhoeddedig yn ei ffydd bersonol ef ei hun:  

...Ti, fy mam, a’m llywiodd  

I’r gronfa hon o serch sydd byth amdanom, 

Yn dinau drosom beunydd. Bob rhyw gyfwng 

Rwyt yno, yn fy nghadw, yn fy nghofio. 

Pan wan-anghofiaf di, ni chili ddim.451  

Cymuned dan orthrwm oedd y gymuned Gymreig yn ystod y cyfnod hwn. Llethwyd hi gan 

dlodi a chwaraeodd talu’r Degwm ran yn y tlodi hwn, yn enwedig yn hanes yr Ymneilltuwyr 

tlawd. Er y dioddef hwn, nid oedd Duw ymhell – ‘Ond lle’r oedd rhacs roedd Crist’452 – ac  aiff 

Bobi Jones yn ei flaen i rannu profiadau hunllefus pobl cymoedd y De drwy adrodd hanes Dic 
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Penderyn a gafodd ei grogi ar gam yn dilyn terfysgoedd Merthyr. Dengys hyn, unwaith yn 

rhagor, y gorthrwm ar y Cymry dan law gwladychwyr estron. Perthyn gwedd wleidyddol i’r 

adran hon, yn ogystal, gyda thwf a dylanwad Sosialaeth yn cael sylw’r storïwr o fardd.  

David Lloyd George sydd dan y lach yn yr adran nesaf. Disgrifir ei yrfa boliticaidd mewn cryn 

fanylder. Alegori yw’r cyfeiriad eironig at fynwent Eglwys Llanfrothen – cyfosodir llofruddiaeth 

Mary Jones gan Thomas Edwards, yr Hwntw Mawr, â llofruddiaeth Cymru gan y rheini a’i 

gadawodd er mwyn ymddyrchafu’n Brydeinwyr. Chwarae bod yn wlad yr oedd Cymru, yn ôl y 

prif weinidog o Gymro, David Lloyd George: 

‘Modd hawdd i Gymru’i thwyllo’i hun 

Mai cenedl yw fel eraill,’ meddai Lloyd George.453 

Arweinia’r adran hon at adran arall sy’n tystio i’r Cymry, yn ystod y cyfnod diwydiannol, agor 

y llifddorau i fewnfudwyr lu a drawsffurfiodd y wlad: 

Mewn bro lle’r oedd y Jonesiaid a’r Morganiaid, 

Dafisiaid a Thomosiaid megis chwyn, 

Fe heliwyd chwap ynghyd yn rheithgor del  

A’u henwau’n arddel tyrfa un y cant - 

Birdwood a Brooks, Pringle, Charlisle a Day, 

Hinner, Allen a Kirkwood – wele, Walia 

Hywedd a swci, dy weision. Huna mwy.  

Hyn fu dy arlwy, Loegr. Hyn yw’r drefn 

Y gwariwyd gwaed o’i herwydd. Nid oes hawl 

‘All godi’n uwch na’r rhaglen hon. Os myn 

Llefaru mwy neu weithredu’n wyn mewn ffydd, 

Nid addewir i neb na chaiff ef brawf heb faw. 

Yn nwylo moch mae’r Llys. A hwy yw’r sawl 
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Sy’n diogelu seiliau’n Dinas mwy.454 

Darlunio penllanw’r gwladychu a wneir yn y dyfyniad uchod. Arweinia hyn ni at benllanw’r 

gerdd ei hun gyda’r ‘Datguddiad’ ar y diwedd a adleisia arddull ‘Llyfr Datguddiad’ yn y Beibl. 

Ceir rhestr o gwestiynau rhethregol yn yr adran ynghylch methiannau a dioddefaint y Cymry: 

Pam y bu Llywelyn, pam y bu’r tyddynnwr farw? 

Pam y mynnodd Beca, pam y dodrefnodd Pantycelyn erw hir? 

Er mwyn i’r nant lefaru, er mwyn i’r tonnau eu hunain fod yn ddwfn. 

Pan genais Gymru, ni chenais na thabwrdd na chorn, 

Ond gair rhy boeth i’w dynnu o’r ffwrn heno i’w ynganu yw  

‘rhyddid’.455 

 
Cyfrannu at gaethiwed y Cymry a wna’r holl ddigwyddiadau a ddarlunnir drwy’r gerdd. 

Dolennau mewn cadwyn gaethiwus ydynt sy’n cyferbynnu â rhyddid yr Efengyl fel y’i disgrifir 

yn y Testament Newydd (‘I ryddid y rhyddhaodd Crist ni. Safwch yn gadarn, felly, a pheidiwch 

â phlygu eto i iau caethiwed’456). Gwaedd am ryddhad ysbrydol i’r genedl a geir ar derfyn y 

gerdd – rhyddhad rhag y bwystfil hwnnw y cyfeirir ato yn ‘Llyfr Datguddiad’: 

Ac i bob golwg, bwystfil oedd yn ben: 

Ger trem y trist, fe ddug ei fuddugoliaeth 

Ar hyd yr hewlydd. Yn y ddinas wen 

Celanedd sydd yn madru; yn y lle 

Bu Crist ar groes, yn Sodom, yn yr Aifft 

Preswylia Dim. Ac ar y llawr y rhoir 

Dynionyn am dri diwrnod ac un hanner. 

I bawb a’i syll yn hyll nid oes ond marw, 

Marw a Hades, draig a phroffwyd gau 
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A’r bwystfil bythol. Chwyth-chwyth-chwyth - y nen 

Wedi disgyn dan y cwthwm dros y llan: 

Mae’r tŷ yn llithro oddi tan y teils...457 

Ar ôl ymlafnio ar hyd un mil ar hugain o linellau sy’n mynd i’r afael â thros bum canrif ar hugain 

o hanes y Cymry hawdd cytuno â J.E. Caerwyn Williams fod gan Bobi Jones ‘un o’r meddyliau 

mwyaf bywiog, treiddgar, a meistraidd sydd yng Nghymru heddiw’.458 Ceir yma gatalog 

helaeth o groesgyfeiriadau hanesyddol a llenyddol ynghyd â dadansoddiad gan y bardd o’r 

digwyddiadau hyn yng nghyd-destun panoramig hanes y Cymry, a hanes eu hymwneud â’r 

ffydd Gristnogol. O safbwynt natur y gymuned genedlaethol a drafodir yma, gellir dadlau bod 

Bobi Jones yn genedlaetholwr clasurol yn yr ystyr ei fod yn credu ym modolaeth 

rhagordeiniedig cenhedloedd, ac yn yr ystyr bellach ei fod yn synio am y gymuned 

genedlaethol fel un sy’n pontio’r canrifoedd ac yn bodoli y tu hwnt i ffiniau amser – mae 

cymeriadau’r presennol, y gorffennol a’r dyfodol oll yn gyd-actorion yn y ddrama neu’r hunllef 

genedlaethol a gyflwynir i ni. Ond fe welir ei fod hefyd yn rhoi pwyslais ar rym adnewyddol a 

chreadigol y dychymyg er mwyn taflunio’r stori genedlaethol: 

Dychmygol ydyw pob gwir hanes, a’r rhaid yw i bob cenhedlaeth ei ddychmygu 

o’r newydd drosto’i hun. Dichon mai cyffelyb ddefnyddiau a fabwysiada 

gwahanol haneswyr, ond ni ddaw’r hanes byth yn hanes nes eu gyrru hwy 

drwy’r crebwyll a’u moderneiddio. Moderneiddio hanes ydyw gorchwyl priod 

pawb sy’n syllu tuag yn ôl - o fewn rhai cyfyngiadau bid siŵr. Ac yn fwy 

effeithiol felly y gerdd yma. Cyfoes - y presennol ei hun - yw priod destun yr 

hunllef hon, dim byd amgenach. 

Cymysgwyd canrifoedd weithiau gan leoli rhai digwyddiadau mewn 

amgylchfyd an-amserol... Pwyslais ar y darllenydd, felly, i beidio â derbyn dim 
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oll yn y gerdd fel pe bai’n eirwiredd hanesyddol, os oes y fath beth i’w gael. 

Ufudd-dod gwahanol a geir yn y fan yma.459 

Gellir dweud ymhellach mai archwilio’r cwlwm hwnnw y soniwyd amdano uchod ‘rhwng 

crefydd, iaith, llenyddiaeth a chenedligrwydd’ yw prif nod y gerdd. Yn wahanol i gerddi Elfed 

a Chrwys nid Iwtopia werinol, nid un Ysgol Sul fawr ddaionus, yw’r Gymru Gristnogol Gymraeg 

y cawn gipolwg arni yma. Anghyflawn, a diffygiol yn aml, yw’r cwlwm, ac o ganlyniad cymuned 

sy’n parhau’n anghyflawn yw’r gymuned genedlaethol a geir yn yr Hunllef. Fel yr esboniwyd 

eisoes mae natur anghyfalwn ei bodolaeth, ei chyflwr amherffaith, yn ddrych o berthynas 

Duw Israel â’i ddewis bobl yn yr Hen Destament. A dyfynnu geiriau enwog Lewis Valentine, 

cenedl yw’r Cymry sy’n rhodio’r ‘erwau gwyw’, cymuned y ‘crindir cras’ ydyw, er ei bod yn 

greadigaeth graslon Duw. Yng ngeiriau R. Geraint Gruffydd:    

Eto y mae yma lawer mwy na chyfres o gymeriadau symbolaidd wedi’u gosod 

(yn fras) mewn trefn gronolegol. Fe unir y cwbl gan weledigaeth yr awdur o 

hanes ei genedl fel cynnyrch yr ymdaro rhwng ewyllys – wallus yn aml – y 

Cymry eu hunain ac ymyriad grasol Duw. Hynny yw, y mae’r weledigaeth yn 

drwyadl Gristnogol, yn Awstinaidd yn ei hanfod ac yn Galfinaidd yn ei 

manylion. Hynny sy’n rhoi iddi ei dyfnder rhyfeddol i ganfod – a blasu – undod 

o fewn amrywiaeth.460 

 

*          *          * 

 

Gosod y Gymru Gristnogol Gymraeg mewn cyd-destun oesol a wnaeth Bobi Jones a’i darlunio 

ar y canfas ehangaf un. Ond yn achos yr ail destun yr ydym am roi sylw iddo,  Tywyll Heno 

(1962) gan Kate Roberts, byddwn yn troi oddi wrth y macro at y meicro, oddi wrth yr oesol a’r 

                                                           
459 Jones, ‘Cyflwyno Hunllef Arthur’, 2. 
460R. Geraint Gruffydd, ‘Tu hwnt i amau y mae dinas wen’, Barddas, Rhifau 123/124 (Gorffennaf/Awst, 1987), 
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cenedlaethol at y lleol a’r personol.461 O ran cefndir, mae’n werth cofio i Kate Roberts nodi 

mai man cychwyn y nofelig – neu’r stori fer hir hon – oedd ei hadnabyddiaeth o’r ysbyty 

meddwl enwog yn Ninbych ynghyd â’i phrofiadau fel aelod yn y Capel Mawr yn Ninbych (adeg 

llunio’r nofelig roedd yn ddig tuag at rai o wragedd y capel a fu’n rhwystr i’r ysgol Gymraeg 

newydd yn Ninbych ddefnyddio’r festri).462 Mae ein harchwiliad o’r gymuned Gristnogol 

Gymraeg wedi ei angori felly y tro hwn wrth gapel mewn tref farchnad led lewyrchus yng 

ngogledd Cymru a hynny, yn amseryddol fras, tua chanol yr ugeinfed ganrif.       

Y peth cyntaf i’w nodi yw bod y darlun dyrchafol o’r Gymru Ymneilltuol bur a glân yn cael ei 

herio a’i lwyr danseilio yn y nofelig hon. Prin hefyd y gwelwn yr ‘uned gymdeithasol glos’ 

honno y soniodd R. Tudur Jones amdani uchod fwy na’r ‘adeiladaeth ysbrydol’ y cyfeiria ati. 

‘Rwyf am ddweud pethau go gas am y capeli’ oedd rhagrybudd yr awdur ei hunan ynghylch y 

nofel, ac eir i’r afael â phydredd y gymuned gapelyddol Gymraeg mewn modd amrwd sy’n 

chwalu’r hen ddelweddau yn rhacs.463 Gwelwn y gymuned gapelyddol honno drwy lygaid Bet 

Jones, gwraig y gweinidog, sy’n dioddef o iselder ysbryd difrfiol. Egyr y nofel gyda Bet, y prif 

leisydd, mewn ward seiciatrig, yn ceisio delio gyda’r gwragedd sydd o’i chwmpas. Darlun 

amrwd a geir yn y fan hon o’r modd yr ymwna’r cleifion â’i gilydd. Pair Sali tipyn o boen i Bet 

wrth iddi ei phoenydio’n ddidrugaredd. Aiff Bet mor bell â dweud mai’r diafol ydoedd. Rhydd 

rhyw ddarlun rhyfedd o Sali i’r darllenydd wrth ei chyflwyno fel person o gig a gwaed oedd 

mewn rhyw stad rhwng byw a marw o ganlyniad i’w chyflwr meddyliol:  

I bob pwrpas yr oedd Sali wedi gadael y byd ac eto, yr oedd rhyw gythraul ynddi 

na fedrai adael llonydd i bobl eraill.464 

                                                           
461 Kate Roberts, Tywyll Heno (Dinbych, 1962). 
462 Alan Llwyd, Kate: Cofiant Kate Roberts 1891-1985 (Talybont, 2011), 319. 
463 Ibid., 319. 
464 Roberts, Tywyll Heno, 14. 
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Drwy’r dyfyniad hwn gwelwn fod iaith crefydd a chapel – geiriau fel ‘ffydd’, ‘cythraul’, 

‘pechod’, a ‘maddeuant’ – yn cael ei defnyddio’n naturiol yn naratif y nofel drwy lais Bet, er 

mai thema fawr y nofel yw diffyg ffydd Bet wrth iddi golli golwg ar ystyr bywyd. ‘Syrffed’ yw’r 

gair mawr arall a ddefnyddir drwy’r naratif wrth i Bet geisio dirnad ei theimladau a’i chyflwr:  

Mi es yn ddigalon ac yn isel fy ysbryd am fy mod i’n gweld nad oedd dim ystyr 

i fywyd. ‘Fedrwn i ddim credu bod Duw yn rheoli’r byd wrth weld yr holl 

greulondeb sydd ynddo fo, a ‘roeddwn i’n gweld nad oedd dim gwahaniaeth 

rhwng pobol y capel a phobl y byd. Ydach chi’n gweld, gwraig i weinidog ydw 

i.465 

 

Baich disgwyliadau’r gymdeithas gapelyddol yw’r hyn sy’n gorlethu gwraig y gweinidog yn 

anad dim yn y nofelig hon. Darlunia Kate Roberts ochr dywyll y gymuned Ymneilltuol Gymreig 

a Chymraeg yn y fan hon a daw ‘rhagrith’ yn air mawr yn y nofel yn ogystal. Mae rhagrith y 

capelwyr arwynebol eu ffydd yn creu tyndra drwy’r nofel; ymddyrchafu’n gymdeithasol yw eu 

nod a chynnal traddodiadau a defodau marw ar draul dyrchafu Cristnogaeth fywiol rhwng 

muriau’r capel. Yn hynny o beth mae’n werth nodi bod y nofel wedi ei gosod mewn cyfnod 

diddorol iawn yn hanes y gymuned Gymraeg ei hiaith – gwelir Ymneilltuaeth yn colli ei 

dylanwad, Seisnigo ar droed yn y gogledd ddwyrain, yr ifanc yn colli parch tuag at yr hen. 

Cyfnod o newid ydyw a’r hyn sy’n ganolog i’r cyfan yn achos y prif gymeriad yw’r gwewyr 

meddwl hwnnw o synhwyro mai rhith bellach yw’r gymuned Gymreig Ymneilltuol a’i 

diffiniodd hi fel unigolyn; mae’r holl sioe yn diflannu ac oddi tan y cyfan nid oes dim a erys. Yn 

arwyddocaol iawn, wrth frwydro yn erbyn y tywyllwch er mwyn dirnad hyn oll, caiff Bet gysur 

drwy’r gerdd ‘Ystafell Cynddylan’, sef cân Heledd, chwaer Cynddylan, brenin Powys. Collodd 

Heledd y cyfan oedd ganddi yn sgil dinistr ei theyrnas, ac fel Bet chwalwyd y cyfan a oedd yn 
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ei diffinio fel person – ei chredoau, ei theyrnas, ei chymuned a’i theulu. Clymir y berthynas 

hon rhwng Heledd a Bet yn daclus ar derfyn y nofel yng nghynffon sgwrs y prif gymeriad gyda’r 

meddyg:  

Fe’m gwelwn fy hun fel pe bawn yn mynd o gwmpas Stafell Cynddylan, yn 

teimlo fy ffordd fel dyn dall tua’r diwedd pan dorrodd y fflodiart… Ond yr oedd 

gwallt Heledd yn gynhinion blêr dros ei llygaid; ei mantell yn gyrbibion o 

gwmpas ei thraed. Ni welai hi obaith; nid oedd ganddi hi deulu; troes ei chefn 

a dychwelyd i’r goedwig ac i’w gwallgofrwydd. Trois innau fy nghefn arni a 

mynd i gyfeiriad arall a’r haul ar fy wyneb.466 

Yn amlwg, ceir ymdeimlad o obaith a pharhad yn y fan hon ar ddiwedd y nofelig. 

Mae’n werth cofio, wrth gwrs, fod Bet, fel cymeriad llenyddol, yn ailymddangos yn y nofel 

Wrth fy nagrau (2007) gan Angharad Tomos.467 Mewndestunolir cymeriadau llenyddol 

benywaidd enwog yn y nofel hon sydd wedi ei gosod mewn ysbyty meddwl a cheir nifer o 

gyferbyniadau rhyngddi a Tywyll Heno. Yng ngweithiau Angharad Tomos ceir ymdriniaeth â’r 

‘Dim Mawr’ wrth iddi ymholi ynghylch yr hyn sy’n dilyn marwolaeth. Gellir cyfosod hyn gyda’r 

‘dim’ yr ofna Bet yn ei gylch o ran ei chymuned, ei Chymreictod a’i chrefydd. Yn Wrth fy nagrau 

i mae Angharad Tomos yn ymdrin â’r pryder hwnnw ynghylch y ‘Dim Mawr’ drwy gyfrwng 

cyd-gleifion y prif leisydd ar y ward seiciatryddol. Fel y nodwyd, mae’r cymeriadau benywaidd 

hyn, yn eu plith Heledd, Gwladys Rhys, Bet a Mrs Prichard (y ‘fam’ yn Un Nos Ola Leuad), yn 

bodoli’n barod yn ein gweithiau llenyddol pwysicaf ac mae eu dwyn ynghyd ar yr un ward 

seiciatryddol yn dangos pa mor eang yn ein llenyddiaeth yw’r  gwewyr meddwl hwnnw 

ynghylch dilysrwydd bodolaeth Duw a’r ofn hwnnw ynghylch marwolaeth. Ymddengys fel 

petai’r prif leisydd yn ceisio chwilio am rywbeth i lenwi’r gwacter yn ei bywyd. Ni all dderbyn 
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mai mater o fodoli yn y byd hwn yn unig yw bywyd. Down wyneb yn wyneb â chymeriadau 

benywaidd pwysig eraill yn ogystal. Cawn wybod fel y llygrwyd bywyd Gwladys Rhys gan y 

sefydliad capelyddol rhagrithiol. Ffrwynwyd ei datblygiad fel merch ifanc gan glawstroffobia’r 

bywyd Ymneilltuol. Beirniadaeth ar y sefydliad capelyddol a gawn gan Bet yn y nofel hon 

hefyd. Collodd ei ffydd, meddai, o ganlyniad i’r rhagfarnau tuag ati a’r disgwyliadau a roddodd 

y capelwyr arni a hithau’n wraig y gweinidog. Derbyn rhagluniaeth oedd problem fawr Mrs 

Prichard yn y nofel. Cred yn Nuw ar ryw lefel, ond mae’r syniad o ragluniaeth fel petai’n ei dal 

yn ôl. Ar un ystyr gellid dweud bod y cymeriadau hyn yn cynrychioli ysictod mewnol y genedl 

Gristnogol Gymraeg, a’u bod hefyd yn cynrychioli argyfwng y genedl honno wrth iddi geisio 

ymgodymu â newididau cymdeithasol yr oes ddiwydiannol newydd a’r trawsnewid a fu ar 

fywyd a gwerthoedd bywyd yn y byd Gorllewinol.    

Cymeriad sy’n ymgorffori’r newid mewn cymdeithas yn Tywyll Heno yw Melinda, ffrind Bet. 

Collodd ei gŵr wedi blwyddyn o briodas gan etifeddu llawer o arian ar ei ôl. Treulia’r rhan 

fwyaf o’i hamser yn teithio’r cyfandir a dengys Melinda y byd tu allan i’r gymuned Ymneilltuol 

draddodiadol Gymreig i Bet. Beirniada Bet ar adegau am beidio byw bywyd i’r eithaf ac am 

beidio sylwi bod bywyd yn newid. Cafodd Bet ei hysgwyd yn ofnadwy gan bresenoldeb nifer 

o laslanciau anystywallt yn festri’r capel a chafodd syndod o weld Geraint, ei mab ei hun, yn 

cusanu ‘merch o’r dre’ yng nghegin y festri. Ond ei hatgoffa fod cymdeithas yn newid y tu 

hwnt i ffiniau’r capel a wna Melinda:  

Bet, mae’n hen bryd i ti gallio a gwybod beth sy’n digwydd yn y byd. ‘Dydy 

hynna welaist ti heno yn ddim byd ond yr hyn sy’n digwydd ymhobman ym 
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mhob gwlad heddiw. Dylset ti fod wedi galw’r llafnau a’r llafnesi yna’n ôl a 

threio dysgu rhywbeth iddyn nhw?468 

Daw Melinda â dimensiwn pwysig i’r nofelig hon wrth iddi herio confensiynau’r gymdeithas 

gapelyddol Gymreig. Ni wna hyn mewn modd gwrthryfelgar na gwawdlyd o bell ffordd. Nid 

yw’n anwybyddu bodolaeth Duw nac yn brin o ffydd, ond cyfaddefa ei bod yn ei chael hi’n 

haws gweddïo y tu allan i’r gymuned Ymneilltuol Gymreig ac oddi mewn i eglwysi’r cyfandir. I 

Bet mae Melinda’n cynnig rhyw fath o ddihangfa oddi wrthi hi ei hun a gall anghofio’r 

tywyllwch sy’n llechu yn ei meddwl yn ei chwmni. Torrodd Bet ei chalon pan aeth Melinda i 

Baris am dri mis – ac mae’n parhau i arogli ei phersawr er mwyn ceisio dihangfa rhag ei 

hamgylchiadau.  

Defnyddir Melinda fel cyferbyniad llwyr i ferched rhagfarnllyd a rhagrithiol y capel. Cawn 

ddarlun creulon iawn ohonynt hwy drwy gydol y nofel gyda’u siarad gwag a’u sylwadau 

maleisus. Yr unig beth a fu’n gynhaliaeth i Bet drwy’r cyfnodau tywyll oedd y ffaith ei bod yn 

ysgrifennu drama fach ar gyfer y plant ac roedd hynny megis dihangfa iddi. Ond llwyddodd y 

gwragedd i roi blas cas ar y ddrama hyd yn oed pan benderfynasant gynnal eu Cyfarfod 

Gwragedd ar yr un noson ag ymarfer y ddrama yn y festri. Ymdeimlir â’r tyndra atgas rhwng 

y gwragedd a gwraig y gweinidog i’r byw yn y fan hon wrth iddynt ei herio a gwrthod symud. 

Mae’r geiriau a ganlyn o eiddo Bet nid yn unig yn rhoi mynegiant i’w rhwystredigaeth ond 

hefyd yn cyfleu natur geidwadol ac anhyblyg y gymuned gapelyddol hon: 

“O dyna fo. Mae’n debyg na fedra’ i mo’ch symud chi oddi yma, ond mi eith y 

ddrama yn ei blaen, ac mi fedrwn godi arian i’w hanfon i blant newynog y byd, 

                                                           
468 Roberts, Tywyll Heno, 54-5. 
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peth llawer rheitiach na hel arian i gael moethau i gapel sy’n mynd â’i ben 

iddo.”469 

Drwy’r llinellau hyn gwelir cymaint o loes yr oedd y gwragedd hyn yn ei beri i Bet er na 

chydnabyddai hi mai dyna oedd yn gyfrifol am y duwch oedd yn llechu yn ei meddwl. Yn fwy 

dirdynnol fyth ymddengys hefyd nad yw ei gŵr yn llwyr ddirnad yr hyn sy’n digwydd i’w wraig. 

Nid o fwriad y mae mor ddifraw ac nid diffyg cariad yw’r broblem, ond diffyg dealltwriaeth o’r 

sefyllfa. Mr a Mrs Bryn sy’n gorfod dweud wrth Gruff fod angen help ar ei wraig – hwy a 

agorodd ei lygaid i’r hyn oedd o flaen ei lygaid. Ceir disgrifiad dirdynnol o salwch Bet drwy ei 

geiriau ei hun yn y dyfyniad isod: 

Ynof fi fy hun yr oedd, yn codi ohonof fi fy hun. Gwelwn ef yn ddarluniau o 

flaen fy llygaid, yn niwl, yn fwgwd, yn rhew, yn bwysau wrth graen. Yr oedd y 

düwch yno, dyna’r cwbl, wedi disgyn cyn ddistawed â niwl ar y wlad. Nid mynd 

ymaith yr oedd pan siaradwn efo pobl; medru ei guddio y byddwn hyd yn oed 

efo Gruff. O’r tu allan yr oedd cannwyll bach yn goleuo fel golau trydan 

uwchben y drws ffrynt a’r tŷ yn dywyll – y ddrama oedd honno.470 

Cyrhaedda’r nofelig ei huchafbwynt gyda chwalfa emosiynol Bet yn y seiat. Aeth popeth yn 

ddu arni a heriodd y bobl oedd yno; gwelodd hwy fel rhagrithwyr oedd yn cuddio eu diffyg 

ffydd y tu ôl i’w geiriau mawr athronyddol. Gwaeddodd ar draws y cyfan – ‘Na, ‘dydach chi 

ddim yn iawn, y peisiau sy’n teyrnasu, gorfoledded y ddaear’.471 Aeth Gruff â hi i’r gegin ac 

yna aethpwyd â hi adre lle trawodd Geraint, ei mab, am iddo chwerthin ar y gath – nid oedd 

yn gwybod beth oedd yn digwydd iddi wrth iddi gael ei hanfon i’r gwely. Gwelwyd gofid yn 
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wyneb Gruff, ei gŵr, a dagrau yn llygaid Geraint. Daeth y meddyg i roi pigiad iddi er mwyn iddi 

allu cysgu a phenderfynodd mai’r lle gorau iddi oedd yn yr ysbyty meddwl – y Wenallt.  

Daw’r nofelig i ben gyda’r sgwrs rhwng Bet a’r meddyg. Ymddengys y gwêl bethau’n gliriach 

bellach ac mae ei ffydd wedi dod yn ôl yn union fel yr aeth – yn ddiarwybod iddi hi. Daw’n 

amlwg bod Bet wedi llwyddo i frwydro yn erbyn y tywyllwch erbyn hyn. Gall edrych yn ôl ar 

yr hyn a ddigwyddodd iddi gyda phenderfyniad ar gyfer y dyfodol. Cwyd y syniad hwnnw o 

syrffed ei ben unwaith yn rhagor yn y fan hon. Dyna yw gair mawr y nofelig hon. Dywed wrth 

y doctor fel a ganlyn: 

Petai o wedi cael ei achosi gan bethau o’r tu allan, am y rheiny y baswn i’n 

meddwl. ond ‘doeddwn i ddim yn dal i feddwl am y pethau hynny. I mi, yr oedd 

y digalondid yn stâd yr oeddwn i wedi mynd iddi; dim diddordeb gen i yn y byd 

o’m cwmpas, dim yn edrach ymlaen i’r dyfodol; byth yn edrach yn ôl i’r 

gorffennol ‘chwaith. ‘Doeddwn i ddim yn medru mwynhau’r pethau oeddwn 

i’n fwynhau ar un adeg.472 

Yn amlwg, yng nghyd-destun archwiliadau llenyddol Cymraeg o afiechydon y meddwl y 

rhoddwyd y prif sylw gan feirniaid i’r nofelig hon. Ond trwyddi hefyd cawn ddarlun o tua 

chanol yr ugeinfed ganrif o wendid ac ysictod mewnol y gymuned Ymneilltuol Gymraeg, a 

hynny drwy’r darlun o ddadfeiliad meddyliol ac emosiynol Bet Jones. Fel y nodwyd yn barod, 

gellid dadlau mai hanfod gofidiau Bet yw’r ffaith nad yw’r Gymru Gapelyddol Gymraeg a’i 

lluniodd hi fel unigolyn ac y credai hi mor absoliwt yn ei bodolaeth cynhaliol fel petai’n bod 

bellach. Rhith a rhagrith yw’r cwbl ac mae cydnabod hynny a gweld drwy’r holl hunan-dwyll 

fel petai’n gyfystyr â gwallgofrwydd. Ceir cyferbyniad diddorol a phwerus yn y nofelig rhwng 

cymdeithas ragrithiol y capel a gwrth-gymdeithas y ward seiciatrig, ac eto mae’r nofel, drwy 
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salwch Bet, fel petai’n awgrymu fod gan y wraig glaf ei meddwl hon fwy o amgyffrediad o 

realiti na’i gweinidog o ŵr. Ceir diffyg dirnadaeth difrifol ar ei ran ef o gyflwr iechyd meddwl 

ei wraig, a gellid awgrymu bod hynny’n arwydd o’i anallu i gydnabod rhagrith a phydredd 

mewnol y byd capelyddol Cymraeg y mae ef yn ei wasanaethu ac sy’n dadfeilio o’i gylch. O 

safbwynt thema’r bennod hon, ai arwyddocâd hynny yw mai un o hanfodion yr ymdeimlad o 

berthyn i’r genedl Gristnogol Gymraeg erbyn canol yr ugeinfed ganrif oedd hunan-dwyll? Ac 

wrth ‘wella’, tybed nad ailafael yn yr hunan-dwyll hwn a wna Bet? 

*         *          * 

Y testun llenyddol nesaf y byddwn yn pwyso arno yw’r nofel Anadl o’r Uchelder gan Pennar 

Davies.473 Er nad yr un oedd ymlyniadau diwinyddol y ddau, gellir gosod Pennar Davies ochr 

yn ochr â Bobi Jones yn yr ystyr fod y cyswllt rhwng ffydd a chenedligrwydd yn hydreiddio ei 

waith. Ac fel Bobi Jones dod i mewn i’r byd Cymraeg o’r tu allan a wnaeth. Ganed ef yn fab i 

löwr yn Aberpennar yn y flwyddyn 1911 a’i fagu ar aelwyd ddi-Gymraeg. Ond dangosodd awch 

i ddysgu’r iaith Gymraeg ac ymdrochi yn ei diwylliant. Dysgodd y Gymraeg wrth draed W.J. 

Gruffydd a Griffith John Williams yng Nghaerdydd a cherddodd lwybr ysgolheigaidd clodwiw 

iawn a aeth ag ef mor bell â Phrifysgol Iâl yn yr Unol Daleithiau, lle y cwblhaodd ei 

ddoethuriaeth. Dychwelyd i Gymru a wnaeth gan ddefnyddio ei ddoniau disglair fel gweinidog 

yng Nghaerdydd, yna fel Athro Hanes yr Eglwys yng Ngholeg Bala-Bangor, is-brifathro yn y 

Coleg Coffa yn Aberhonddu ac yna fel prifathro yn y Coleg Coffa yn Abertawe.474  

Fel diwinydd, rhydd Pennar Davies bwyslais mawr ar berthnasedd bywyd Iesu Grist i’r modd 

y dylasai cymdeithas weithredu heddiw. Gan gredu nad yw hynny’n tynnu oddi ar ei 
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Dduwdod, rhydd bwyslais ar ddynoldeb yr Arglwydd Iesu Grist. Yn ei ddyddlyfr cyffesiadol 

Cudd Fy Meiau, yn ychwanegol at sôn am ei brofiadau a’i frwydrau ysbrydol mewnol, aiff i’r 

afael â beichiau Cymreictod, gan feirniadu’r rheini sydd am ddyrchafu’r gorffennol yn hytrach 

na brwydro er mwyn sicrhau dyfodol cenedlaethol ystyrlon i’w gwlad.475 Mae Cymreictod, 

felly, iddo ef yn rhywbeth i’w drafod mewn cyd-destun ysbrydol neu grefyddol, ac wrth gadw 

hynny mewn cof diddorol yw troi at ei nofel Anadl o’r Uchelder. Rhydd y nofel hon gyfle i’r 

darllenydd ymgolli mewn stori sy’n herio’r dychymyg ac sy’n mynd i’r afael â nifer o themâu 

diddorol a heriol. Gall Anadl o’r Uchelder ymddangos yn rhyfedd dros ben ar adegau 

oherwydd y cyfuniad o elfennau grotésg, dychanol a melodramatig a berthyn iddi, ac, yn sicr, 

yn sgil enwau rhyfeddol ei chymeriadau, er enghraifft Huw Hedyn Hywel, Andrew de Porson, 

Lincoln Bedo, Yr Arglwydd Wyndham Gutyn a Nahum D. Flewelling. Nofel ddyfodolaidd ydyw. 

Cyhoeddwyd y nofel yn y flwyddyn 1958, ond mae’n anodd barnu’n union pa mor bell yn y 

dyfodol y cafodd ei gosod gan yr awdur, er bod Densil Morgan yn barnu mai ‘oddeutu 1980 

gellid tybio’ y dylid ei lleoli’n amseryddol.476 Yn ei gyflwyniad i’r nofel, fe’i disgrifir gan yr 

awdur fel un darn ‘o apocalups yr ugeinfed ganrif’ ac mae’n amlwg iddo ei hysgrifennu o dan 

gysgod bygythiol y Rhyfel Oer. ‘Ffantasi o ryw fath’ ydyw ym marn John Rowlands,’ 477 a gellid 

awgrymu hefyd fod elfennau dystopaidd ynddi.  

Cymru yw lleoliad y digwyddiadau yn y nofel ac mae’n bur amlwg mai Caerdydd yw dinas 

Caerfro yn y stori. Ers y 1960au mae’n ymddangos fod Prydain ac Unol Daleithiau’r Amerig yn 

un wladwriaeth – Anglosacsonia – ac er bod gan Gymru ei senedd ranbarthol ddiddannedd ac 

annemocrataidd ei hun mae’n byw dan gysgod totalitariaeth a gwyliadwriaeth Cynghorau 

                                                           
475 Pennar Davies, Cudd Fy Meiau: Dyddlyfr Enaid gan ‘Y Brawd o Radd Isel’ (Abertawe, 1998), 35. 
476 Morgan, Pennar Davies, 109. 
477 John Rowlands, Ysgrifau ar y Nofel (Caerdydd, 1992), 222. 
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Diogelwch (ceid tri yng Nghymru) a Chyngor Canolog y Diogelwch, gyda’i Lywydd hefyd yn 

Arlywydd yr Unol Daleithiau. Yr ochr arall i’r ‘Llen Strontiwm’ ceir ail ymerodraeth 

dotalitaraidd sy’n bygwth einioes Anglosacsonia ac a ddefnyddir fel yr ‘arall’ bygythiol gan y  

Cynghorau Diogelwch. Fe’n hysbysir gan draethydd y nofel bod mudiad cenedlaethol pur 

ffyniannus wedi bod yng Nghymru am gyfnod ar ôl yr Ail Ryfel Byd, ond cafodd hwnnw, yn ei 

dro, ei fygu gan y wladwriaeth newydd. Ond nid Cymru yw hon lle ciliodd y Gymraeg o’r tir. 

Mae’n ymddangos bod ei phatrymau ieithyddol dwyieithog yn adlewyrchu yr hyn oeddynt 

adeg llunio’r nofel. Er enghraifft, ymddengys mai Cymry Cymraeg yw rhai aelodau o’r elît sy’n 

dal yr awenau yng Nghyngor Diogelwch y De, er mai Americanwr yw Nahum D. Flewelling, 

pennaeth y Cyngor yn y Gogledd. Ac, yn sicr ddigon, nid yw hon yn Gymru a drodd ei chefn ar 

Gristnogaeth. Yn erbyn y cefnlen totalitaraidd, un o elfennau pwysicaf y stori yw ymgyrchoedd 

efengylu Elias John a’r berthynas gyfnewidiol rhwng yr ymgyrchoedd hynny a grymoedd y 

wladwriaeth. Yn y blynyddoedd a arweiniodd at gyfnod y stori gwelwyd cryn gyffro crefyddol 

yng Nghymru. Yng ngeiriau’r traethydd: 

Y mae pawb yn gytûn bod elfen o ddisgwyliad hiraethus yn nodweddu tymer y 

Cymry yn y cyfnod yr wyf yn ceisio ymdrin ag ef . . . Bu mudiadau 

milflwyddiannol-ffwndamentalaidd yn cyffwrdd â nifer y Cymru trwy’r ganrif, 

a derbyniodd rhai o’r rhain atgyfnerthiad o ganlyniad i’r Mudiad Gweddi a 

ymledasai trwy’r enwadau, y mudiad gweddïo am adfywiad crefyddol. Bu’r 

mudiad hwn yn gyfrwng i roi nerth newydd i’r cwrdd gweddi mewn llawer o’r 

eglwysi . . . Yn yr amgylchiadau hyn dechreuodd cryn nifer o’r eglwysi addoli’n 

ddisgwylgar; yn lle sôn am ddyddiau mawr y gorffennol a gofidio am 

“ddifaterwch yr oes” aeth y crefyddwyr i sôn mwy am y dyfodol ac i weddïo’n 

daerach am dywalltiad o’r Ysbryd. Bu cynnydd mawr yn niddordeb Cristnogion 

Cymru yn niwethafiaeth y Testament Newydd.478  
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Egyr y nofel mewn modd parodïol wrth i Pennar Davies geisio cuddio tu ôl i fwgwd cofiant 

pregethwr. Dywed y traethydd ei fod am ysgrifennu hanes Arthur Morgan ond ni theimla fod 

modd gwneud hynny cyn rhoi darlun o yrfa Elias John, y diwygiwr efengylaidd a’i 

rhagflaenodd. Cyflwynir ni i gymeriad arall pwysig ar ddechrau’r nofel yn ogystal – Huw Hedyn 

Hywel. Cyfaddefa’r adroddwr nad ef yw’r person gorau i ysgrifennu am hanes Arthur Morgan, 

ond yn hytrach Huw Hedyn Hywel, gan mai ef oedd yn ei adnabod orau. Er hyn, ymgymera’r 

traethydd â’r dasg drwy bwyso’n helaeth ar gymeriad Huw i wthio’r hanes yn ei flaen. Ar 

adegau ymdeimlir mai hynt a helynt y gŵr ifanc a diddorol hwn a geir yn anad dim drwy’r 

nofel. Defnyddia’r awdur ef fel offeryn i drafod llawer o themâu pwysig yn ymwneud â 

gwleidyddiaeth a chrefydd, darganfod y gwirionedd a diffyg ffydd. Ar ddechrau’r nofel 

esbonia’r traethydd ei swyddogaeth fel awdur yn y modd a ganlyn: 

Yn wir, Hedyn Hywel ac nid myfi a ddylai ysgrifennu cofiant Arthur Morgan 

yntau; yr oedd Hedyn mor agos i Arthur yn ystod cyfnod ei waith cyhoeddus. 

Ond ni wnaiff ef ddim; teimla’n gwbl annheilwng o’r fawrfraint – ac felly y 

mae’n rhaid i ŵr llawer mwy annheilwng ymgymryd â’r gwaith. Mae’n rhaid i 

rywun ei wneud ef; yn y cyfrwng presennol y mae’n fater brys; a dyma fi’n rhoi 

cynnig arno, gan obeithio y daw cyfle i rai helaethach eu hadnoddau llenyddol 

gwblhau’r darlun. Un cymhwyster yn unig sydd gennyf i sôn am Arthur Morgan: 

cefais ei adnabod a’i garu.479 

Rhennir y nofel yn bedair rhan. Teitl y rhan gyntaf yw ‘Cip ar Elias John yng Nghaerfro’ a chawn 

ddarlun o’r efengylydd enwog Elias John yn denu tyrfaoedd i’w gyfarfodydd efengylu yng 

Nghaerfro. Er hyn, nid trwy lygaid Elias John yr adroddir y stori ond drwy lygaid Huw Hedyn. 
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Drwy hyn ceir gwedd ddychanol ar yr hyn sy’n digwydd ynghyd â stori garu i gydredeg â’r 

cyflwyniad i Elias John, yr efengylydd enwog, ac arweinydd Ymgyrch Crist y Cymry.  

Glöwr diwylliedig oedd Huw Hedyn a oedd yn athro Ysgol Sul yn Eglwys Annibynnol Bewla yn 

Nghwm Aman Fawr yn Sir Forgannwg. Nid yw’n gwbl gadarn ei gred ar ddechrau’r nofel ond 

mae ganddo chwilfrydedd mawr ynghylch yr hyn a wna Elias John. Gellir dweud bod 

ansicrwydd a chwestiynu parhaus Huw Hedyn yn hollbwysig i lwyddiant a llinyn stori’r nofel. 

Mae’n gymeriad diddorol dros ben i’w ddilyn ac mae’n gymeriad y gall y darllenydd ei 

uniaethu ei hun ag ef. Nid yw’n barod i dderbyn dim heb ymholi yn ei gylch, a rhydd hynny 

hygrededd a dyfnder i’w gymeriad. Yn y nofel, ef a’i frawd Harri, a’i dad Mordecai Hywel, sy’n 

cynrychioli gweddillion y werin gapelgar a fodolai ar un cyfnod yng nghymoedd glofaol de 

Cymru. Nid teulu duwiolfrydig yn unig mohonynt. Mae gan Harri gydwybod gymdeithasol 

effro. Dyna a’i harweiniodd i ddilyn ei dad a’i frawd yn y lofa er y gallasai fod wedi llwyddo ym 

myd addysg. Roedd am gynnig arweiniad i’w gydweithwyr a’u hamddiffyn rhag y biwrocratiaid 

a reolai’r pyllau glo. Ond, ar y cyfan, eithriad oedd Mordecai Hywel a’i sêl yn mynnu ‘cadw 

lamp ei ddelfrydiaeth werinol ynghyn mewn cenhedlaeth a oedd wedi ei llygru gan lwyddiant 

economaidd ac adloniant pwdr’. Ganddo ef y cafodd y ddau fab eu teyrngarwch i’r ‘Werin’ a’u 

dirnadaeth ‘bod Gwerin yn golygu rhywbeth llawer mwy na Phroletariat’. Yn wir, wrth edrych 

ar ei dad a’i frawd ‘teimlai Huw ryw falchder yn ei lwynau a’i fynwes: yr oedd gwerin Cymru’n 

fyw o hyd yn y cymoedd glo’.480 

Ar ddechrau’r nofel fe gawn gan Hywel Hedyn ddisgrifiad o gyfarfod agoriadol Elias John yng 

Nghaerfro – y gerddorfa yn chwarae tonau mawr y ffydd, y cantorion yn canu yn eu tro – a 

rhydd bwyslais mawr ar seren y cyfarfod, sef Gwenllïan Edwards, neu ‘Calfaria Fryn’ fel y’i 
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gelwid, a baratôdd y gynulleidfa i wrando ar bregeth Elias John gyda’i chanu eneiniedig. Ceir 

elfen ddramatig iawn drwy’r cyfarfod yn enwedig yn sgil  ymddangosiad cyntaf Elias John: 

Ni wnaeth ‘Calfaria’ ragor na chanu’r noson honno. Ei gwaith hi oedd paratoi’r 

dorf i dderbyn y gennad a’r genadwri. Tra oedd hi’n canu ei chân olaf, a’r dorf 

yn ymuno yn y gytgan, dyma rywbeth yn codi o lawr y llwyfan y tu ôl iddi. 

Gwelai Huw mai elor ydoedd ac arch bren liw golau arni. Wedi diwedd y gân 

daeth distawrwydd llethol dros y gynulleidfa fawr nes i gaead yr arch godi ac 

Elias John ddyfod allan a gwisg wen amdano.481 

Ar un olwg ceir gwedd gymharol chwerthinllyd i’r cyfan gyda’r holl ddrama, ond ar y llaw arall 

ceir ymdeimlad o barchedig ofn a dwyster. Yn y modd y disgrifia Huw Hedyn ymateb y 

gynulleidfa gellir dweud ei fod yn tystio i’r ffaith fod rhywbeth goruwchnaturiol ac arallfydol 

yn digwydd yn y fan hon.  

Fodd bynnag, nid Elias John yw canolbwynt y noson ryfedd honno i Huw Hedyn. Llygada ferch 

brydferth yn y gynulleidfa yr effeithiwyd yn fawr arni gan yr hyn y tystiodd iddo. Gwen Rhosier 

yw’r ferch a ddaw yn gariad iddo yn nes ymlaen yn y nofel. Daw hyn â lefel arall i’r nofel – 

elfen o ramant a pherthynas rhwng bachgen a merch. Ni fyddai disgwyl cael stori ramant yn 

llifo drwy gofiant pregethwr, ond yn y fan hon mae Pennar Davies yn torri tir newydd. 

Datblyga’r ‘cofiant’ yn nofel ac mae’r awdur yn creu cymeriadau crwn y perthyn pob math o 

emosiynau iddynt. Ceir tebygrwydd rhyngddo a Daniel Owen yn y modd yr aiff i’r afael â’r 

syniad hwnnw o ddweud y gwir drwy’r amser. Gwelir hyn ar ddechrau nofel enwog Daniel 

Owen, Rhys Lewis:  
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Rhys, beth a ddywedi amdanat dy hun? Cofia ddweud y gwir. Hynny a wnaf; ac 

os cyferfydd câr neu gyfaill i mi â’r ysgrifen hon, gwybydded nad oes gennyf air 

i’w dynnu’n ôl.482 

Ceir adlais o hyn yn y llinellau a ganlyn yn nofel Pennar Davies: 

Efallai y byddant yn dipyn o gymorth i’n cadw ni’n agos at y ffeithiau; canys 

gwelaf fy mod i, wrth ddweud y stori, yn ceisio dilladu’r ffeithiau moel â chig a 

gwaed, yn enwedig wrth roddi ambell ymddiddan a ymddengys imi’n 

arwyddocaol. Cefais adroddiad go fanwl gan Huw Hedyrn Hywel am ei 

brofiadau ei hunan, ac ar sail hwn a thystiolaeth arall yr wyf yn ymdrechu i 

gyflwyno’r gwirionedd yn ffyddlon; ond y mae ffyddlondeb i’r gwirionedd yn 

golygu ein bod ni nid yn unig yn croniclo ffeithiau allanol ond hefyd yn ceisio 

deall y cymhellion mewnol ac amgyffred y cymeriadau fel bodau byw.483 

Yn ogystal â dilyn ymgyrch Elias John datblygir stori serch rhwng Gwen a Huw a thrwyddi ceir 

trafodaeth ar y tyndra rhwng gwahanol ddosbarthiadau cymdeithasol. Dengys mam Gwen ei 

hanfodlonrwydd gyda’r garwriaeth. Er bod Huw yn ddyn diwylliedig sydd â meddwl craff nid 

yw am i’w merch briodi tlodi. Teimla ei bod wedi buddsoddi llawer yn ei merch fel ei bod yn 

cael bywyd da – athrawes yw Gwen. Nid yw am iddi golli’r cyfan i’r glöwr tlawd hwn. Fodd 

bynnag, daw ei mam i ddeall erbyn diwedd y nofel a derbyn yr uniad.  

Cymeriad pwysig y cawn gyfarfod ag ef yn rhan gyntaf y nofel yw Andrew de Porson, aelod o 

Gyngor Diogelwch Deheudir Cymru, sy’n haeru ei fod yn un o’r dychweledigion. Ceir ei 

ymddangosiad cyntaf yn y nofel yn nhŷ Elias John. Wedi hyn gwelwn ef yng nghyfarfod 

efengylu olaf Elias John yng Nghaerfro. Tystir i ddrwgdybiaeth y gynulleidfa ynghylch y 

berthynas rhwng Elias John ac Andrew de Porson ac, o dan yr wyneb, ceir agwedd eithaf sinistr 

ar y berthynas hon er gwaethaf ymdrechion de Porson i ymddangos yn dduwiol o flaen y 
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gynulleidfa. Mae hyn yn gyfle i’r awdur archwilio’r berthynas rhwng crefydd a’r wladwriaeth, 

ac yn enwedig rhwng crefydd a gwladwriaethau gorthrymus. Ceir sawl cyfeiriad yn y nofel at 

bapur newydd y Cymric Press sy’n arf propaganda adweithiol ar ran Cyngor Diogelwch y 

Deheudir. Mae’n amlwg fod y wladwriaeth yn fodlon goddef diwygiad crefyddol Elias John 

cyn belled â bod modd iddi fanteisio arno a’i ddefnyddio fel offeryn yn ei llaw ei hun: 

Yr oedd “Anglo-Saxony” yn warcheidwad i’r gwerthoedd uchaf a oedd mor 

fawr eu bri yng ngwledydd gorllewinol y byd, ac oherwydd ei fod yn 

argyhoeddedig mai crefydd oedd fynnhonnell y gwerthoedd hynny yr oedd y 

Cymric Press wedi dal ar bob cyfle i roi hwb i grefydd. Ond os ceisiai arweinydd 

crefyddol danseilio morâl y genedl Anglo-Sacsonaidd yn wyneb y baganiaeth 

annuwiol a oedd yn ffynnu’r ochr arall i’r Llen Strontiwm, yr oedd yn bradychu 

achos Anglo-Sacsonia ac achos crefydd fel ei gilydd. Byddai’n drueni o’r mwyaf 

petai mudiad bendithiol fel mudiad y diwygiadau crefyddol yn cael ei wyrdroi i 

gyfeiriad peryglus gan benboethni rhai o’r arweinwyr. Byddai’r Cymric Press yn 

dal i gefnogi ymgyrch Elias John ond gobeithiai y byddai’r efengylydd huawdl 

yn fwy diolchgar i’w gyfeillion ac yn fwy teyrngar i’w wlad.484     

Yr un yw cenadwri gyhoeddus Andrew de Porson gerbron un o gynulleidfaoedd ymgyrch 

ddiwygiadol Elias John: 

“Diogelwch” oedd ei air mawr, neu’n hytrach “security”, canys yr oedd ei araith 

yn Saesneg i gyd. Er mwyn diogelwch gwareiddiad Cristnogol yr oedd Duw wedi 

arwain gwledydd y byd Anglo-Sacsonaidd i ymuno’n un ymerodraeth gref, 

Anglosacsonia; er mwyn yr un diogelwch yr oedd y Brenin Mawr wedi arwain 

yr ymerodraeth i sefydlu Cynghorau Diogelwch ymhobman; ac er mwyn yr un 

diogelwch eto yr oedd y llywodraeth ganol yng Nghaerefrog Newydd, er ei bod 

yn cydnabod unoliaeth Cymru fel rhanbarth, wedi sefydlu tri Chyngor 

Dioglewch ynddi . . . Ond yr oedd yr areithiwr yn sylweddoli bellach mai yn Nuw 
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yn y pen draw yr oedd y gwir ddiogelwch, a buasai Elias John, pregethwr mwyaf 

Cymru, yn offeryn yn llaw Duw i ddwyn yr argyhoeddiad i’w galon. Gwelai ef, 

Andrew de Porson, yn eglur yn awr fod gan Gymru gyfoes ddau achubydd 

mawr, sef yr Arglwydd Wyndham Gutyn, Llywydd Cyngor Diogelwch y 

Deuheudir, ac Elias John, arweinydd Ymgyrch Crist y Cymry. 

“Gyda’r rhai hyn i’n tywys ni a hwythau’n cynrychioli Gwladwriaeth ac 

Eglwys, byddwn yn ddiogel”, meddai. “Mae’n rhaid wrth nerth Cesar a gras 

Crist i berffeithio ein diogelwch”, a chyda’r gair dyma daranau mawr yn swnio 

uwchben yr adeilad.485  

Anesmwytho fu hanes y gynulleidfa wrth wrando ar de Porson. Ymddangosodd ar y llwyfan 

mewn cyfarfodydd pellach, ond cafwyd clo dramatig i’r olaf ohonynt yn sgil ymddangosiad 

dirybudd Clement Ashford ar y llwyfan. Un a gredai fod yr Ail Ddyfodiad gerllaw oedd Ashford 

ac fe fu, yn y gorffennol, yn gryn ddylanwad ar Elias John. Ond yn y cyfarfod hwn daeth i’r 

llwyfan gan eisteddodd ar yr arch a gweiddi nerth esgyrn ei ben fod de Person, Calfaria Fryn 

ac Elias John wedi cael eu meddiannu gan y diafol. Heriodd Elias John ef gan weddïo ar i Dduw 

dynnu’r ysbryd aflan allan ohono. Ailadroddodd Ashford ei gyhuddiad dro ar ôl tro hyd nes i 

de Porson gymryd y mater i’w ddwylo ei hun a’i daro’n greulon i’r llawr. Daeth yr heddlu i 

hebrwng Ashford o’r adeilad. Cawn wybod hefyd ar ddiwedd y bennod hon am benderfyniad 

Elias John i briodi Calfaria Fryn, y gantores, er budd y mudiad; nid oedd am i eraill ymserchu 

ynddi a chael eu temtio.  

Cymeriad arall y down ar ei draws yn y rhan gyntaf yw Gareth Seiont Prys. Daw’n ffrindiau da 

i Huw, a rhoddodd ei fryd a’i serch ar ddau beth – Calfaria Fryn a barddoni. Cynghorodd Huw 

ef fel a ganlyn: 

                                                           
485 Ibid., 46. 



 
 

223 
 

Gareth bach. Gwell i ti anghofio Mrs Elias John a glynu wrth dy farddoniaeth. 

O ddifri iti.486 

Egyr y cymeriad hwn ddrws arall i Pennar Davies, sef trafodaeth ar salwch meddwl. Daw’n 

amlwg fod Gareth yn ddyn peniog dros ben gyda llawer iawn i’w gynnig. Ond er hynny nid oes 

ganddo lawer o ffydd yn ei allu personol. Mae fel petai wedi gosod ei fryd ar rywbeth 

anghyraeddadwy. Cyrhaedda’r drafodaeth hon ei huchafbwynt gydag ymgais Gareth i’w ladd 

ei hun yn y bath gyda chyllell. (O gofio fframwaith honedig y nofel, byddai trafodaeth fel hon 

wedi bod yn dipyn o syndod mewn cofiant i weinidog.) 

Ceir cyferbyniad llwyr yn ail ran y nofel, ‘Cip ar Uchelwyr y Diogelwch’. Egyr y rhan hon gyda 

thrafodaeth ar yr hinsawdd wleidyddol a chymdeithasegol yng Nghymru ar y pryd. Tystir i 

ddylanwad y mudiad cenedlaethol ar Gymru wedi’r Ail Ryfel Byd a’r modd yr oedd ei 

ddelfrydau wedi eu llunio gan Gristnogaeth a heddychiaeth. Yn ystod y cyfnod hwn cafwyd 

Deiseb Senedd i Gymru ac o ganlyniad sefydlwyd y ‘Senedd Daleithiol’ er mwyn delio gyda 

materion mewnol Cymru. Senedd annemocrataidd ydoedd gyda chynrychiolwyr o’r undebau 

llafur, y Prifysgolion, gwahanol gymdeithasau, swyddogion diwydiannol ac enwadau 

crefyddol. Carcharwyd rhai o’r gwladgarwyr, er enghraifft Iolo Ap-Cadwgan, am arwain 

ymgyrch ddi-drais yn erbyn cynhyrchu bomiau dinistriol. Ond yn sgil creu’r Cynhgorau 

Dioglewch cafodd awdurdod y senedd Gymreig ei danseilio. Aed ati hefyd i greu rhaniadau yn 

y mudiad cenedlaethol Cymreig ac yn sgil ‘llifeiriant llethol o bropaganda newyddiadurol’ 

llwyddwyd i berswadio’r Cymry mai ‘amddyffyn y Gorllewin gwâr’ rhag y gelynion marwol yr 

ochr draw i’r Llen Strontiwm oedd bwysicaf.487 Roedd arddel argyhoeddiadau cenedlgarol 

bellach yn fater peryglus; er enghraifft cyfarfod lled ddirgel yw’r un lle y caiff Huw Hywel gyfle 
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i wrando ar Iolo Ap-Cadwgan. Ac eto, drwy gyfrwng y Mudiad Gweddi, a thrwy weddïo am 

ddeffroad Cristnogol, cafodd llawer o wladgarwyr gyfle i erfyn ar i Dduw anfon arweinydd i 

Gymru: 

Nid ellid sicrwydd weithiau ai rhyw Owain Glyn Dŵr ai rhyw Evan Roberts ai rhyw 

gyfuniad o’r ddau a oedd ym meddwl y gweddïwyr.488 

Datgelir na ellid cynnal cyfarfodydd cyhoeddus heb gynrychiolydd o’r Cyngor Diogelwch yn 

bresennol a gwelir yr ymyrraeth wleidyddol hon hyd yn oed yn achos y cyfarfodydd gweddi, 

elfen sy’n rhoi cyd-destun perffaith i’r hyn a ddaw yn yr ail ran.  

Cawn gip ar hunangofiant anorffenedig Elên de Porson, gwraig Andrew de Porson a thrwyddo 

cawn fynediad i fyd rhyfeddol yr Arglwydd Gutyn a’i deulu. Egyr yr hunangofiant gyda 

chyfarfyddiad cyntaf Andrew ac Elên:  

Yn un peth, gwelais fod angen ar Andrew de Porson. Yr oedd y dyn a syllai’n 

ymchwilgar i’m llygaid y noson honno’n ddyn trallodus, dyn a hiraethai am 

iachâd, dyn a geisiai rywbeth a oedd yn anhepgor i gwblhau ei ddyndod ac a 

obeithiai gael hyd i’r trysor ynof i.489 

Datgelir fel y cyfarfu Elên â’r Arglwyddes Hedda Gutyn am y tro cyntaf. Tystiwn i’r ffaith fod 

Hedda yn gymeriad trwyadl faterol yn sgil ei hobsesiwn gyda’i phryd a’i gwedd, ei heiddo 

bydol a’i statws cymdeithasol. Caiff hyn oll ei fwydo dan ddylanwad ei mam, Trwdi, a rydd 

bwyslais mawr ar allu merched ifanc i ddeall pwysigrwydd iechyd a phrydferthwch. Un o 

ddywediadau Trwdi oedd ‘Mae cael yn dod o flaen rhoi’.490 Dengys Trwdi lawer o ddiddordeb 

yn Elên; deisyfa fod yn ffigwr mamol iddi er mwyn ei datblygu fel unigolyn, ac, yn wir, er mwyn 
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ei pherchnogi. Fel y dywed, ‘Nid y gwan ’rydw i am ei helpu – na’r tlawd chwaith. ’Rydw i am 

helpu’r cryf i fod yn gryfach’.491 

Tra arhosodd Elên yn y plas gyda’r Gutyniaid digwyddodd nifer o bethau rhyfedd dros ben. 

Gwenwynwyd cath Hedda; down i wybod mai tad Elên oedd wedi adeiladu labordy Trwdi; 

deallwn mai meddyg oedd Trwdi cyn priodi a’i bod wedi cyhoeddi nifer o lyfrau dylanwadol o 

dan y ffugenw Anatol Gertler. Drwy’r llyfrau hyn lleisiodd farn gref o blaid ewthanasia, 

diffrwythloni’r analluog, ac o blaid arbrofi ar anifeiliaid a dynion byw. Drwy hyn cawn 

drafodaeth ar werth bywyd sy’n cyferbynnu â’r credoau Cristnogol y byddai Pennar Davies ei 

hun wedi eu harddel. Uchafbwynt y rhan hon o’r llyfr yw marwolaeth Mrs Als Pierce a’r 

dirgelwch y tu ôl i hynny. Bu farw Mrs Pierce yn un o’r gwleddoedd yn mhlasty’r Gutyniaid. 

Cyhuddwyd y forwyn Elissa (a oedd wedi bod fel mam i Hedda) o lofruddio Mrs Pierce y noson 

honno gyda gwenwyn. Anfonwyd hi i ysbyty i droseddwyr a dioddefodd yn enbyd yn y fan 

honno. Effeithiodd hyn yn ddirfawr ar Elên a llwyddodd i ddarganfod llythyr yn un o’r llyfrau 

yn y llyfrgell yn nodi bod Elissa yn ddieuog.  

Trwdi Gutyn sy’n gyfrifol am wenwyno Als Pierce. Dyma osodiad a roddwyd imi 

gan Als Pierce ei hunan, ac y mae’n gwneud amcanion Trwdi’n ddigon eglur. Yr 

wyf am i’r byd wybod fy mod yn gwbl ddieuog.492 

Drwy hyn gwelir nad oes unrhyw dda yn dod o gyfeiriad Trwdi o bell ffordd. Gwelodd gŵr Als, 

Maldwyn Pierce, yr Arglwydd Wyndham gyda Hedda yn yr ystafell wely, ond cyhuddwyd ef o 

dreisio’r ferch. Daeth y cyfan i ben gyda hunanladdiad ‘honedig’ Maldwyn ac ar ddiwedd y 

bennod ryfedd hon mae Elên yn lleisio amheuaeth ynghylch amgylchiadau marwolaeth ei 
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mam gan awgrymu bod Trwdi wedi ei lladd. Rhannodd y wybodaeth hon gyda’i brawd a’r 

canlyniad oedd iddo ef ei ladd ei hun:  

Ychydig o ddyddiau wedi hynny daeth hi adref gyda’r nos o Blas Gutyn i 

ddarganfod corff ei brawd ynghrog wrth raff yn ei ystafell wely. Hunanladdiad 

oedd y dyfarniad swyddogol, ac efallai ei fod yn wir.493  

Drwy’r bennod hon cwyd cwestiwn ym meddwl y darllenydd ynghylch ei chyswllt gyda 

gweddill y nofel. Ond daw’n amlwg wrth i’r nofel ddatblygu fod Trwdi am ladd Elias John, sy’n 

gymaint o fygythiad iddi fel unigolyn.  

Egyr y drydedd ran – ‘Tröedigaeth y Diwygiwr’ – gyda thyndra rhwng Huw Hedyn, Gwen 

Rhosier a’i mam o ganlyniad i fater priodas. Er i’r dadlau bara am sawl tudalen daw’r cyfan i 

ben gyda chais Elias John i Huw Hedyn ymuno gyda’i ymgyrch nesaf. Wedi ymweliad Elên ag 

Elias John daeth ef i weld llygredd a drygioni’r dosbarth llywodraethol ac y mae hyn yn 

drobwynt nodedig yn hanes ei bregethu a natur ei genadwri. Mae’r pwyslais bellach nid ar 

gosb i bechaduriaid unigol ond ar bechod y dosbarth llywodraethol, pechod y genedl yn ei 

chyfanrwydd a’r gosb a wynebai’r byd cyfan. ‘Dyna un datblygiad pwysig yn nysgeidiaeth Elias 

John’, meddai’r traethydd, sef ‘edfryd yr hen weledigaeth broffwydol a chyhoeddi’r trychineb 

i gymdeithas ddynol ar y ddaear yn hytrach nag arteithiau mileinig i golledigion y tu hwnt i’r 

llen’.494 Ceir tyndra ychwanegol wedi i’w wraig, Calfaria Fryn, ildio i’w chwantau corfforol a 

charu gydag Andrew de Porson, y dyn yr oedd Elên wedi ymserchu’n llwyr ynddo er gwaethaf 

ei dueddiadau anfoesol yn y ‘tafarndai rhyw’. Erbyn hyn mae Elias John yn gwisgo mantell 

Jeremeia ac mae’n rhybuddio Elên fel a ganlyn: 
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Be ’rydych chi am imi ei wneud – ceisio iacháu Andrew de Porson neu gyhoeddi 

barn Duw ar y tafarnau rhyw ac ar y bobl aflan sydd wedi eu cynnal nhw? ’Does 

gen i ddim dawn i iacháu gweision Belial a Belsebub. I’w dychryn a’u darostwng 

nhw y cefais fy anfon i Gymru – i gyhoeddi dinistr i Sodom a Gomora. ’Dwy’n 

gweld hynny’n glir nawr – am y tro cyntaf.495  

Gyda thân newydd yn ei yrru, penderfynodd Elias John ddechrau ymgyrch newydd yn erbyn 

llygredd y byd. Rhydd bwysau ar Huw Hedyn i’w ddilyn, a llwyddodd. Yn rhan o’r ymgyrch hon 

cafwyd ‘Prawf yr Arch’, lle’r oedd unrhyw un a oedd o ddifrif yn gorfod gorwedd mewn arch 

am dri diwrnod heb symud – o ddydd Gwener hyd ddydd Sul – fel symbol o’r Atgyfodiad a 

dechrau newydd. Ceid apêl daer ganddo i’r werin fel rhan o’r neges newydd hon a thrwy 

gyfrwng hyn mae’r awdur yn dychwelyd at fater a drafodwyd ganddo’n flaenorol yn y nofel, 

sef y gwahaniaeth rhwng gwerin a phroletariaid. I Pennar Davies, gellir tybio mai un o’r 

trychinebau mawr yn hanes y genedl Gristnogol Gymraeg fu’r ffaith i’r werin a grewyd gan 

gyfres o ddiwygiadau crefyddol droi, ar y cyfan, yn broletariaeth ddiwreiddiau yn yr ardaloedd 

diwydiannol. Mae’r neges hon yn cyffwrdd calon Harri Hywel a chaiff syndod pleserus wrth 

ganfod fod Elias John yn arddangos amgyffrediad o gyflawnder a chydbwysedd bywyd y werin 

fel y gallai fod ar ei orau – bywyd a gwmpasai agweddau diwylliannol a daearol yn ogystal â’r 

rhai ysbrydol: 

Daeth yn ôl wedyn at ei bwnc a sôn am werin Cymru, gwerin y graith, gwerin y 

doniau a’r diwylliant ffraeth a ffri. Gwrandawai Harri’n astud: ni chlywsai o’r 

blaen unrhyw awgrym fod gan Elias John ddiddordeb yn y pethau hyn. 

Arferasai feddwl amdano fel un a ymwrthodai â “diwylliant” a “dawn” fel 

pethau’r “byd”, a drwgdybio ar yr un pryd fod ei ddulliau cyhoeddusrwydd yn 

llawer mwy bydol nag unrhyw eisteddfod neu ddrama; ond wele dystiolaeth 

fod Elias John yn caru crwth a thelyn a chân ac englyn. Rhestrai’r pregethwr 
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nodweddion y bywyd llawn, bendithiol a bendigedig: rhyddid a rhaid, gwaith a 

chwarae, caru a charu Duw.496  

Ond, nid perthyn i’r werin a wnâi’r gweithwyr erbyn hyn; proletariaid oeddynt a phobl oedd 

yn foesol ddiangor ar fôr tymhestlog y byd. Roeddynt yn ysglyfaeth i demtasiynau’r byd, i 

ddifyrion gwael a phleserau cwbl faterol, ac roedd yr awdurdodau a’r Cynghorau Diogelwch 

yn amlwg yn fodlon gyda hynny gan y golygai nad oedd gan y gweithwyr cyffredin y rhuddin 

moesol i ymladd am gyfiawnder. Meddai’r traethydd, wrth iddo barhau i grynhoi’r bregeth a 

gafodd y fath ddylanwad ar Harri Hywel:  

Aeth Elias ymlaen i wahaniaethu rhwng gwerin a phroletariad. Dywedai fod y 

Diafol yn ceisio troi pob gwerin yn broletariad; dyna ran o dechneg arglwyddi’r 

Fall, bro’r dechnocratiaeth berffaith, a phob haint a phydredd yn llechu o dan 

eu rheolaeth, Yr oedd y Gelyn mawr yn ceisio difreinio’r werin, a’i rhwystro hi 

â chadwyni trachwant ac oferedd . . . Dywedodd fod Duw wedi’i ddanfon ef i 

alw ar y werin i wrthod crochanau cig yr Aifft, i fentro i’r anialwch gan 

ymddiried ym manna’r Arglwydd, ac i fynd rhagddi i fwynhau llaeth a mêl 

Gwlad yr Addewid; i roi’r gorau i waradwydd proletariaeth ac i groesawu 

rhagorfreintiau pobl Dduw.497  

Cafwyd nifer o ddigwyddiadau dramatig yn ystod y cyfarfodydd hyn gyda Calfaria Fryn yn sefyll 

yn y blaen fel un o’r dychweledigion yn cyffesu ei bod yn edifar ganddi adael ei gŵr. Oherwydd 

bod ei lach yn ddidostur erbyn hyn ar bydredd moesol a phechodau’r dosbarth llywodraethol, 

roedd y tyndra rhwng Elias John a’r Gutyniaid yn ei anterth yn ystod y cyfnod hwn a bu’n rhaid 

iddo ddianc i’r gogledd mewn hofrennydd. Yno, gan fod cryn elyniaeth rhwng Nahum D. 

Flewelling (pennaeth Cyngor Diogelwch y Gogledd) a’r Gutyniaid, mae’n cael rhywfaint o 

ryddid ar y cychwyn i barhau â’i bregethu. Ond mae’n troi’n ormod o fygythiad yng ngolwg 
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Flewelling. Caiff ei drosglwyddo i ddwylo’r Gutyniaid a’i gaethiwo ganddynt. Yn eironig, caiff 

lawer o gwmni’r Arglwydd Gutyn ei hun ac mae Gutyn yn bwyta bob pryd bwyd yn ei gwmni 

am ei fod yn ofni cael ei wenwyno gan ei wraig ei hun. Daw’r nofel i ben mewn modd hynod 

ddramatig gyda marwolaeth Andrew de Porson, a daflwyd allan drwy’r ffenestr, ynghyd â 

marwolaeth Elias John o dan law Trwdi. Cododd Arthur Morgan yr awenau oddi wrth Elias 

John gan benderfynu rhoi cyfeiriad newydd i’r mudiad a phwysleisio iachâd ysbrydol. Wrth 

gwrs, byddai Pennar Davies yn dychwelyd at gymeriad Arthur Morgan yn ddiweddarach yn ei 

yrfa yn y nofelau Mabinogi Mwys (1979) a Gwas y Gwaredwr (1991). 

Ym marn D. Densil Morgan yr elfen greiddiol yn nrama’r nofel hon ‘yw tröedigaeth Elias John 

o fod yn efengylydd pietistig, anwleidyddol sydd â’i weinidogaeth yn cael ei noddi gan yr 

awdurdodau, i fod yn ddiwygiwr cymdeithasol eirias sy’n cyfuno egnïon yr adfywiad ysbrydol 

â neges radicalaidd sy’n tanseilio’r gyfundrefn lywodraethol’.498 Fel y’n hatgoffir ni ymhellach 

gan Morgan credai Pennar Davies y dylai pregethu o’r iawn ryw ein hargyhoeddi o’r pechod 

sydd ynghlwm wrth y gyfundrefn yn ogystal â’r enaid unigol, ac mae’n ddiddorol nodi, eto ym 

marn Morgan, fod ymgyrchoedd a phregethu Elias John yn rhan gyntaf y nofel yn feirniadaeth 

o du’r nofelydd o ymgyrchoedd efengylu Billy Graham yn y 1950au a oedd yn osgoi sôn am 

anghyfiawnder cymdeithasol ac yn osgoi condemnio rhyfelgarwch gwledydd y gorllewin.499 

Mae’n sicr hefyd y gellir ystyried y nofel hon fel ymdrech ar ran Pennar Davies i geisio 

dadansoddi un o’r ffenomenâu a luniodd holl gysyniad y genedl Gristnogol Gymraeg, sef y 

diwygiadau crefyddol a brofodd y wlad o’r ddeunawfed ganrif ymlaen. Er mai yn 1911 y 

ganwyd Pennar Davies, mae’n siŵr y byddai’r cof yn parhau’n fyw ym Morgannwg ei febyd 

am ddiwygiad Evan Roberts yn 1904-05. Ac er mai nofel ddyfodolaidd ydyw, gellid dadlau bod 
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ynddi ymdrech i edrych yn ôl ar Gymru fel ‘gwlad y diwygiadau’. Mae’n amlwg fod Pennar 

Davies wedi dewis yr enw Elias John gyda’r bwriad o’n hatgoffa o’r pregethwr Methodistaidd 

enwog John Elias (1774-1841). Drwy rym ei bregethu a’i dechnegau areithyddol câi John Elias 

ddylanwad rhyfeddol ar ei gynulleidfaoedd lluosog a bu ei deithiau pregethu yn foddion 

tröedigaeth i laweroedd. Ar achub yr enaid unigol yr oedd pwyslais John Elias wrth gwrs, ac, 

yn ôl R. Tudur Jones, drwy gyfrwng ei ddychymyg areithyddol byddai ei bregethau’n troi’n 

wrthdrawiad dirfodol rhwng Duw a’r pechadur unigol (‘an existentialist confrontation 

between God and the sinner’). Ond, o safbwynt rhan gyntaf y nofel hon, mae’n siŵr fod rhyw 

arwyddocâd yn y ffaith mai trwyadl geidwadol oedd golygiadau gwleidyddol John Elias.500 

Eflen arall a archwilir yn y nofel, drwy gyfrwng cymeriad Gwenllïan Edwards (Calfaria Fryn), 

yw’r elfennau teimladus, perlesmeiriol a synhwyrus a all nodweddu crefydd ddiwygiadol a’r 

ffiniau annelwig a all fod o ganlyniad rhwng nwydau ysbrydol a chnawdol. Dywed y traethydd 

fod ‘yng nghorff a chalon Gwenllïan flysiau naturiol a dyheadau ysbrydol na allai asgetigiaeth 

wenfflam Elias John byth eu boddhau’ ac ychwanega fod y ddau gymeriad yn cynrychioli dwy 

elfen a welid yn gyson yn hanes crefydd a diwygiadau crefyddol, sef ‘ymgosb ac ymhyfrydwch, 

y dŵr a’r gwaed’.501 Mae’ siŵr hefyd fod cymeriad Gwenllïan wedi’i batrymu’n rhannol ar yr 

efengyleddesau neu’r cymdeithion benywaidd hynny a ddilynai Evan Roberts o amgylch 

Cymru yn ystod diwygiad 1904-05, yn enwedig ar y gantores ifanc Annie Davies o Faesteg a 

ddaeth yn enwog ar sail ei pherfformiadau o ‘Dyma gariad fel y moroedd’.502 Yn amlwg, mae 

Pennar Davies yn effro iawn i’r holl beryglon sydd yn ymhlyg yn hyn. Pan dry Elias John yn ail 
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ran y nofel i fygwth barn ar ei gyd-Gymry yn nhraddodiad rhai o broffwydi ‘cenedlaethol’ yr 

Hen Destament, mae’n ddiddorol nodi fod llai o’r ‘teimladrwydd ffuantus’ a llai o’r 

‘ymloddesta mewn dagrau’ i’w deimlo yn y cyfarfodydd.  

Gellir cytuno â sylw Gareth Alban Davies mai nofel sy’n perthyn ‘i draddodiad o lenyddiaeth 

ddychanol, ddigrif’ yw Anadl o’r Uchlder a bod ynddi ddarlun deifiol a dychanol o ddiwygiadau 

efengylaidd sy’n ddibynnol ar driciau rhad ac emosiynol amheus, er enghraifft Elias John yn 

codi’n ddramatig o arch ar y llwyfan yn ei amdo wen.503 Ar y llaw arall, mae’n werth cofio am 

sylw R.M. Jones ynghylch y nofel, sef bod Pennar Davies, er yr holl ddychanu, yn arddangos 

elfen o ‘barchedig ofn’ tuag at ddiwygiadau fel hyn ‘rhag bod yna rywbeth mwy ar gerdded’ 

ynddynt.504 Yn sicr, erbyn ail hanner y nofel, o gael cydbwysedd mewn ymgyrchoedd 

diwygiadol rhwng edifeirwch personol a sêl dros gyfiawnder i’r gwan a’r diamddiffyn, o 

dymheru’r emosiwn direol drwy gyfrwng meddylgarwch, fe’u gwêl yn gyfryngau i hyrwyddo 

dyfodiad y Deyrnas ac i droi cenedl y Cymry unwaith eto yn llawforwyn i’r Goruchaf. Fel y 

trafodwyd uchod, ceir sawl cyfeiriad yn y nofel at bwysigrwydd y ‘werin’ yn adfywiad y genedl 

Gristnogol Gymreig hon. Da yw dwyn i gof, fel y sylwodd Hywel Teifi Edwards, mai dyrchafu’r 

werin wledig ac amaethyddol a wnaeth O.M. Edwards yn bennaf oll.505 Ond gellir dadlau hefyd 

fod gwerin Gymraeg ac Ymneilltuol y cymoedd glofaol wedi arddangos llawer o’r un 

priodoleddau crefyddol a diwylliannol a bod y portread ohoni hithau yn gyfuniad tebyg o ffaith 

a delfryd.506 Teulu Huw Hedyn Hywel sy’n cynrychioli gweddillion y werin grefyddol, feddylgar 

a gwleidyddol effro hon yn y nofel. Ac mae Pennar Davies fel petai’n awgrymu fod gwerthoedd 

                                                           
503 Gareth Alban Davies, ‘Pennar Davies’ yn D. Ben Rees (gol.), Dyrnaid o Awduron Cyfoes (Pontypridd a Lerpwl, 
1975), 53. 
504 R.M. Jones, Llenyddiaeth Gymraeg 1936-1972 (Llandybïe, Ail Argraffiad 1977), 310. 
505 Hywel Teifi Edwards, Arwr Glew Erwau’r Glo: Delwedd y Glöwr yn Llenyddiaeth y Gymraeg 1850-1950 
(Llandysul, 1994), xxxi-xxxii. 
506 T.J. Morgan, Diwylliant Gwerin (Llandysul, 1970). 
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a delfrydau’r werin yn parhau’n allweddol ar gyfer ail-greu ac adfywio’r genedl Gristnogol hon 

– ynddynt hwy ceir moddion i ryddhau’r proletariaid o’u pechod a’u caethiwed ac i roi i’w 

bywydau hunan-barch ac urddas ynghyd ag awch am gyfiawnder. Yn y werin Gymraeg ar ei 

gorau – hen werin y graith – mae Pennar Davies yn canfod grym ymryddhaol sy’n gyfuniad o’r 

ysbrydol a’r gwleidyddol. 

Cyn gadael y nofel hon mae’n werth cyfeirio at nofel ddyfodolaidd Gymraeg arall – enwocach 

ond lai llwyddiannus – a gyhoeddwyd tua’r un adeg, sef Wythnos yng Nghymru Fydd (1957) 

gan Islwyn Ffowc Elis. Dwy olwg wahanol ar Gymru 2033 a geir yn honno wrth gwrs, y naill yn 

ddelfrydol a’r llall yn ddystopaidd ei natur. Ac yntau’n weinidog ordeiniedig gydag Eglwys 

Bresbyteraidd Cymru yn ogystal â bod yn aelod brwd o Blaid Cymru mae’n amlwg fod 

perthynas Cristnogaeth â Chymru’r dyfodol yn fater pwysig i Islwyn Ffowc Elis. Yn y Gymru 

hyderus a rhyngwladol ei golygon y cawn gipolwg ar ei bywyd yn ystod ymweliad cyntaf Ifan 

Powel â’r flwyddyn 2033 y mae Crisnogaeth yn parhau’n rym yn y tir a chawn yn wir ddisgrifiad 

o’r Sul Cymreig ar ei newydd wedd gan y nofelydd. Cymru rydd yw hon, ond Cymru hefyd lle 

mae Eglwys Unedig Cymru yn rhyfeddol o lewyrchus. Diwygiad eciwmenaidd rhyngwladol – 

‘Deffroad Mawr’ gyda’i brif bwyslais ar ‘Undeb Corff Crist’ yng ngeiriau’r nofel507 – a roddodd 

sail gadarn i’r Eglwys Unedig newydd a chawn gryn fanylu yn y nofel ynghylch y modd y mae’n 

parchu’r gwahanol draddodiadau enwadol a ddaeth ynghyd i’w chreu. Er enghraifft mae yn 

yr eglwys yr ymwêl Ifan â hi yng Nghaerdydd fedyddfaen ar gyfer bedydd plant a bedyddfa 

ddofn ar gyfer bedydd oedolion, ac mae’n cael ei bugeilio gan offeiriad yn ogystal â gweinidog. 

Cawn wybod hefyd fod gan yr Eglwys Unedig esgobion sy’n ‘ordeinio Offeiriaid, Gweinidogion, 

Pregethwyr Teithiol a Bugeiliaid’, a hynny ar gyfer y rhwydwaith o gynulleidfaoedd 

                                                           
507 Islwyn Ffowc Elis, Wythnos yng Nghymru Fydd (Llandysul, Argraffiad Newydd 1994), 63. 
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hunanymreolus a hunangynhaliol sy’n rhan ohoni. Mae’n amlwg, felly, na all Islwyn Ffowc Elis 

ddychmygu bodolaeth cymuned genedlaethol lewyrchus yng Nghymru’r dyfodol heb i honno 

fod yn gymuned hanfodol Gristnogol. Ond mae un gwahaniaeth pwysig rhwng ei ddarlun 

delfrydol a dyfodolaidd ef o Gymru a’r syniad o genedl Gristnogol Gymraeg a gafodd ei 

ddyrchafu gan lenorion ac ysgrifenwyr Cymraeg o ddyddiau O.M. Edwards ymlaen. I rai fel 

Lewis Valentine a Jennie Eirian Davies mae’r Gymru Gristnogol Gymraeg yn gymuned 

genedlaethol sy’n seiliedig ar berthynas gilyddol neu symbiotaidd rhwng crefydd, iaith a 

chenedligrwydd; mae’r Gymru ddelfrydol yn y nofel hon yn gymuned genedlaethol iachach ar 

ryw ystyr am fod hunanlywodraeth wedi rhoi iddi hi sffêr seciwlar (i ofalu am les materol, 

diwylliannol ac ieithyddol y genedl yn ogystal â’i hawliau’n gyffredinol) a sffêr ysbrydol sy’n 

sefyll ar wahân ac yn golygu y caiff yr eglwys gyflawni ei phriod waith yn fwy effeithiol. Caiff 

neges yr awdur ei chrynhoi ym mhregeth y Meistr Rhys:    

‘Mae rhai’, meddai, ‘yn ein hatgoffa o hyd am y dyddiau gynt ac yn dweud bod 

Cymru’n fwy ysbrydol rydd pan oedd hi’n wleidyddol gaeth. Ond mae’r rhai 

hynny’n camgymryd rhyddid ysbrydol am bruddglwyf arallfydol. Mae Eglwys y 

Meistr yng Nghymru heddiw yn iachach nag y bu hi odid erioed, am ei bod hi 

bellach yn cael gwneud ei gwaith ei hun. Dyw hi ddim yn gorfod ymlafnio i 

gadw’r iaith Gymraeg yn fyw o fewn ei chysegroedd, nac yn gorfod gweiddi 

byth a beunydd yn erbyn dwyn tir Cymru a symud ei phobol a sarnu’i bywyd. 

Dyw hi chwaith ddim yn ddihangfa afiach i genedl yn ei siom. Nid eistedd wrth 

afonydd Babilon i wylo y mae pobol y Meistr yng Nghymru heddiw, ond 

adeiladu Caersalem â chalon lawn o ddiolch i Dduw.508    

Nid lles i grefydd yn unig fu’r datgyplu hwn rhwng y seciwlar a’r ysbrydol. Dengys y disgrifiad 

yn y nofel o ymweliad Ifan Powel â’r theatr yng Nghaerdydd fod gan Gymru 2033 fywyd 

                                                           
508 Ibid., 68. 
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celfyddydol seciwlar llawer aeddfetach na’r hyn ydoedd yn y 1950au, a chadarnhad pellach o 

hynny yw bod peth o gynnyrch Adran Ffilmiau’r Theatr Genedlaethol wedi ei drosleisio i’r 

Saesneg ar gyfer Lloegr, America a gwledydd y Gymanwlad.509 Ac er bod yr aelodau sydd gan 

Eglwys Unedig Cymru yn rhyfeddol o luosog nid yw’n un o hanfodion Cymreictod. Er 

enghraifft, anffyddiwr yw’r nofelydd Robert Treharn y caiff Ifan Powel ei gyflwyno iddo ar 

achlysur cymdeithasol yng nghartref Siarl Emrys, Ysgrifennydd Cartref Cymru. “Rydw i’n 

anffyddiwr, ŷch chi’n gweld,” meddai Treharn wrtho, cyn ychwanegu “Dyw hi ddim yn ffasiwn 

i fod yn anffyddiwr heddiw, ond mae pobol yn gorfod ’y ngoddef i”.510  

Fodd bynnag, profiad gwrthgyferbyniol iawn a gafodd Ifan Powel yr eildro y bu iddo ymweld 

â Chymru’r dyfodol. Y gwyddonwyr Spencer a Crane a’i derbyniodd i’r flwyddyn 2033 y tro 

hwn, yn hytrach na Dr. Llywarch. Ceir darlun cyfan gwbl ddystopaidd o Gymru yn y fan hon. 

Bu farw’r iaith Gymraeg flynyddoedd ynghynt a chyfeirir at Gymru bellach fel y Lloegr 

Orllewinol. Nid eglwysi unedig Cymreig, ac nid y traddodiad Ymneilltuol sy’n bodoli rhagor, 

ond eglwysi Catholig. Trefn Ffasgaidd neu dotalitaraidd sydd yn y Gymru ddystopaidd a 

ddarlunia Islwyn Ffowc Elis ac nid oes gan bobl yr hawl i deithio fel y mynnant nac aros yn y 

gwestai a fynnant. Gosodwyd stamp y wladwriaeth ar bopeth. Gorchuddiwyd y wlad gan 

goedwigoedd lawer a phoblogwyd gweddill y wlad hyd at yr ymylon gan fewnfudwyr o Loegr 

a mannau eraill. Mae’r Cymry sy’n weddill wedi peidio â bod yn Gymry ymwybodol nes bod y 

boblogaeth yn un gybolfa gymdeithasol ddiwreiddiau, ddigefndir a diamcan.511 Un o’r 

golygfeydd enwocaf yn y rhan ddystopaidd hon o’r nofel yw hanes Ifan Powel yn cyfarfod yr 

hen wraig yn y Bala. Llwyddodd honno, er mor ffwndrus ydoedd, i adrodd ychydig o’r drydedd 

                                                           
509 Ibid., 41-6 a 72. 
510 Ibid., 162. 
511 Islwyn Ffowc Elis, Wythnos yng Nghymru Fydd (Llandysul, 2007), 210-1. 
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Salm ar hugain yn y Gymraeg gydag ef. Hon, yn amlwg, oedd y Gymraes frodorol olaf ac roedd 

yn symbol dirdynnol yng ngolwg yr awdur o ddiweddbwynt neu dranc y Gymru Gristnogol 

Gymraeg Ymneilltuol. Yr hyn sy’n ddiddorol, wrth gwrs – ar ôl y berthynas symbiotaidd hir 

rhyngddynt – yw bod y Gymraeg a chrefydd Ymneilltuol – yn cilio’n derfynol o’r tir gyda’i 

gilydd a hynny yn y Bala, tref Thomas Charles a Lewis Edwards a phrifddinas answyddogol y 

Gymru Fethodistaidd.   

*         *          * 

Er mor hwyliog a dychanol yw Anadl o’r Ucheldir Pennar Davies fe geir ynddi elfennau 

dystopaidd. Mae’r rheini’n amlycach o lawer yn rhan olaf Wythnos yng Nghymru Fydd a dylem 

gofio hefyd mai Hunllef Arthur ac nid Breuddwyd Arthur neu Paradwys Arthur  a roddwyd yn 

destun i’w gerdd estynedig gan Bobi Jones. Yn achos y tri awdur o dan sylw mae’n amlwg fod 

y syniad o Gymru gwbl seciwlar – y syniad o gymuned genedlaethol heb unrhyw ddimensiwn 

ysbrydol – yn annichonadwy. Wrth gefnu ar grefydd, neu drwy ei hanffyddlondeb i Dduw, daw 

nodweddion dystopaidd yn anorfod i danseilio a chwalu’r gymuned genedlaethol. Yn rhan olaf 

y bennod hon cawn drafod nofel ddystopaidd yng ngwir ystyr y gair sy’n mynd â’r chwalfa 

honno i’r eithaf, sef Y Dydd Olaf (1976) gan Owain Owain. Er nad yw’r nofel hon, ar yr wyneb 

o leiaf, yn rhoi lle canolog i grefydd, mae’n bwysig cofio mai cynnyrch y Gymru Gymraeg 

Ymneilltuol yw Marc, y prif gymeriad, ac fel yn achos Pennar Davies ac Islwyn Ffowc Elis, 

Cymru’r dyfodol, Cymru 1999, yw’r hyn y mae Owain Owain yn ceisio’i archwilio yn y nofel 

hon.      

Fel sy’n ddigon hysbys yr athronydd Thomas More yn ei gyfrol Utopia (1516) a fathodd y term 

‘utopia’.  Yn ei gyfrol ceir darlun manwl o’r modd y gweithreda ynys arbennig a ystyrir fel man 

cwbl ddelfrydol i drigo ynddo. Ceir y disgrifiad manwl hwn drwy enau’r cymeriad Raphael 
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Nonsenso, a ymwelodd â’r ynys yn bersonol. Nid cynnig ateb i’r modd y dylai cymdeithas 

weithredu yw prif nod y gyfrol hon, ond creu dyhead yng nghalonnau’r ddynoliaeth i geisio 

cyrraedd y delfryd. Beirniada Raphael drachwant cynhenid arweinwyr y gwahanol wledydd 

a’u hawydd i gipio teyrnasoedd eraill er mwyn ennill pŵer a grym iddynt hwy eu hunain. 

Rhydd hynny gyfle i drafod nifer o broblemau cymdeithasol yn y byd go-iawn ynghyd â’r hyn 

sy’n arwain atynt – tlodi a rhwygiadau rhwng gwahanol ddosbarthiadau cymdeithasol. Ar Ynys 

Iwtopia y mae pawb ar yr un gwastad ac yn mwynhau’r un hawliau. Pwrpas cynhenid bywyd 

i’r trigolion hyn yw cyrraedd rhyw fath o stad o hapusrwydd. Er bod Plato yn ei waith enwog 

Y Weriniaeth, a rhai awduron cynnar eraill, wedi disgrifio cymdeithas ddelfrydol, bu cyfrol 

Thomas More yn garreg filltir bwysig yn hanes llenyddiaeth Iwtopaidd o gyfnod y Dadeni Dysg 

ymlaen, a gellir disgrifio llenyddiaeth o’r fath drwy gyfrwng y geiriau a ganlyn:  

Utopia is the imaginary society in which humankind's deepest yearnings, 

noblest dreams, and highest aspirations come to fulfillment, where all physical, 

social, and spiritual forces work together, in harmony, to permit the 

attainment of everything people find necessary and desirable. In the imagined 

utopia, people work and live together closely and cooperatively, in a social 

order that is self-created and self-chosen rather than externally imposed, yet 

one that also operates according to a higher order of natural a spiritual laws.512 

Yn wrthwyneb i’r cysyniad iwtopaidd ceir dystopia. Cymdeithas anffafriol yn llawn dychryn a 

geir yn y gymdeithas ddystopaidd. Rhai o brif hanfodion dystopia yw cymdeithas wedi ei dad-

ddyneiddio, llywodraethau unbeniaethol dotalitaraidd, trychinebau amgylcheddol, neu 

unrhyw beth arall sy’n ymwneud â chataclysmau a all ansefydlogi neu chwalu cymdeithas. Un 

o’r gweithiau llenyddol dystopaidd cynharaf a gyhoeddwyd oedd Gulliver’s Travels gan 

                                                           
512 Rosabeth Moss Kanter, Commitment and Community: Communes and Utopias in Sociological Perspective 
(Harvard, 1972), 1. 
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Jonathan Swift yn y flwyddyn 1726 a thyfodd cysylltiad agos rhwng gweithiau dystopaidd a 

ffuglen wyddonias. Ganed y nofel wyddonias ym Mhrydain yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg 

fel y dengys gweithiau enwog Mary Shelley, Frankenstein (1818), H. G. Wells, The Time 

Machine (1895) a Jules Verne, Journey to the Centre of the Earth (1864), ac o dan ymbarél 

ffuglen wyddonias ceir cysylltiad agos rhwng bydoedd technolegol direol a dystopia gyda 

pheiriannau a robotiaid yn trechu ac yn rheoli’r ddynoliaeth. Daw’r cyfeiriad cynharaf at 

robotiaid o’r flwyddyn 1921 mewn drama a ysgrifennwyd mewn Tsieceg gan Karel Čapek, 

Rosumovi Univerzállní Roboti (Robotiaid byd-eang Rossum). Erbyn y flwyddyn 1923 

cyfieithwyd y ddrama hon i ddeng iaith ar hugain a cheir tystiolaeth amlycach o’r cysylltiad 

rhwng ffuglen wyddonias a dystopia yn nofelau George Orwell, Nineteen Eighty-Four (1949), 

Aldous Huxley, Brave New World (1932) a Ray Bradbury, Farenheit 451 (1953). O safbwynt y 

Gymraeg, mae’n ymddangos mai’r nofel gyntaf lle daw’r holl elfennau hyn ynghyd am y tro 

cyntaf yw Y Dydd Olaf  gan Owain Owain.   

Cyn troi at y nofel ei hun byddai’n fuddiol dweud gair am safbwyntiau gwleidyddol a 

chymdeithasol y nofelydd a’i lluniodd.513 Roedd Owain Owain yn un o genedlaetholwyr amlwg 

y 1960au ac yn un o brif ysgogwyr y mudiad iaith ar y pryd. Sylfaenodd Tafod y Ddraig, 

cylchgrawn Cymdeithas yr Iaith, ynghyd â dylunio logo’r gymdeithas. Ystyrrid ef yn un o brif 

leisiau Cymdeithas yr Iaith yn y dechreuadau. Diddorol nodi mai gwyddonydd niwclear 

ydoedd yn ôl ei alwedigaeth. Gallasai hyn fod wedi bod yn gatalydd iddo droi at ffuglen 

wyddonias fel ffurf ar ei nofel. Yn ogystal â hyn, ef a fathodd y term ‘Y Fro Gymraeg’. Gwelir 

ei ddaliadau gwleidyddol cenedlaetholgar yn y nofel, Y Dydd Olaf. Ni saif y nofel hon ar ei 

                                                           
513Gw. y wefan ‘Safle Owain Owain (1929-1993)’: 
  https://web.archive.org/web/20120708072056/http://www.owainowain.net/  
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thraed ei hun, am y tynn oddi ar ddwy nofel o’r traddodiad distopaidd – Brave New World, 

Aldous Huxley,  ac yn bennaf oll, Nineteen Eighty-Four, George Orwell. 

Rhennir y nofel yn ddwy ran gyda’r rhan gyntaf yn cynnwys darnau o ddyddiadur Marc, y prif 

gymeriad, a’r llythyron a dderbyniwyd gan wahanol gymeriadau yn y cyfnod rhwng 1 Medi 

1948 a 15 Hydref 1949 yn gymysg â’r hyn a ysgrifennodd ac a dderbyniodd Marc, y prif 

gymeriad, rhwng 1 Gorffennaf 1999 a 1 Medi 1999. Mae’r deunydd a’r byd a ddisgrifir mewn 

perthynas â’r cyfnod 1948-9 yn perthyn i’r traddodiad realaidd a chawn ddarlun o ŵr ifanc 

delfrydgar o dref fechan Gymraeg ei hiaith yn cychwyn fel myfyriwr Peirianneg Electroneg yn 

un o Golegau Prifysgol Cymru. Mae’r amgylchiadau erbyn 1999 yn wahanol iawn. Mae’r prif 

gymeriad wedi ei gaethiwo mewn sefydliad a elwir y Cartref Machlud a’r byd yn cael ei reoli 

gan rym sinistr a elwir yn Gyngor y Frawdoliaeth sydd o dan awdurdod yr Uchel Gyfrifydd (a 

allai fod yn gyfrifiadur yn hytrach na bod dynol). Gosodir ail ran y nofel yn ystod cyfnod ychydig 

yn gynharach, sef rhwng 5 Ionawr 1984 a 10 Ionawr 1984 yn gymysg â’r hyn a ysgrifennwyd 

ac a dderbyniwyd rhwng 1 Medi 1999 a 31 Rhagfyr 1999. Yn 1984 y daeth Cyngor y 

Frawdoliaeth i rym, ac mae’n amlwg fod yr awdur am i ni feddwl am nofel enwog George 

Orwell wrth ddewis y flwyddyn honno. Yn hyn o beth gall y nofel fod braidd yn ddryslyd ar 

adegau wrth iddi gymysgu’r gwahanol gyfnodau a gwibio o un cyfnod i un arall.  

Egyr y nofel gyda chyfnod newydd yn hanes Daear. Ymdeimlwn mai ni’r darllenwyr sy’n mynd 

i’r afael â’r dogfennau a oroesodd er mwyn ceisio creu darlun o’r hyn oedd yn bodoli cyn y 

cyfnod newydd hwn. Mae dyddiaduron Marc fel petaent yn lliwio ein hamgyffrediad ni o’r 

cyfnod blaenorol. Yn yr ail ragarweiniad ceir dyfyniad allan o ddyddiadur olaf Marc a 

ysgrifennodd yn y Cartref Machlud ar ddydd olaf y flwyddyn, 1999. Cyfeiria at wahanol 

gategorïau o bobl – L2, L3, L4. Ymddengys fod y bobl sy’n rhan o’r gwahanol gategorïau hyn 
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yn cael gwahanol freintiau – rhai’n marw ac eraill yn cael byw. Am nad ydym yn sicr iawn o 

gyd-destun y nofel ar y dechrau ymddengys y darnau rhagarweiniol hyn braidd yn rhyfedd ar 

y darlleniad cyntaf.  

Ceir awyrgylch ychydig yn fwy hamddenol yn narn agoriadol Rhan 1 wrth i ni grwydro’n ôl i’r 

flwyddyn 1948. Ymddengys bod Marc a’i ffrind Pedr yn mynd i fentro i’r coleg am y tro cyntaf. 

Ceir ymdeimlad o antur a chynnwrf person ifanc yn y darn hwn. Diddorol nodi iddo brynu tri 

llyfr yn baratoad ar gyfer y coleg – ‘Byd Newydd Braf’, ‘Electroneg – Gwyddor y Dyfodol’ a 

‘Hwynthwythau Biau’r Gogoniant’. Drwy hyn gellir gweld bod yr awdur wedi gosod y llwyfan 

ar gyfer y math o themâu y gallwn eu disgwyl yn y nofel hon. Nofel wyddonias ydyw yn y bôn 

gydag is-destunau amlwg yn ymwneud â chenedlaetholdeb a chrefydd. Yna, dychwela’r nofel 

unwaith yn rhagor i gyfnod y prif gymeriad yn y Cartref Machlud yn y flwyddyn 1999.  

Cawn ein cyflwyno i’r gwahanol gymeriadau drwy gyfrwng y llythyron a ysgrifennant at Marc. 

Anna yw’r cymeriad cyntaf a gyflwynir i’r darllenydd. Ymddengys bod Anna flwyddyn yn iau 

na Marc ac am ei gael yn gariad iddi. Er hyn, teimladau cymysg a ddengys y ddau tuag at ei 

gilydd drwy’r nofel sy’n creu tyndra ar adegau. Cafwyd y tyndra mwyaf rhyngddynt pan oedd 

Marc yn cael ei demtio gan ferch arall yn ystod ei flwyddyn gyntaf yn y coleg. Ymddengys Anna 

yn gymeriad cwbl allweddol yn y ddau gyfnod. Daw’n amlwg bod rhywbeth wedi digwydd 

oedd y tu hwnt i gyrraedd y ddau. Awgrymir mai hi yw’r un a all ei ryddhau o’i gaethiwed ar 

ddiwedd y nofel. Eto i gyd, ni ddaw’n amlwg o gwbl beth yn union a ddigwyddodd yn y 

cyfamser. Ymbilia Pedr ar Marc i ddefnyddio Anna fel ffordd o ddianc. Awgryma hyn fod yna 

gyswllt rhwng Anna a’r Frawdoliaeth sydd mewn grym:  

Ti biau’r dewis – aberthu Anna neu lofruddio byd. 
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Na – mae’r dewis yn symlach: aberthu un a oedd unwaith yn Anna er mwyn parhau y 

pethau hynny a’i gwnaeth hi, unwaith, ein eilun i ni gyd.514  

Cymeriad arall diddorol sydd fel petai’n ganolog i’r plot, a’r hyn sy’n digwydd yn y dyfodol, yw 

Cwansa. Dyn du ydyw o’r Affrig sydd am achub y cenhedloedd lleiafrifol i gyd ac y mae, fel 

Marc, yn astudio Peirianneg Drydanol yn y coleg. Ymdeimlir ei fod yn barod i dalu pris hallt 

am hyn. Cwansa yw’r un a estynnodd wahoddiad i Marc a Pedr i gyfarfodydd y Gymdeithas 

Frawdoliaeth yn y lle cyntaf. Mae’n ymddangos fod bwriadau aruchel gan y mudiad ar y 

cychwyn, ond mae’n amlwg i’r cwbl droi’n hunllef ac i’r egwyddorion clodwiw dechreuol gael 

eu bradychu pan ddaeth Cyngor y Frawdoliaeth i rym yn 1984. Sefydlwyd labordai er mwyn 

trawsnewid y ddynoliaeth a chafodd grym technoleg ei harneisio er mwyn disodli ieithoedd a 

chreu iaith synthetig dechnolegol newydd ar gyfer y ddynoliaeth.   

Cymeriad diddorol sydd fel petai am gadw meddwl a syniadau Marc uwchben y dŵr, fel petai, 

yw Modryb Bodo. Egyr ei chalon i Marc yn y llythyron a anfona ato – hi a geidw lais y 

syniadaeth Cristnogol. Rhybuddia ef pan aiff i’r coleg o beryglon y byd a’i atgoffa sut y dylid 

trin eraill. Dadansoddiad ar y ddynoliaeth a’r bywyd ysbrydol a geir rhwng llinellau ei llythyron 

hi yn anad dim. Llais y werin ydyw mewn gwirionedd:  

Cofia mai heddiw, nid rhywbeth yn y dyfodol, yw bywyd; a chofia fod pob dyn yn 

haeddu parch onid yw’n dangos, drwy’i ymddygiad a’i weithredoedd nad yw’n deisyfu 

cael ei barchu.515 

Y thema fawr a gyfyd ei phen yn y nofel hon yw’r cysylltiad rhwng dyn a pheiriant. Yn y Cartref 

Machlud (lle mae Marc yn ystod 1999) ceir ymdeimlad o ofn rhwng llinellau dyddiadurol Marc. 
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Gorfodir ef i gadw dyddiadur ond caiff boen enbyd os mentra feddwl am rywbeth sy’n groes 

i ewyllys yr Uwch Gyfrifydd – pwy bynnag yw ef, hi neu nhw.  

Cofia hyn, ddarllenydd, wrth ddarllen y dyddiadur – nid myfi’n unig sy’n ei 

ysgrifennu bob amser. Weithiau, fe welir hyn yn amlwg; dro arall, nid oes a’i 

gwêl.516 

Ymddengys bod yna wahanol gategorïau o bobl yn rhan o’r broses hon o newid – rhai yn 

gadael ynghynt na’i gilydd. Eto i gyd, ni ddaw’n gwbl amlwg, hyd yn oed ar ddiwedd y nofel, 

beth yn union sydd wedi digwydd i’r bobl hyn. Yn bendant, gellir dweud eu bod yn mynd i gael 

eu trawsffurfio yn rhyw ffurf wahanol, y cyfuniad o fodau dynol a robotiaid efallai. Yn y Cartref 

Machlud mae Marc yn wynebu cyfres o driniaethau’n ddyddiol drwy bigiadau, tabledi ac 

ymbelydriadau – pyped ydyw yn nwylo’r Uwch Gyfrifydd. Drwy’r llythyron cyfeiria Marc at 

ddarn cudd o blatinwm ‘gwrth-gyflyru’ yn ei ben sy’n llwyddo i ddiogelu ei hunaniaeth fel 

unigolyn a’i gof fel Cymro Cymraeg. Mae’r rhai sydd o’i amgylch yn y Cartref wedi colli’r gallu 

i resymu fel unigolion, ond drwy’r platinwm, a roddwyd iddo gan Pedr, mae gan Marc 

ymwybod personol ac atgofion am ei orffennol. Mae ganddo hefyd ei briod iaith – y Gymraeg 

– ac mae’n llwyddo i ddefnyddio honno i gofnodi ei ddyddiadur. Ond mae gan Marc hefyd y 

gallu i negyddu’r platinwm pe byddai angen a phe bai’r amgylchiadau a’r ymdrech i ddiogelu’i 

hunaniaeth yn troi’n drech nag ef.  

Yn rhan olaf y nofel gwelir pa mor anobeithiol yw’r sefyllfa. Daw i’r amlwg fod Pedr wedi cael 

ei gaethiwo oddi mewn i’r drefn newydd drwy ei swydd fel Prif Beiriannydd Adran 

Gyfrifyddion Cyngor y Frawdoliaeth. Fel y cyfeiriwyd ynghynt, mae am achub y sefyllfa drwy 

bŵer Marc a’r platinwm yn ei ben. Hefyd, cyfeirir at Cwansa fel yr arch-byped sydd â’i fys ar y 
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botwm. Ond nid oes rheolaeth ganddo dros ddim bellach – peiriant ydyw. Drwy’r holl bethau 

hyn gellir dweud mai nofel gwbl ddystopaidd a geir yn y fan hon. Er hyn, drwy benderfyniad 

Pedr llwydda Marc i gadw ychydig bach o’i ymwybod fel unigolyn hyd y diwedd drwy’r 

platinwm yn ei ben. A chan ein bod ni fel darllenwyr yn cael cip ar ddyddiaduron a llythyrau 

Marc, ceir awgrym fod y deunydd wedi ei drosglwyddo i rywun ar ôl ei farwolaeth.  

Daw’r nofel i ben gyda rhan olaf dyddiadur Marc – 31 Rhagfyr 1999. Datgana Marc mai dyna’r 

bore olaf yn ei hanes. Cyfeiria at brydferthwch ymweliad yr Uwch Gyfrifydd y noson cynt 

ynghyd â’i weledigaeth o Anna yn cerdded ar y lawnt y tu allan. Penderfyna beidio â negyddu’r 

platinwm er mwyn iddo allu marw yn ddyn rhydd.  

Na – cedwais ef cyhyd, fe’i cadwaf hyd y diwedd. Byddaf farw yn ddyn rhydd.517 

Diwedda’r nofel gyda diwedd Marc fel unigolyn – nid yw’n gwbl glir a yw wedi marw neu wedi 

troi’n beiriant. Un peth sy’n bendant yw’r ffaith nad yw’n bodoli yn ei ffurf gysefin:  

Marc yw fy enw. Bron na ddywedwn – oedd fy enw. Yn ddeg a thrigain oed, 

dair wythnos yn ôl. Saith-deg o flynyddoedd yn ôl y’m ganwyd. Cyn y cyflyru. 

Pan welid gwylanod uwch fôr, ac y clywid y gylfinir yn galw am law. Pan dyfai 

mwyar ar fieri, a dail byw ar goed y Winllan.518 

Cwyd nifer o gwestiynau treiddgar drwy’r nofel ynghylch safle dyn ar y ddaear, ei 

ddyletswydd, ei orffennol, ei bresennol a’i ddyfodol. Y prif bŵer yn y nofel yw’r Uchel 

Gyfrifydd – ef sy’n rheoli popeth. Y mae fel petai wedi disodli’r Duw Cristnogol a cheir darn 

diddorol yn nyddiadur Marc yn 1999 sy’n trafod hyn: 

Y Drindod Gyfrifyddol – yr Uchel Gyfrifydd yn Beiriant, yr Uchel Gyfrifydd yn 

Ddyn, ac Ysbryd y Frawdoliaeth. Ai ymgais fwriadol i fetafforeiddio’r hen yw 
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hyn? Onid yr un yw’r dirgelion? Onid union berthynas wahanol agweddau’r 

undod â’i gilydd yw prif ddirgelwch y gyfundrefn bresennol, megis gyda’r hen? 

Ac onid yw’r pwyslais a roddir ganddyn’ Nhw ar y pwysigrwydd o dderbyn – yn 

hytrach na dadansoddi a deall – natur y cyd-berthynas, yn profi bod crefydd o 

ryw fath yn rhan anhepgor o bob cyfundrefn, pa mor ‘resymegol’ bynnag fo’r 

gyfundrefn honno?519 

Er nad ydym yn cyfarfod yr Uchel Gyfrifydd fel cymeriad ymdeimlir â’i bresenoldeb drwy gydol 

y nofel:  

Ef – yr Uchel Gyfrifydd – sy’n rheoli, yn llywodraethu, yn creu o’r newydd o’r 

had marw, yn pennu dydd marwolaeth a dyddiad geni - ie, lliw y croen a 

theithi’r meddwl, hyd yn oed.520 

‘Big Brother’ yw’r rheolwr mawr yn Nineteen Eighty-Four. Ymwreiddia ym meddwl pawb gan 

eu darbwyllo bod bywyd yn well o dan ei unbennaeth ef.  

Day and night the telescreens bruised your ears with statistics proving that 

people today had more food, more clothes, better houses, better recreations 

- that they lived longer, worked shorter hours, were bigger, healthier, stronger, 

happier, more intelligent, better educated, than the people of fifty years ago. 

Not a word of it could ever be proved or disproved.521 

Yng nghyswllt Y Dydd Olaf ceir yr ymdeimlad nad un person sy’n rheoli ond nifer o bobl – Nhw. 

Defnyddir gwahanol ragenwau wrth gyfeirio at y grym sy’n rheoli. 

Mae Nhw’n glyfar iawn – fe ddywedaf hynny amdanyn Nhw. Neu mae O yn 

glyfar. Neu ddylwn i fod wedi dweud “y peth ‘na?”522 
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521 George Orwell, Nineteen Eighty-Four (Llundain, 2000), 77. 
522 Owain, Y Dydd Olaf, 10. 
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Ceir adlais o’r ‘thoughtcrime’ a gwyd ei ben yn Nineteen Eighty-Four yn y fan hon yn ogystal. 

Caiff Marc ei gosbi pan feddylia am rywbeth sy’n groes i gredoau yr Uchel Gyfrifydd. Trwy 

gyfrwng hyn gwelir y modd y trafodir natur hunaniaeth yn y nofel hon. Yr hyn yw hunaniaeth 

yn y bôn yw gallu unigolyn i’w weld ei hun yng nghyd-destun y byd o’i gwmpas. Sut mae’r 

pethau allanol yn gallu cyfrannu at ddiffiniad unigolyn ohono ef ei hun? Prif nod y grymoedd 

sinistr yn y nofel hon yw dileu unrhyw atgof o’r hunan er mwyn creu cenedl a chymdeithas 

newydd o bobl o dan gyfraith a threfn yr Uwch Gyfrifydd neu Nhw. Daw ymwybyddiaeth 

ieithyddol yn rhan o’r trawsnewidiad hwn yn ogystal. Ceisir dileu iaith gysefin yr unigolyn wrth 

roi iaith newydd iddo – iaith gyfyngedig na fydd yn ei atgoffa o’i hunaniaeth. Yn hyn o beth 

tystir i’r modd y gwêl Owain Owain y cysylltiad rhwng hunaniaeth a’r modd y darlunnir hyn 

yn iaith yr unigolyn. ‘Newspeak’ yw’r iaith newydd y cyfeirir ati yn Nineteen Eighty-Four:  

‘We’re getting the language into its final shape – the shape it’s going to have 

when nobody speaks anything else. When we’ve finished with it, people like 

you will have to learn it all over again. You think, I dare say, that our chief job 

is inventing new words. But not a bit of it! We’re destroying words – scores of 

them, hundreds of them, every day. We’re cutting the language down to the 

bone. The Eleventh Edition won’t contain a single word that will become 

obsolete before the year 2050.’523 

Rhydd Marc, y dyddiadurwr, bwys arbennig ar y ffurf ysgrifenedig ar iaith. Fe’i defnyddia fel 

tystiolaeth ddaearol fod yna iaith a digwyddiadau penodol wedi bodoli ar un adeg er 

ymdrechion yr unbenaethiaid i ddiddymu unrhyw ymdeimlad o realiti: 

Na - nid er mwyn eraill y cedwais yr hen ddyddiaduron gynt. Fe’u cedwais er 

mwyn myfi fy hunan. Ymgais wan, ymgais wallgof, i arafu ychydig ar lif bywyd, 

i fferru amser, i ffrwyno’r carlamu gwyllt. 

                                                           
523 Ibid., 53-4. 
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Ac yn fwy na hynny, cais i brofi i’r hunan nad ffug yw’r cyfan - llythrennau duon 

pendant, real, ar bapur gwyn, yn bloeddio; ‘Gwir yw! Digwyddodd! Mae! 

Ydwyt!’ Creu ynys o dir solet, i gael sefyll arni, pan nad oes dim o’r ansicrwydd 

a berthyn i yfory, na dim o’r afrealaeth sy’n rhan o heddiw.524 

Gan fod cof yr unigolion mor ddi-ddal yn yr achos hwn rhydd bwys mawr ar iaith ysgrifenedig 

er mwyn gwarchod y gorffennol – cof gorau, cof llyfr. Y ffurf ysgrifenedig ar iaith sy’n uno’r 

gorffennol, y presennol a’r dyfodol yn yr achos hwn:  

Dyna un peth rwy’n ei hoffi ynglŷn â llyfrau – maent yn gwneud y gorffennol 

a’r dyfodol yn ddarnau o’r presennol.525  

Thema fawr y nofel hon yw hunaniaeth bersonol a chymdeithasol – lle unigolyn neu 

gymdeithas benodol yn y byd. O dan yr wyneb ceir digwrs am y werin. Gwelir hyn yn y modd 

y sonia Marc am ei deulu ac wrth iddo ddwyn i gof ei fam a Bodo. Cyfeiria at gymdeithas glos 

ynghyd â’r gymdeithas gapelyddol. Yr iaith Gymraeg sy’n rhoi hunaniaeth i’r gymdeithas hon 

yn anad unrhyw beth arall. Eto i gyd, mae’r cyfan o dan fygythiad gyda’r drefn newydd. Ceir 

rhywfaint o drafodaeth ar grefydd yn y nofel hon. Crefydd ei fam a Bodo – Ymneilltuaeth 

Gymraeg. Ni fyddai modd osgoi pwnc crefydd wrth drafod lle unigolyn yn y byd. I raddau, mae 

ei fam a Bodo yn cyflawni swyddogaeth ddigon tebyg yn y nofel hon i eiddo teulu Huw Hedyn 

Hywel yn Anadl o’r Ucheldir Pennar Davies. Hwy sy’n cynrychioli’r werin Ymneilltuol a gellir 

dadlau bod gallu Marc i gofio amdanynt, ac am eu gwerthoedd syml, yn y Cartref Machlud yn 

fflam fechan o obaith. Mae’r ddynoliaeth newydd – y bodau di-gof sy’n  hanner robotiaid – 

hefyd yn cyflawni swyddogaeth debyg i’r proletariaid diwreiddiau yn Anadl o’r Ucheldir; 

trosiad eithafol sydd yma am genedl heb gof cenedlaethol a heb ganddi iaith gysefin.       O 
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ran ei agweddau at grefydd, rhwng y llinellau teimlir nad yw Marc am anwybyddu Duw yn 

llwyr ond mae rhywbeth yn ei dynnu’n ôl i gwestiynnu ei fodolaeth. Rhydd bwyslais ar 

egwyddorion Cristnogol yn y modd y siarada Bodo ag ef – parchu eraill, gwneud y mwyaf o 

fywyd, a cheir un cyfieirad yn ei ddyddiadur o’r flwyddyn 1949 am fynychu’r capel: 

Unwaith y bȗm yn y capel yn ystod y gwyliau. Nid wy’n hoffi’r syniad o gadw 

oed gyda’r Anfeidrol rhwng colofnau o haearn-bwrw, mewn adeilad sy’n ceisio 

cyfuno symlrwydd yr ysguboriau cynnar â gwychter eglwys gadeiriol. Bȗm yno 

er mwyn Mam a Modryb Bodo – y Sul oedd Modryb Bodo yma. 

Efallai mai dyna paham bod cyn lleied o Dduw yn fy nyddiadur – am fod 

cymaint o Mam a Modryb Bodo yn fy mywyd.526   

Er y drafodaeth a’r ymlyniad parhaus hwn wrth hunaniaeth bersonol a chenedlaethol 

(Gymreig i bob pwrpas) ceir un bygythiad syfrdanol sy’n torri ar draws y nofel yn llwyr – y 

wedd wyddonias a berthyn i’r nofel. Mewn un ffordd mae’r nofel yn gymharol draddodiadol 

o ran ei ffurf ysgrifenedig, ond chwelir hyn yn llwyr gyda’r elfen robotaidd a berthyn i’r 

genhedlaeth newydd o bobl. Ceir elfen gwbl drasig yn y modd y chwala byd y peiriant y byd 

dynol – elfen gwbl amhersonol a geir yn y fan hon gydag unrhyw fath o hunaniaeth ddynol o 

dan fygythiad. Efallai nad yw’r nofel yn ddigon treiddgar a chlir wrth fynd i’r afael â’r 

gwrthdrawiad hwn. Eto i gyd, gellir dadlau bod yr ansicrwydd hwn yn ymwneud â’r ansicrwydd 

a deimlodd Marc yn ystod ei gyfnod yn y Cartref Machlud. Ceir awgrym, yn ogystal, nad yw’r 

gymdeithas newydd am i bobl ddarllen y gwirionedd yn llythyron Marc a’u bod wedi addasu’r 

llythyron i raddau. Yn hyn o beth gellir holi pa fersiwn yr ydym ni, fel y darllenwyr yn ei darllen? 

Fersiwn graidd Marc neu addasiad o’r llythyron a ysgifennodd?  
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Ceir trafodaeth ar ieithoedd a chenhedloedd lleiafrifol yng nghyd-destun y cymeriad Cwansa. 

Daw Cwansa o Affrica yn wreiddiol. Ei uchelgais yw achub lleiafrifoedd y byd a’u huno. Cwyd 

hyn y cwestiwn beth yn union yw rhyddid a chaethiwed, yn yr un modd â Nineteen Eighty-

Four:  

Cred fod dyfodol, pwysig i godi safon byw y gwledydd llai gwâr, ac i arfer 

rhyddid i’r cenhedloedd bychain.527 

Mae Cymru’n rhan o’r diffiniad hwn o wlad a diwylliant lleiafrifol, ond creu unffurfiaeth 

fydeang hunllefus a wnaeth y drefn newydd a cheir rhybudd deifiol yn y nofel ynghylch y modd 

y gall syniadaeth haniaethol am ryddid a chyfiawnder droi’n dotalitariaeth yn hytrach na 

chydnabod a gwerthfawrogi amrywiaeth oddi mewn i’r byd. Mae yma neges ynghylch 

rhyngwladoldeb sosialaidd sy’n tanseilio’r dimensiwn cenedlaethol ac yn creu unffurfiaeth 

ddiwylliannol beryglus:   

Ac onid yw Cwansa’n sylweddoli mor chwerthinllyd o naif yw’r holl syniad o 

uno lleiafrifoedd y byd yn un mwyafrif grymus? A’i fod ef, Cwansa, yn mynd i 

achub y lleiafrifoedd hynny drwy gyfrwng y farwdoliaeth.528 

Cyfyngu creadigrwydd a wna’r frawdoliaeth yn anad dim: 

Digwyddodd rhywbeth ddoe – gyda’r dyddiadur. Ond nid wy’n hollol siŵr beth 

a ddigwyddodd. Dioddefais y boen fwyaf arteithiol a gefais erioed yn fy mywyd. 

Mae’n bur debyg fy mod wedi’i meddwl – yn yr iaith synthetig – am rywbeth 

sy’n uchel iawn yn rhestr y testunau gwaharddedig.529 

Drwy’r newid y cyfeirir ato yn y dyfyniad uchod ceir y cysyniad o iaith a phwysigrwydd hynny 

yng nghyd-destun hunaniaeth. Yn hyn o beth ni ellir darllen y nofel hon heb feddwl am y 
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Gymru gyfoes oedd ohoni pan gyhoeddwyd y nofel yn 1976. Buom yn edrych uchod ar  

ddadleuon rhai diwinyddion a gwladgarwyr Cymreig ynghylch cynseiliau Beiblaidd y syniad o 

genedl a’r ddadl fod amrywiaeth ieithyddol a chenhedlig yn rhan o gynllun achubol Duw ar 

gyfer y ddynoliaeth. Mae’r nofel hon yn darlunio byd hunllefus lle daeth amrywiaeth a 

lluosogrwydd o’r fath i ben a lle y disodlwyd Duw ei hun gan ‘Y Drindod Gyfrifyddol’. Nofel yw 

hon sy’n dadlau o blaid y syniad fod hunaniaeth bersonol iach yn annatod gysylltiedig â 

chynnal hunaniaethau ieithyddol a diwylliannol sy’n ehangach na’r unigolyn; ni ellir cael 

unigolion heb fod iddynt rwymau teuluol a chymunedol a gwerthoedd cyffredin i’w dwyn 

ynghyd ac i’w trosglwyddo o genhedlaeth i genhedlaeth.   
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Diweddglo 

Yn y traethawd hwn eir i’r afael â’r berthynas rhwng y modd y delweddir y gymuned leol a’r 

gymuned genedlaethol gan feirdd a llenorion. Yn anorfod, detholiad yw’r ymdriniaeth a geir yma, 

gan mai gorchwyl amhosibl fyddai mynd i’r afael â thestun mor eang o fewn cwmpas un traethawd 

PhD. Taflwyd y rhwyd allan i’r dyfnderoedd ar y cychwyn, a darllenwyd yn helaeth er mwyn canfod 

hyd a lled y maes a dod yn ymwybodol o’r trywyddau posibl y gellid bod wedi eu dilyn. Ffrwynwyd yr 

holl syniadau hynny i bwrpas y traethawd, a daethpwyd i’r casgliad mai canolbwyntio ar y syniad o 

gymuned mewn tri chyd-destun gwahanol fyddai’n arwain at yr astudiaeth fwyaf boddhaol, a’r tri 

chyd-destun hynny’n ymgysylltu’n thematig.   

 

Man cychwyn y traethawd yw’r ymwybyddiaeth o’r hyn yw cymuned, a’r hyn sy’n dylanwadu ar ein 

syniad o gymuned. Fel y nododd Benedict Anderson, mae llawer o’r hyn a ystyrir gan y dychymyg 

torfol yn ‘gymuned’ yn deillio o lenyddiaeth, ac yn hyn o beth, dadleuwyd bod y syniad o gymuned 

genedlaethol yn gymysgedd o ffaith a ffuglen. Yn y traethawd hwn, archwiliwyd yr elfennau hynny – 

yn ffaith ac yn ffuglen – sy’n nodweddu’r genedl Gymreig a Chymraeg, gan graffu’n arbennig ar fyth y 

werin, yn enwedig y gwerinwr diwylliedig a’r gwerinwr capelyddol. Ymdriniwyd â’r modd y 

dyrchafwyd y syniad o’r werin gan lenorion y bedwaredd ganrif ar bymtheg wrth iddynt ddyheu a 

hiraethu am ailddyfodiad y ‘pentref gwyn’, a gwelwyd sut y bu’r math hwn o ddelfrydu’n gwbl 

greiddiol i’r llenor a’r bardd wrth iddynt synio am natur cenedligrwydd y Cymry. 

 

Yn y bennod gyntaf cafwyd dadansoddiad o nofel Mihangel Morgan, Pantglas. Gwelwyd mai 

gwyrdroi’r ddelwedd ddyrchafol o’r werin a wneir yn y nofel hon. Mae’r nofel yn wrthbwynt amlwg i 

ddelfrydiaeth O.M. Edwards o’i ‘bentref gwyn’, Llanuwchllyn, a’r briodas rhwng tir, diwylliant ac 

iaith. Trafodwyd sut y gosodir y nofel yng nghyd-destun hanesyddol boddi pentrefi a chymunedau 

yng Nghymru, a sgil effaith hynny ar y gymuned leol a chenedlaethol, a nodwyd bod ynddi bortread 

o’r gymuned Gymreig a Chymraeg yng nghyd-destun dadleuol creu cronfeydd dŵr ar gyfer rhai o 

ddinasoedd Lloegr. Pwysleisiwyd hefyd ergyd arall y nofel: er mai boddi pentref Llanwddyn yn 1888 i 

greu Llyn Efyrnwy yw cefndir y nofel, ni ellir ond ei darllen yng ngoleuni hanes boddi Capel Celyn yn 

ogystal, digwyddiad a gafodd ddylanwad aruthrol ar psyche cenedlaethol y Cymry o ddiwedd y 

1950au ymlaen. (Mae’r murlun eiconig, ‘Cofiwch Dryweryn’ yn dal i gael ei atgynhyrchu ar hyd a lled 

Cymru heddiw.) Un o gonglfeini’r bennod hon yw’r ymateb a gafwyd mewn gwahanol weithiau 

llenyddol i foddi Capel Celyn, gan gymharu hynny â’r ymateb a fu i foddi pentref Llanwddyn yn y 

wasg Gymreig ar y pryd. Gwelwyd gwrthdrawiad a gwrthbwyntiau diddorol, hynny yw, ar y naill law, 

y gwewyr a’r loes o golli cymuned gyfan dan ddŵr, ac ar y llaw arall, ddathlu a dyrchafu rhyfeddodau 
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pensaernïol dyn a’i allu i greu. Yn sicr, gwelwyd nad syml oedd yr ymateb i foddi Llanwddyn: yn wir, 

dathlwyd creu Llyn Efyrnwy fel un o gampweithiau mawr dyn, ac yntau y llyn mwyaf o waith dyn yn 

Ewrop yn ystod y cyfnod. Ond pwysleisiwyd ar y llaw arall, gan Thomas Darlington er enghraifft, y 

pris drud a dalwyd wrth adeiladu argae Llyn Efyrnwy a nodwyd bod yr un tristwch i’w gael yng 

ngherdd J. Cusi Jones, ‘Tuchangedd Trigolion Llanwddyn i Gorphoraeth Liverpool’. Ymhellach: nid 

lleisiau unigolyddol sydd yma ond lleisiau cyfran o drigolion Llanwddyn hefyd.  

 

Yr ymateb cymysg hwn yw’r cyd-destun i’r drafodaeth ar Pantglas, a chanolbwyntir ar y modd y 

mae’r darlun carnifalaidd a geir o’r pentref Cymreig yn y nofel yn chwalu’r ddelfryd o’r werin 

ddyrchafedig bur a glân. Gwelwyd sut y dadadeiladir ac y chwelir pob delwedd ddyrchafol ohoni yn y 

nofel a rydd le i ddyrchafu’r ‘arall’. 

 

Neilltuir rhan helaethaf y traethawd i’r ail bennod, lle’r oedir yn hir ar glôs y Cilie, gan roi sylw 

arbennig i’r cylch barddol a darddodd yno, ac a ddatblygodd, yn ei dro, yn gymuned farddol 

genedlaethol a ddylanwadodd ar sawl cenhedlaeth.  Canolbwyntiwyd ar sawl agwedd ar y cylch yn y 

bennod hon drwy graffu ar syniadaeth gymdeithasol ‘Bois y Cilie’ a’u gwaith llenyddol, a chan nodi i 

fferm y Cilie ddod, yn ystod yr ugeinfed ganrif, yn un o gonglfeini’r traddodiad barddol, yn enwedig 

yng nghyd-destun y bardd gwlad. 

 

Yn wir, rhoddodd y bennod bwys mawr ar y cysylltiad cyfrin rhwng cylch barddol y Cilie a Beirdd yr 

Uchelwyr. Gwelwyd sut yr ystyrient eu hunain yn ddisgynyddion uniongyrchol i Feirdd yr Uchelwyr a 

Beirdd y Tywysogion, a sut yr efelychent rai o genres Beirdd yr Uchelwyr e.e. canu serch, canu 

cyfarch, canu marwnadol, canu gofyn a diolch, ynghyd â’r ymrysona a’r cystadlu brwd. Trwy ddawn a 

dylanwad ‘Bois y Cilie’, yn lleol ac yn genedlaethol, gwelwyd sut y daethpwyd i ystyried y Cilie yn un 

o gartrefi cysegredig Cymru.  

 

Aethpwyd ymlaen yn yr un bennod i nodi sut y cyfrannodd y nifer fawr o gerddi a ysgrifenasant i’w 

gilydd at yr ymdeimlad hwn o gymuned. Astudiaeth ar hunanddelwedd y teulu a gafwyd yma, i 

raddau, yn ogystal â hunanddelwedd y cylch ehangach o feirdd yr oedd y teulu’n ganolbwynt iddo. 

Haerwyd bod y syniad hwn o gymuned athrylithgar o feirdd wedi ei sefydlu’n gadarn yn y dychymyg 

Cymreig erbyn y 1960au, ac olrheinwyd atgyfnerthiad y myth yng ngwaith barddol y teulu. 

Dadleuwyd bod yr agwedd gymdeithasol yn rhan fawr o’u hideoleg a roddai bwys ar y ffaith fod 

celfyddyd yn rhywbeth i’w fwynhau ac i’w ddeall gan y werin. Yr un pryd, pwysleisiwyd eu 

harwahanrwydd hefyd, er enghraifft trwy’r drafodaeth ar draddodiadau’r ‘rŵm bach’. A gwelwyd sut 



 
 

251 
 

y daeth Cwmtydu yn symbol o fyd a delfryd o ryw Gymru baradwysaidd a fodolai cyn dyfodiad yr oes 

fodern – ‘y pentref gwyn’ unwaith yn rhagor.  

 

Yn y drydedd bennod aethpwyd y tu hwnt i’r syniad o gymuned ddaearol a chraffwyd ar y briodas 

rhwng y cysyniad o wareiddiad cenedl, fel y’i ceir yn y Beibl, a’r genedl Gymreig. Cydnabuwyd y 

cysylltiad rhwng crefydd, iaith, llenyddiaeth a chenedligrwydd yn y darlun dyrchafedig o’r gwerinwr 

diwylliedig yn y dychymyg Cymreig, ac yn y cyswllt hwn cafwyd dadansoddiadau ar weithiau penodol 

gan lenorion mor amrywiol â Bobi Jones, Kate Roberts, Pennar Davies ac Owain Owain. Nodwyd bod 

cysylltiad diddorol rhwng rhai o’r testunau hyn a’r syniad o ddystopia, wrth i’r darlun o Gymru 

ddystopaidd sy’n amddifad o’r datguddiad Cristnogol gynrychioli ochr arall y geiniog i’r Gymru 

Gristnogol Gymraeg a ddyrchefir yn gefnlen i’r ddelfryd o’r gwerinwr Cymreig diwylliedig. 

 

Dadleuwyd mai ‘Hunllef Arthur’ yw un o weithiau creadigol mwyaf trawiadol Bobi Jones, testun lle 

cyplysir ei syniadau am Gristnogaeth a’r genedl Gymraeg yn blethwaith artistig uchelgeisiol. A 

hithau’n gerdd epig sy’n olrhain dros bum canrif ar hugain o hanes y Cymry o’r dechreuadau hyd at y 

presennol, a thu hwnt i hynny, dadleuwyd ei bod yn gyfrwng i Bobi Jones rannu ei hunllef bersonol ef 

am Gymru. Gwelwyd mai anghyflawn a diffygiol yw’r gymuned genedlaethol a geir yn Hunllef Arthur. 

 

Symudwyd at y lleol a’r personol wrth drafod nofelig Kate Roberts, Tywyll Heno. Yma, gwelwyd sut y 

dymchwelir y ddelwedd ddyrchafol o’r gymuned ymneilltuol bur a glân wrth i Bet Jones, gwraig y 

gweinidog, ddioddef o iselder ysbryd difrifol yn sgil ‘rhagrith’ a ‘syrffed’ y cymdeithas gapelyddol. 

Tanlinellwyd bod y nofelig wedi ei hysgrifennu mewn cyfnod o newid cymdeithasol, a dadleuwyd 

mai’r hyn sy’n ganolog iddi yw gwewyr meddwl y prif gymeriad wrth iddi synhwyro mai rhith bellach 

yw’r gymuned Gymreig ymneilltuol a’i diffiniodd hi fel unigolyn.  

 

Yn nesaf, aethpwyd i’r afael â nofel Pennar Davies, Anadl o’r Uchelder, a nodwyd ei phwyslais ar 

Gymreictod fel rhywbeth i’w drafod mewn cyd-destunau ysbrydol a chrefyddol. Nodwyd mai nofel 

ddyfodolaidd ydyw a gudd tu ôl i genre hunangofiant gweinidog, lle’r archwilir y berthynas rhwng 

crefydd a gwladwriaeth orthrymus. Gwelwyd mai un o elfennau pwysicaf y stori yw ymgyrchoedd 

efengylu Elias John a’r berthynas gyfnewidiol rhwng yr ymgyrchoedd hynny a grymoedd y 

wladwriaeth. Yn wrthbwynt i Tywyll Heno, dadleuwyd bod y pwyslais bellach nid ar y personol a’r 

unigol, ond ar bechod y dosbarth llywodraethol, yn wir, pechod y genedl yn ei chyfanrwydd. 

Gwelwyd sut yr awgryma Pennar Davies fod gwerthoedd a delfrydau’r werin yn parhau’n allweddol 
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ar gyfer ail-greu ac adfywio’r genedl Gristnogol yng Nghymru, a thrwy hynny ryddhau’r proletariaid 

o’u pechod a’u caethiwed. 

 

Yn olaf, trafodwyd nofel ddystopaidd yng ngwir ystyr y gair, sef Y Dydd Olaf gan Owain Owain. Er nad 

yw’r nofel hon, ar yr wyneb, yn rhoi lle canolog i grefydd, nodwyd y perthyn Marc, y prif gymeriad, i’r 

Gymru Gymraeg ymneilltuol a cheir darlun ynddi o’i deulu a’r gymdeithas yr arferai fyw ynddi. 

Nodwyd sut y codir nifer o gwestiynau treiddgar drwy’r nofel ynghylch safle dyn ar y ddaear, ei 

ddyletswydd, ei orffennol, ei bresennol a’i ddyfodol. Dadleuwyd mai thema fawr y nofel hon yw 

hunaniaeth bersonol a chymdeithasol, a’i bod yn haeru bod hunaniaeth bersonol iach yn annatod 

gysylltiedig â chynnal hunaniaethau ieithyddol a diwylliannol cryfion: na ellir cael unigolion heb fod 

iddynt rwymau teuluol a chymunedol a gwerthoedd cyffredin i’w dwyn ynghyd ac i’w trosglwyddo o 

genhedlaeth i genhedlaeth.    

 

Does dim dwywaith nad yw’r cysyniad o gymuned, boed leol, boed genedlaethol, yn ganolog i’r 

modd y mae beirdd a llenorion yn ymateb i hunaniaeth genedlaethol Gymraeg a Chymreig, ac yn ei 

darlunio. Hyderir bod y dadansoddiadau a’r trafodaethau amrywiol a gafwyd yn y traethawd hwn yn 

fodd i oleuo agweddau pwysig ar y berthynas gyfoethog rhwng beirdd a llenorion a’u cymunedau 

dychmygus hwy, y byddant yn dyfnhau’n dealltwriaeth o’r diwylliant Cymraeg yn ei gyfanrwydd ac 

yn gosod sail gadarn i ymdriniaethau pellach yn y maes hwn.  
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