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Cyfranwyr

Athro Emeritws yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth ywD.J. Bowen, a golygydd
Gwaith Gruffudd Hiraethog (1990). Yn ystod ei yrfa bu’n cyfarwyddo nifer o draethodau
ymchwil ar waith y Cywyddwyr, gan gynnwys cyfres o draethodau ar noddwyr y beirdd
yn y gwahanol siroedd.

Y mae Dr Alaw Mai Edwards yn Gymrawd Ymchwil yng Nghanolfan Uwchefrydiau
Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru yn Aberystwyth. Ei hoff faes ymchwil yw’r
cyfeiriadau at wisgoedd yn llenyddiaeth yr Oesoedd Canol a diwylliant materol y Cymry
yn gyffredinol. Y mae ar hyn o bryd yn gweithio ar brosiect ‘Cwlt y Seintiau yng
Nghymru’. 

Y mae Dr Huw Meirion Edwards yn olygydd tair cyfrol yng Nghyfres Beirdd yr
Uchelwyr, ac yn un o gyd-olygyddion y wefan ‘Dafydd ap Gwilym.net’ a’r gyfrol Cerddi
Dafydd ap Gwilym (2010). Gweithia bellach i Gyngor Llyfrau Cymru lle y mae’n
Bennaeth yr Adran Olygyddol.

Y mae Dr Dylan Foster Evans yn Ddarllenydd yn Ysgol y Gymraeg ym Mhrifysgol
Caerdydd. Y mae ganddo ddiddordeb arbennig yn y cyswllt rhwng barddoniaeth
ganoloesol, diwylliant materol, a’r amgylchedd. Ef yw golygydd Gwaith Hywel Swrdwal
a’i Deulu (2000) a Gwaith Rhys Goch Eryri (2007).

Athro mewn Astudiaethau Canoloesol ym Mhrifysgol Bryste yw Helen Fulton.
Cyhoeddodd yn helaeth ar lenyddiaethau Cymraeg a Saesneg yn yr Oesoedd Canol gan
olygu nifer o gasgliadau o erthyglau gan ganoloeswyr. Hi yw golygydd Selections from
the Dafydd ap Gwilym Apocrypha (1996).

Athro Emeritws yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth yw Marged Haycock, ac
arbenigwraig ar farddoniaeth yr Oesoedd Canol. Ymhlith ei llyfrau y mae Blodeugerdd
Barddas o Ganu Crefyddol Cynnar (1994), Legendary Poems from the Book of Taliesin
(2007, 2014), a Prophecies from the Book of Taliesin (2013).

Athro yn Ysgol y Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor yw Jerry Hunter, lle y mae hefyd
yn Ddirprwy Is-Ganghellor gyda chyfrifoldeb am y Gymraeg a chysylltiadau â’r
gymuned. Cyhoeddodd bump o lyfrau ffeithiol a phump o nofelau, gan ennill gwobr
Llyfr y Flwyddyn a Medal Ryddiaith yr Eisteddfod Genedlaethol.

10 Ysgrifen y fall                                                                                            183
A. Cynfael Lake

11 Cywyddau i adar fel negeswyr                                                                   201
A. Howard Williams

12 ‘Y carl a’i trawai o’r cudd’: ergyd y gwn ar y Cywyddwyr                           227
Dylan Foster Evans

13 ‘Pen un wisg â’r paun o’r ne’!’:                                                                  249
penwisgoedd merched yn y canu serch
Alaw Mai Edwards

14 ‘Drwg fydd tra awydd’: cywydd ‘Trafferth mewn                                     265
Tafarn’ Dafydd ap Gwilym a’r bregeth ganoloesol
Bleddyn Owen Huws

Mynegai                                                                                                            279
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Rhagair

Detholiad thematig o bedair ysgrif ar ddeg a ymddangosodd rhwng cloriau’r cylchgrawn
Dwned oddi ar ei sefydlu yn 1995 a geir yn y gyfrol hon, sef ysgrifau beirniadol sy’n
trafod mathau gwahanol o gywyddau.1 Rhoddwyd cyfle i’r awduron ailolygu a
diweddaru eu cyfraniadau fel nad ydynt o reidrwydd yn union yr un fath â’r fersiynau
a ymddangosodd yn wreiddiol. Cyhoeddir y detholiad er mwyn dathlu pen-blwydd y
cylchgrawn yn un ar hugain oed, ynghyd â nodi’r cyfraniad arbennig y mae wedi’i
wneud, ac yn parhau i’w wneud, i faes astudio barddoniaeth Gymraeg yr Oesoedd
Canol. Gan mai hon yw’r gyfrol gyntaf erioed i ganolbwyntio’n llwyr ar genres y cywydd,
y mae’n torri tir newydd. 

Beth a ddaw’n amlwg yn yr ysgrifau hyn yw nad oedd y farddoniaeth draddodiadol
mor unffurf ddigyfnewid ag y byddid yn ei ddychmygu. Yn wir, yr hyn sy’n drawiadol
yw pa mor amrywiol a chyfoethog oedd genres y cywydd yng nghyfnod Beirdd yr
Uchelwyr. Nid cywyddau mawl a marwnad yn unig a ganai’r beirdd yn y cyfnod rhwng
tua 1330 a 1600, ond amrywiaeth o fathau a ddatblygodd yn bennaf ar sail y gerdd
foliant, nes y gellid yn hawdd ystyried nifer ohonynt yn isddosbarthiadau’r cywydd
mawl. Yr oedd awydd ymhlith y beirdd am greu amrywiadau ar y cywydd mawl gan
ddatblygu mathau neu isfathau newydd: y cywyddau gofyn, sy’n cynnwys elfen amlwg
o foli’r sawl y gofynnid iddo am rodd yn sgil y cais am yr anrheg; y cywyddau diolch,
sydd eto, yn ôl y disgwyl, yn cynnwys moliant i haelioni. Dyna’r cywyddau i foli trefi
wedyn, sy’n addasu moliant i noddwr yn foliant i le. Ceir yma drafodaethau gwreiddiol
ar y ffugfarwnadau ac ar y ffordd yr oedd y canu seciwlar yn gorgyffwrdd â’r canu
crefyddol; trafodaethau ar y cywyddau i dad a mab, y cywyddau ymryson, y cywyddau
i blant, y cywyddau i ferched, a’r cywyddau i benwisgoedd merched. Ceir yma
ymdriniaethau hefyd â rhai mathau annisgwyl ac anarferol o gerddi, sef y cywyddau i
ynnau, i adar, i gardiau, i farfau, ac un cywydd sy’n parodïo’r foeswers.

Drwy ganolbwyntio ar drafod mathau penodol o gywyddau, dengys awduron yr
ysgrifau hyn pa mor barod oedd rhai beirdd i arfer eu creadigrwydd drwy arloesi ac
arbrofi gyda’r ffurfiau, a thrwy ymestyn ac ystumio genre er mwyn creu diddanwch a
chelfyddyd yng nghartrefi’r noddwyr. Adlewyrcha’r ysgrifau beth o’r ysgolheictod
diweddaraf a’r feirniadaeth fwyaf blaengar ym maes astudiaethau ar waith y Cywyddwyr.
Ein gobaith yw y bydd cyhoeddi’r gyfrol yn fodd i sbarduno diddordeb o’r newydd
mewn beirniadaeth lenyddol ar waith y Cywyddwyr, a chyflwyno cenhedlaeth newydd
o fyfyrwyr a llengarwyr i gyfoeth barddoniaeth Beirdd yr Uchelwyr. 

*       *       *

Uwch-ddarlithydd yn Adran y Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth yw Dr Bleddyn
Owen Huws. Cyhoeddodd astudiaeth gynhwysfawr ar y canu gofyn a diolch yn 1998
ynghyd â detholiad cynrychioladol o gywyddau gofyn a diolch. Ymddiddora yn y
cywyddau iacháu ac yn rhai o deuluoedd nawdd gogledd-ddwyrain Cymru. 

Y mae Dr A. Cynfael Lake yn Ddarllenydd yn Adran y Gymraeg ym Mhrifysgol
Abertawe. Golygodd weithiau nifer o’r Cywyddwyr, a dau fardd pwysig a chynhyrchiol
yn eu plith, sef Hywel Dafi a ganai yn y bymthegfed ganrif a Lewys Morgannwg o’r
unfed ganrif ar bymtheg.

Y mae Barry James Lewis yn Athro mewn Astudiaethau Celtaidd yn y Dublin Institute
of Advanced Studies, Dulyn, Iwerddon. Ei ddiddordebau ymchwil yw iaith a llên
Cymru yn yr Oesoedd Canol, iaith a llên Iwerddon yn yr Oesoedd Canol, hagiograffi
a chwlt y seintiau yn y gwledydd Celtaidd.

Graddiodd Eiry Miles yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Abertawe a chwblhau traethawd
M.Phil. ar ‘Y darlun o blant yn llenyddiaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol’ yn 2002. Y
mae bellach yn gweithio fel Prif Diwtor Sgiliau Iaith i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Troes Dr A. Howard Williams at astudiaethau academaidd ym Mhrifysgol Aberystwyth
wedi iddo ymddeol o’r Gwasanaeth Sifil yn Llundain. Enillodd ddoethuriaeth am ei
draethawd ymchwil ar ‘Adar yng ngwaith y Cywyddwyr’ yn 2014, ac y mae’n adaregwr
brwd.
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1 Er i A. Howard Williams gyhoeddi erthygl yn trafod un agwedd ar ei ymchwil ar adar yng
ngwaith y Cywyddwyr yn Dwned, 15 (2009), y mae’r ysgrif a gynhwysir ganddo yma yn un a
luniwyd o’r newydd.



Byrfoddau

(i) Llyfrau a gwefannau

CDG Cerddi Dafydd ap Gwilym, gol. Dafydd Johnston et al.
(Caerdydd, 2010)

DG.net ‘Dafydd ap Gwilym.net’, gol. Dafydd Johnston et al.
<http://www.dafyddapgwilym.net>

GDBM Gwaith Dafydd Bach ap Madog Wladaidd ‘Sypyn Cyfeiliog’ a
Llywelyn ab y Moel, gol. R. Iestyn Daniel (Aberystwyth, 1998)

GDE Gwaith Dafydd ab Edmwnd, gol. Thomas Roberts (Bangor, 1914)
GDG Gwaith Dafydd ap Gwilym, gol. Thomas Parry (Caerdydd, 1952)
GDG3 Gwaith Dafydd ap Gwilym, gol. Thomas Parry (trydydd arg.,

Caerdydd, 1979)
GDLl Gwaith Dafydd Llwyd o Fathafarn, gol. Leslie Richards (Caerdydd,

1964)
GGGr Gwaith Gruffudd Gryg, gol. Barry J. Lewis ac Eurig Salisbury

(Aberystwyth, 2010)
GGH Gwaith Gruffudd Hiraethog, gol. D.J. Bowen (Caerdydd, 1990)
GGl 2 Gwaith Guto’r Glyn, gol. Ifor Williams a J. Llywelyn Williams (ail

arg., Caerdydd, 1961)
GGLl Gwaith Gruffudd Llwyd a’r Llygliwiaid Eraill, gol. Rhiannon Ifans

(Aberystwyth, 2000)
GGM Gwaith Gwerful Mechain ac Eraill, gol. Nerys Ann Howells

(Aberystwyth, 2001)
GGMD iii Gwaith Gruffudd ap Maredudd III: Canu Amrywiol, gol. Ann Parry

Owen (Aberystwyth, 2007)
GG.net ‘Guto’r Glyn.net’, gol. Ann Parry Owen et al.

<http://gutorglyn.net>
GHCLlE Gwaith Huw Cae Llwyd ac Eraill, gol. Leslie Harries (Caerdydd,

1953)
GHD Gwaith Huw ap Dafydd ap Llywelyn ap Madog, gol. A. Cynfael

Lake (Aberystwyth, 1995)
GHDafi Gwaith Hywel Dafi, gol. A. Cynfael Lake (dwy gyfrol,

Aberystwyth, 2015)
GHSD Gwaith Hywel Swrdwal a’i Deulu, gol. Dylan Foster Evans

(Aberystwyth, 2000)
GIF Gwaith Iorwerth Fynglwyd, gol. Howell Ll. Jones ac E.I. Rowlands

(Caerdydd, 1975)

Sefydlwyd Dwned, sef cylchgrawn hanes a llên Cymru’r Oesoedd Canol, gennym ni’r
golygyddion yn 1995 pan oeddem yn gyd-weithwyr yn Adran y Gymraeg, Prifysgol
Aberystwyth. Er i A. Cynfael Lake symud yn ddiweddarach i’r Adran Gymraeg ym
Mhrifysgol Abertawe, fe barhawyd i gydweithio ar gyhoeddi rhifyn yn flynyddol. Y
bwriad cychwynnol oedd sefydlu cylchgrawn a fyddai’n canolbwyntio’n bennaf ar
gyhoeddi erthyglau ar farddoniaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol, er na chyfyngwyd yn
llwyr i drafod barddoniaeth ychwaith—cafwyd rhwng ei gloriau ysgrifau ar destunau
rhyddiaith ac ar ambell bwnc ieithyddol. Gan fod cymaint o ysgolheigion yn gweithio
ar y Cywyddwyr ar y pryd, yn bennaf yn sgil sefydlu Prosiect Beirdd yr Uchelwyr
Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, a chan fod Cymrodyr
y Ganolfan yn trefnu fforwm blynyddol i drafod y maes, yr oedd digon o bynciau trafod
ar gael a digon o bobl hefyd a oedd yn awyddus i weld ffrwyth eu gwaith yn ymddangos
mewn cyhoeddiad safonol a ymddangosai’n rheolaidd. Testun balchder i’r ddau ohonom
yw fod dros gant ac ugain o eitemau, yn erthyglau, nodiadau, ac adolygiadau gan dros
hanner cant o gyfranwyr wedi ymddangos yn y cylchgrawn dros y blynyddoedd, nifer
ohonynt yn ysgolheigion cydnabyddedig a phrofedig yn y maes, ond amryw hefyd yn
ysgolheigion ifainc a gawsai’r cyfle i gyhoeddi eu gwaith ymchwil am y tro cyntaf.

Diolchiadau
Yr ydym yn dra dyledus i’r Athro Dafydd Bowen am ei ysbrydoliaeth. Iddo ef y
cyflwynwyd rhifyn cyntaf y cylchgrawn, a chyflwynwyd yr unfed rhifyn ar hugain iddo
hefyd yn 2015 pan oedd yn dathlu ei ben-blwydd yn ddeg a phedwar ugain oed. Bu
Carys Briddon yn cysodi’r cylchgrawn ar hyd y blynyddoedd yn ei ffordd ddiffwdan ac
effeithiol ei hun. Y mae Andrew McConochie a Rhodri Davies a’u cyd-weithwyr yn
Adran Dylunio ac Argraffu Prifysgol Aberystwyth yn hael eu cymorth bob amser.
Diolchwn i holl gyfranwyr y gyfrol am eu parodrwydd i gynnig yr ysgrifau i’w
hailgyhoeddi ac am eu cydweithrediad parod. Priodol hefyd yw diolch i holl
danysgrifwyr y cylchgrawn am eu ffyddlondeb a’u cefnogaeth gyson a pharhaus.

Pleser yw cydnabod y nawdd a dderbyniwyd o Gronfa Grantiau Bach y Coleg
Cymraeg Cenedlaethol tuag at gyhoeddi’r gyfrol, ac fe hoffem ddiolch i Tamsin Davies
a Rhian Davies, dwy o swyddogion y Coleg, am eu cyngor a’u cymorth. Diolchir hefyd
i Owen McKnight, Llyfrgellydd Coleg Iesu, Rhydychen, am ei ganiatâd i ddefnyddio’r
ddelwedd ar y clawr. Yn olaf, diolch o galon i Ceri Jones am y gwaith cysodi a dylunio,
i Dr Rhidian Griffiths am lunio’r mynegai, ac i wasg y Lolfa am bob gofal gyda’r argraffu.

Bleddyn Owen Huws ac A. Cynfael Lake
Mawrth 2016
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OED Online ‘The Oxford English Dictionary’ 
<http://www.oed.com>

PWDN The Poetical Works of Dafydd Nanmor, ed. Thomas Roberts and
Ifor Williams (Cardiff, London, 1923)

RWM Report on Manuscripts in the Welsh Language, ed. J. Gwenogvryn
Evans (London, 1898–1910)

WG1 P.C. Bartrum, Welsh Genealogies AD 300–1400 (Cardiff, 1974)
WG2 P.C. Bartrum, Welsh Genealogies AD 1400–1500 (Aberystwyth,

1983)

(ii) Llawysgrifau

Ba (Mos) Llawysgrif yng nghasgliad Mostyn, ym Mhrifysgol Bangor
BL Add Llawysgrif Ychwanegol yng nghasgliad y Llyfrgell Brydeinig,

Llundain
Card Llawysgrif yn Llyfrgell Dinas Caerdydd
J Llawysgrif yng nghasgliad Coleg Iesu, Rhydychen
LlGC Llawysgrif yng nghasgliad Llyfrgell Genedlaethol Cymru,

Aberystwyth
Llst Llawysgrif yng nghasgliad Llansteffan, yn Llyfrgell Genedlaethol

Cymru, Aberystwyth
Mos Llawysgrif yng nghasgliad Mostyn, yn Llyfrgell Genedlaethol

Cymru, Aberystwyth
Pen Llawysgrif yng nghasgliad Peniarth, yn Llyfrgell Genedlaethol

Cymru, Aberystwyth

GIG Gwaith Iolo Goch, gol. D.R. Johnston (Caerdydd, 1988)
GILlF Gwaith Ieuan ap Llywelyn Fychan, Ieuan Llwyd Brydydd a Lewys

Aled, gol. M. Paul Bryant-Quinn (Aberystwyth, 2003)
GIRh Gwaith Ieuan ap Rhydderch, gol. R. Iestyn Daniel (Aberystwyth,

2003)
GLGC Gwaith Lewys Glyn Cothi, gol. Dafydd Johnston (Caerdydd, 1995)
GLM Gwaith Lewys Môn, gol. Eurys I. Rowlands (Caerdydd, 1975)
GLMorg Gwaith Lewys Morgannwg, gol. A. Cynfael Lake (dwy gyfrol,

Aberystwyth, 2004)
GLlGMH Gwaith Llywelyn Goch ap Meurig Hen, gol. Dafydd Johnston

(Aberystwyth, 1998)
GMBen Gwaith Madog Benfras ac Eraill o Feirdd y Bedwaredd Ganrif ar

Ddeg, gol. Barry J. Lewis (Aberystwyth, 2007)
GO L’œuvre poétique de Gutun Owain, gol. E. Bachellery (Paris, 1950–

1)
GOLlM Gwaith Owain ap Llywelyn ab y Moel, gol. Eurys Rolant

(Caerdydd, 1984)
GPC Geiriadur Prifysgol Cymru (Caerdydd, 1950–2002)
GPC 2 Geiriadur Prifysgol Cymru (ail arg., Caerdydd, 2003–)
GPhE Gwaith Syr Phylib Emlyn, Syr Lewys Meudwy a Mastr Harri ap

Hywel, gol. M. Paul Bryant-Quinn (Aberystwyth, 2001)
GRhGE Gwaith Rhys Goch Eryri, gol. Dylan Foster Evans (Aberystwyth,

2007)
GSCeri Gwaith Siôn Ceri, gol. A. Cynfael Lake (Aberystwyth, 1996)
GSDT Gwaith Syr Dafydd Trefor, gol. Rhiannon Ifans (Aberystwyth,

2005)
GSH Gwaith Siôn ap Hywel ap Llywelyn Fychan, gol. A. Cynfael Lake

(Aberystwyth, 1999)
GSRh Gwaith Sefnyn, Rhisierdyn, Gruffudd Fychan ap Gruffudd ab

Ednyfed a Llywarch Bentwrch, gol. Nerys Ann Jones ac Erwain Haf
Rheinallt (Aberystwyth, 1995)

GST Gwaith Siôn Tudur, gol. Enid Roberts (dwy gyfrol, Caerdydd,
1980)

GTA Gwaith Tudur Aled, gol. T. Gwynn Jones (dwy gyfrol, Caerdydd,
1926)

GTP Gwaith Tudur Penllyn ac Ieuan ap Tudur Penllyn, gol. Thomas
Roberts (Caerdydd, 1958)

ID Casgliad o Waith Ieuan Deulwyn, gol. Ifor Williams (Bangor, 1909)
IGE 2 Cywyddau Iolo Goch ac Eraill, gol. Henry Lewis, Thomas Roberts

ac Ifor Williams (ail arg., Caerdydd, 1937)
OED 2 The Oxford English Dictionary (second ed., Oxford, 1989)
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1

Astudio genres y cywydd

BLEDDYN OWEN HUWS

Yr hyn y bwriadaf ei wneud yw trafod rhywfaint ar y gwaith beirniadol a wnaed ar
farddoniaeth y Cywyddwyr gan geisio’ch argyhoeddi, os oes angen eich argyhoeddi,
hynny yw, o werth, buddioldeb, a phwysigrwydd y gwaith o astudio genres y cywydd.1

Dyma ddyfyniad i gychwyn:

... y mae dogn helaeth iawn o farddoniaeth y bymthegfed ganrif a’r unfed ganrif ar
bymtheg yn aros o hyd mewn llawysgrifau heb na’i gasglu na’i olygu, ac ymysg y
pethau nas cyhoeddwyd y mae gweithiau beirdd tra enwog. Felly ni ddichon neb eto
roi dosbarth ar gyfoeth barddoniaeth y cyfnod 1435–1535, sef y cyfnod ar ôl Siôn
Cent hyd at uniad gwleidyddol Cymru â Lloegr.

Ni chynigir gwobr i neb am ddyfalu pwy yw awdur y dyfyniad hwn. Geiriau Saunders
Lewis ydynt yn ei bennod ar ‘Y Ganrif Fawr, 1435–1535’ yn y Braslun o Hanes
Llenyddiaeth Gymraeg a gyhoeddwyd yn 1932.2 Erbyn hyn, y mae Prosiect Beirdd yr
Uchelwyr wedi darparu cyfres ragorol o olygiadau testunol safonol o weithiau llawer o
gywyddwyr y bymthegfed ganrif a hanner cyntaf y ganrif ddilynol,3 ac y mae gennym
hefyd bellach y golygiad electronig newydd o waith Guto’r Glyn.4 Serch hynny, erys
gwaith ambell gywyddwr ymhlith y ddau fardd ar bymtheg a grybwyllir ac a ddyfynnir
gan Saunders Lewis yn ei bennod ar y Ganrif Fawr heb ei olygu na’i gyhoeddi’n llawn. Y
ddau amlycaf a phwysicaf o’u plith, ond odid, yw Dafydd ab Edmwnd a Dafydd
Nanmor.5 Ac er bod testunau cyhoeddedig o weithiau beirdd fel Tudur Aled a Gutun
Owain ar gael, y mae mawr angen golygiad modern newydd ohonynt. Er y cymer
flynyddoedd maith eto cyn y gwelwn ni gyhoeddi testunau golygedig o holl weithiau
beirdd y cyfnod rhwng tua 1400 a 1550, dyweder, ni ddylai hynny ein rhwystro rhag
mynd i’r afael ag astudiaethau uchelgeisiol o waith y Cywyddwyr, dim mwy nag y
rhwystrwyd Saunders Lewis yn ei ddydd rhag dehongli barddoniaeth y Ganrif Fawr. Aeth
ef ati gyda’r gynneddf ryfeddol honno a oedd ganddo i ganfod ac adnabod megis drwy
sythwelediad arwyddocâd testunau llenyddol. 

Diddorol am ennyd yw sylwi ar ddiddordeb ac ar ymwneud Saunders Lewis â gwaith
y Cywyddwyr. Yn ôl fy nghyfrif i, rhwng 1925 a 1963, cyhoeddodd chwe adolygiad ar
destunau golygedig. Y mae modd canfod patrwm i’w drafodaethau ar y Cywyddwyr,
oherwydd y sbardun gan amlaf oedd ymddangosiad testun golygedig o waith bardd.
Achlysur llunio’r erthygl arloesol honno ganddo ar Ddafydd Nanmor yn Y Llenor yn

(iii) Termau a geiriau

arg. argraffiad
c. circa / tua
C.C. Cyn Crist
cf. cymharer
cyf. cyfrol
cymh. cymharer
d.e. dan yr enw
d.g. dan y gair
eadem yr un awdures
ed. edited by; edition
et al. et alia / ac eraill
fl. floruit / yn blodeuo
g. ganwyd 
gol. golygwyd gan
gw. gweler
gwrthg. gwrthgyferbynier
ib. ibidem / yr un lle
id. idem / yr un awdur
ll. llinell
llau. llinellau
llsgr. llawysgrif
llsgrau. llawysgrifau
m. marw
n. nodyn
no. number
O.C. Oed Crist
S. Saesneg
t. tudalen
tt. tudalennau
trans. translated by
vol. volume
vols. volumes
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Cywyddwyr. Rhaid cydnabod fod y gwaith o baratoi testunau golygedig yn orchwyl cwbl
angenrheidiol cyn y medr yr un beirniad llenyddol ymborthi nac ymbesgi ar waith y
beirdd. Ond dof yn ôl at y thema yr wyf wedi ei chrybwyll yn barod, sef na ddylai diffyg
testunau ychwaith ein rhwystro rhag ymgymryd â gwaith beirniadol.

Fe allech ddweud mai’r hyn yr wyf yn ei wneud yw adleisio sylwadau R. Geraint
Gruffydd yn ei arolwg ef ar y gwaith a wnaed ar ein llenyddiaeth mewn cyfrol a baratowyd
gogyfer â’r Ail Gyngres Geltaidd a gynhaliwyd yng Nghaerdydd yn 1963.22 Dywed yr
Athro Gruffydd mai’r gwaith o ddarparu testunau a golygiadau a ddylai ragflaenu’r gwaith
cloriannu beirniadol, yn rhesymegol. Yn ymarferol, serch hynny, ni all y naill weithgarwch
ddim fforddio disgwyl wrth y llall. Yr hyn yr oedd angen ei wneud yn ôl yn 1963, ym
marn R. Geraint Gruffydd, oedd canolbwyntio ar lunio toreth o erthyglau a monograffau
ar awduron unigol, ar fathau gwahanol o gyfansoddiadau ac ar wahanol gyfnodau gyda
phwyslais arbennig ar yr awduron, y genres a’r cyfnodau a oedd hyd hynny, yn ei farn ef,
wedi eu hesgeuluso.23

Adleisiwyd neges R. Geraint Gruffydd i raddau gan Bedwyr Lewis Jones ugain
mlynedd yn ddiweddarach mewn darlith yn Saesneg ar ein traddodiad barddol a
draddodwyd yn y Seithfed Gyngres Geltaidd, a gynhaliwyd yn Rhydychen yn 1983.24

Cyfeiriai’n benodol at astudiaeth Dafydd Elis Thomas ar y cywydd marwnad rhwng
1350 a 1650, sef astudiaeth a seiliwyd ar ddarllen dros dair mil o farwnadau.25 Meddai
Bedwyr Lewis Jones:

That particular study is an example of one kind of research project of which we need
many more,—genre studies of the varying types of Welsh poetry, plotting the stages
of inner change from period to period, linking them to the changing sociological and
cultural background in Wales and outside, examining the rhetorical structure of
poems, and identifying those words and similies which within traditional social poetry
grow into a kind of code.26

Ar y math hwn o astudiaeth y gwelai Bedwyr Lewis Jones fawr angen amdano yr wyf i
am  ganolbwyntio.

Bu llawer o drafod ar hanfodion astudio genre ymysg beirniaid a damcaniaethwyr
llenyddol. Yr wyf i wedi elwa llawer ar drafodaeth Alastair Fowler yn ei lyfr Kinds of
Literature, sy’n datgan nad oes a wnelo genre ddim oll â dosbarthu na chyfundrefnu, ond
yn hytrach â dehongli.27 Ond eto, os yw genre yn bodoli o gwbl, y mae’n rhaid medru ei
adnabod, a chyn medru ei adnabod y mae’n rhaid medru cael rhyw ddisgrifiad neu
ddiffiniad ohono. Er ein gwaethaf, ni allwn rywsut osgoi’r awydd sydd ynom i ddiffinio’n
ffurfiol a gwrthrychol gan sylwi ar yr elfennau cyffredin hynny sydd, o’u dwyn ynghyd,
yn ffurfio patrwm. Efallai ei bod yn haws canfod patrwm wrth astudio barddoniaeth
draddodiadol nag ydyw wrth astudio ffurf fel y nofel, dyweder, gan fod barddoniaeth
draddodiadol yn tueddu i fod yn fwy sefydlog a cheidwadol, er nad ydyw ar unrhyw
gyfrif yn gwbl unffurf na digyfnewid.

1925 oedd ymddangosiad The Poetical Works of Dafydd Nanmor yn 1923.6 Cyhoeddodd
adolygiadau ar Iolo Goch ac Eraill a Gwaith Tudur Aled yn 1926,7 ar Gwaith Guto’r Glyn
yn 1940,8 ar Gwaith Gutun Owain yn 1953,9 ynghyd â dau adolygiad ar Gwaith Dafydd
ap Gwilym yr un flwyddyn, y naill yn Saesneg a’r llall yn Gymraeg.10 Dychwelodd at bron
pob un o’r beirdd hyn ymhen blynyddoedd wedyn, a chyhoeddi trafodaeth ar eu gwaith:
erthygl ar waith Tudur Aled,11 ‘Y Cywyddwyr Cyntaf ’,12 ‘Gyrfa Filwrol Guto’r Glyn’,13

‘Dafydd ab Edmwnd’,14 dwy erthygl a luniwyd ar gyfer y gyfrol Meistri a’u Crefft yn 1981,
y naill ar ‘Gutun Owain’ a’r llall ar ‘Siôn Cent’,15 heb anghofio’i drafodaeth ar gywydd
marwnad Iolo Goch i Ithel ap Robert mewn erthygl a gyhoeddwyd gyntaf yn 1967.16

Yn awr, y mae’r patrwm hwn, sef llunio adolygiad yn gyntaf ac yna cyhoeddi
myfyrdod ar waith bardd, yn arwyddocaol iawn, oherwydd dibynnu ar destunau
golygedig a chyhoeddedig a wnaeth Saunders Lewis wrth drafod gwaith y Cywyddwyr
yn ei bennod ar y Ganrif Fawr. Er ei fod yn cyfeirio at y Mynegai i Farddoniaeth y
Llawysgrifau a gyhoeddwyd gan Elizabeth Louis Jones a Henry Lewis yn 1928,17 y mae’n
ymddangos na fu’n pori yn y llawysgrifau gwreiddiol wrth ei pharatoi. Yn ôl pob golwg,
ymhlith y llyfrau a oedd ganddo wrth ei benelin yr oedd copïau o’r llawysgrifau yn y
gyfres honno a noddid gan Urdd Graddedigion y Brifysgol, sef ‘Adysgrifau o’r
Llawysgrifau Cymraeg’, copïau o gyhoeddiadau Cymdeithas Llawysgrifau Cymraeg
Bangor, yn ogystal â Gorchestion Beirdd Cymru, 1773, oherwydd dywed Saunders Lewis
yng nghorff y bennod mai yng nghasgliad Rhys Jones o’r Blaenau y ceid y detholiad
gorau o waith y penceirddiaid.18 Ef, felly, fyddai’r cyntaf i gydnabod pwysigrwydd y gwaith
testunol a wnaed ac a wneir gan gymrodyr y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a
Cheltaidd a chan rai o aelodau staff Adrannau’r Gymraeg. Yn ei adolygiad ar Iolo Goch
ac Eraill yn Y Llenor yn 1926, dywed ei fod yn gweld yn eglur ddigon ‘y modd y dibynna
beirniadaeth lenyddol ar ysgolheictod ac ymchwil hanes’.19

Ond yn yr ysgrif ar Ddafydd Nanmor, y mae Saunders Lewis fel pe bai’n dyheu am
rywbeth amgenach nag ysgolheictod y grib fân, neu’r ysgolheictod hwnnw a ddegymai’r
mintys a’r anis a’r cwmin, oherwydd wrth drafod Rhagymadrodd Thomas Roberts, Borth-
y-gest, i waith Dafydd Nanmor, y mae’n mynegi ei anniddigrwydd gyda’r diffyg meddwl
beirniadol a welai ynddo. Ar ôl crynhoi ychydig ffeithiau am nodweddion barddoniaeth
y cyfnod, â Thomas Roberts rhagddo i drafod dyddiad marw’r bardd. Meddai Saunders
Lewis:

Dyna ddull o feirniadaeth Gymraeg sy’n gynefin o hyd, a thybed nad yw’n bryd cael
rhywbeth amgenach?20

Nid wyf yn meddwl am eiliad fod Saunders Lewis yn dibrisio ysgolheictod na
beirniadaeth destunol. Oni welsom eisoes pa mor werthfawrogol ydoedd o ffrwyth llafur
ysgolheigion fel Thomas Roberts, Henry Lewis ac Ifor Williams, a pha mor ddibynnol
yr oedd arno hefyd?21 Yr hyn sy’n arwyddocaol i mi yn ei sylwadau yw ei fod, mor gynnar
â 1925, yn mynegi’i awydd am weld cyhoeddi trafodaethau beirniadol ar waith y
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Crybwyllais y gair ‘teulu’ fwy nag unwaith am mai dyna’r ffordd orau, yn ôl Alastair
Fowler, o synio am genre.33 Y mae i weithiau llenyddol debygrwydd y gellir ei gymharu
â thebygrwydd teuluol. Y mae i gerddi unigol eu hannibyniaeth neu eu hunaniaeth eu
hunain: y maent yn bod ar wahân i’r gweddill o’r un math. Ond eto, yn anorfod, y maent
yn perthyn i’r teulu. Traddodiad sy’n creu tebygrwydd o fewn genre, hir arfer confensiynau
a phriodoleddau llenyddol dros gyfnod o amser. Dyna’r eneteg farddol, os mynnwch.
Ond nid yw genre byth yn aros yn ei unfan. Y mae cerdd unigol yn ddisgynnydd i
gynrychiolydd hñn o’r genre, a bydd hithau yn ei thro yn esgor ar gerdd arall a fydd yn
ddigynnydd iddi hi. Gyda threigl amser, fe fydd cyfansoddiad genynnol y genre yn newid;
fe fydd o hyd amrywiadau, ond y mae meddwl am genre fel teulu yn ein galluogi i ymdopi
â’r amrywiadau hynny a’u cynnwys oddi mewn iddo. Edrych Dafydd Glyn Jones, er
enghraifft, ar ddwy gerdd ymddiddan wahanol, y naill gan William Williams, Llandygái,
a’r llall gan Ddafydd Jones o Gaeo, fel chwiorydd ‘o fewn yr un teulu, sydd yn ei dro yn
gangen o deulu mawr cerddi hawl ac ateb’.34

Nid oes neb hyd yma wedi mynd ati i lunio canon o genres y cywydd, a chredaf fod
mawr angen gwneud hynny. Dylid dosbarthu, mapio a diffinio er mwyn canfod union
natur amrywiaeth y mathau sylfaenol ynghyd â’r isfathau o gerddi a genid gan y
Cywyddwyr. Byddai’n werthfawr ped eid ati i lunio dilyniant i astudiaeth ragarweiniol
Jenny Rowland o genres y canu cynnar, er ei bod hi’n cyfaddef na fwriadodd i’r rhestr
sydd ganddi fod yn ddihysbyddol.35 Gellid hefyd lunio canon llawn o genres y
Gogynfeirdd er mwyn gweld natur eu parhad yng ngwaith y Cywyddwyr. A phe gwneid
hynny, byddai gennym wedyn ddarlun gweddol gyflawn o amrywiol genres barddoniaeth
Gymraeg ar hyd y canrifoedd.

Gadewch imi lunio brasddosbarthiad ar y prif fathau o gywyddau, heb honni fod y
rhestr yn ddihysbyddol o gwbl:

1. Y cywydd mawl: Y mae’n debyg y byddai’r teulu mawr hwn yn ymrannu’n nifer o
isfathau, sef cywyddau moliant gwñr, gwragedd, trefi a broydd.

2. Y cywydd marwnad: Trafododd Dafydd Elis Thomas y prif fathau, sef marwnad
uchelwr, marwnad uchelwraig, marwnad serch a marwnad bardd. Trafododd Enid
Roberts y marwnadau i delynorion,36 ac fe ellir hefyd ychwanegu is-fath arall, sef
cywyddau marwnad y beirdd i’w plant.37

3. Y cywydd gofyn:38 Y mae’n debyg fod Édouard Bachellery ar un adeg wedi bwriadu
llunio astudiaeth gynhwysfawr o’r cywyddau gofyn, oherwydd dywed golygydd yr
Études Celtiques, lle y cyhoeddwyd darlith ar y canu gofyn gan Bachellery a
draddodwyd yn wreiddiol yn yr Ail Gyngres Geltaidd a gynhaliwyd yng Nghaerdydd
yn 1963, fod ym mhapurau’r diweddar Athro adysgrifau lluosog o gywyddau gofyn
ynghyd â chyfieithiadau ohonynt a nodiadau.39 Nid wyf hyd yma wedi gweld y
papurau hyn.

4. Y cywydd diolch: Dyma berthynas agos i’r cywydd gofyn.
5. Y cywydd crefyddol: Dyma deulu arall a fyddai’n ymrannu’n nifer o isganghennau,

Yn ei astudiaeth ar y cywydd marwnad, yr hyn a wna Dafydd Elis Thomas yw sefydlu
dull o ddarllen a gwerthfawrogi cywyddau unigol trwy ystyried eu haelodaeth o’r genre.
Craidd ei safbwynt ef yw na all testun llenyddol fodoli ar ei ben ei hun. Y mae’n rhan o
gyfundrefn destunol sy’n ffurfio cyd-destun cywyddau unigol.28 Ni ellir ystyried y cyfan
heb y rhannau, nac ychwaith y rhannau heb y cyfan. Ceisiodd ef, drwy ddarllen tair mil
o gywyddau marwnad, lunio math o fynegai o fotiffau nodweddiadol y teulu hwn o
gywyddau, a chanfod beth yw’r norm a beth yw’r amrywiadau arno. Felly, mewn rhyw
ffordd, y mae genres yn cyfathrebu. Ffurfia’r confensiynau llenyddol ramadeg y genre, ac
ymatebwn ninnau i’r cod wrth ddarllen cerddi unigol sy’n aelodau o’r un teulu.

Bu beirniaid ar hyd y canrifoedd yn ceisio dosbarthu a chyfundrefnu barddoniaeth.
O ddyddiau’r beirniaid clasurol Aristotlys a Horas, hyd at feirniaid cyfnod y Dadeni
Dysg, Cicero ac Antonio Minturno, buwyd yn ceisio diffinio’r genres. Yn wir, tueddu i
ddeddfu a gosod rheolau llywodraethol a wnâi’r theorïwyr cynnar hyn; dweud sut y dylai
pethau fod yn hytrach na sut yr oeddynt mewn gwirionedd. Dosbarthiad triphlyg a oedd
gan Aristotlys ar y mathau sylfaenol ar lenyddiaeth—Telyneg, Drama ac Epig—a thybid
nad oedd y mathau’n ymgymysgu.29 Deddfai Cicero yn ei draethawd byr, ‘De optimo
genere oratorum’, fod i bob math ar gerdd, boed drasig neu gomig neu epig, ei
briodoleddau ei hun a oedd yn wahanol i bob math arall ar gerdd. Amhriodol, felly,
fyddai cynnwys elfen o drasiedi mewn cerdd gomig neu elfen o gomedi mewn cerdd
drasig.30

Y mae gan yr athronydd a’r theorïwr llenyddol Ffrengig, Jacques Derrida, ysgrif ac
iddi’r teitl ‘Le loi du genre’, deddf y genre.31 Y mae’r cysyniad o genre ym marn Derrida
yn awgrymu bod rheol neu ddeddf yn bod am fod dosbarthiad cyfundrefnol yn bod.
Gan ein bod yn dosbarthu, yr ydym, felly, yn awgrymu bod rhai priodoleddau neu
nodweddion arbennig y disgwylir inni eu hadnabod er mwyn pennu aelodaeth o’r
dosbarth. Os yw genre yn bodoli o gwbl, medd Derrida, yna y mae’n rhaid fod rhyw god
neu ddiffiniad yn bodoli sy’n ein galluogi i benderfynu a yw testun yn perthyn i genre
neilltuol ai peidio. Y casgliad terfynol y daw Jacques Derrida iddo yw nad cyfundrefn
osodedig gyson yw genre, nid ffenomenon ddihalog, oherwydd gall testun fod yn perthyn
i genre a pheidio â bod yn perthyn iddo yr un pryd. Y mae’n dadlau o blaid datgan yn
groyw mai rheol deddf y genre yw fod genres yn ymgymysgu. Ac yn ei astudiaeth ef o’r
canu hawl ac ateb, er enghraifft, darganfu Dafydd Glyn Jones fod y mathau’n tueddu i
ymgymysgu:

Ond fel y gwelsom, mae o hyd orgyffwrdd, ymdoddi, ffurfio cyfuniadau newydd, ac
yn hynny mae llawer o’r diddordeb.32

Wrth ddatgan fod y gerdd-a’r-gerdd yn perthyn i genre arbennig, ni raid tybio ei bod yn
cyfateb yn llwyr i bob cerdd arall sy’n perthyn i’r un teulu. Gall y genre newid a datblygu
o gyfnod i gyfnod. Felly, y mae’n amhosibl dadlau bod i genres ffiniau cwbl sefydlog. Y
mae o hyd ryw ymestyn ac ystumio’n digwydd. 
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a ãyr na fyddem, efallai, wedi cael trafodaeth lawnach gan y beirdd eu hunain ar natur
y gwahanol genres, fel ag a gafwyd yn yr Eidal ac yn Sbaen. Mewn astudiaeth a
gyhoeddwyd ar genres barddoniaeth glasurol Sbaeneg yng nghyfnod y Dadeni, y mae
Elias L. Rivers yn cywain ei dystiolaeth o sylwi ar gynnwys casgliad cyhoeddedig o
weithiau’r ddau fardd, Juan Boscán a Garcilaso de la Vega yn 1543, mewn cyfrol a
sefydlodd draddodiad newydd o ganu Sbaeneg.47 Wedi iddo lunio’i banorama o genres
barddoniaeth y ddeufardd hyn, dywed Elias L. Rivers iddynt ill dau fod yn arbrofi â
gwahanol fesurau a ffurfiau er mwyn ceisio sefydlu ffordd o wahaniaethu rhwng y
gwahanol genres, a hynny mewn cyfnod pan oedd beirdd a theorïwyr mewn sawl gwlad
yn Ewrop yn ceisio sefydlu neu ailsefydlu yn yr ieithoedd brodorol rai o’r genres barddol
clasurol.48 Yn rhagymadroddion argraffiadau diweddarach o weithiau Boscán a Garcilaso,
âi ysgolheigion y Dadeni ati i drafod rhai agweddau ar nodweddion y gwahanol genres.49

Yr unig ddosbarthiad hanesyddol arall ar brydyddiaeth Gymraeg y gwn i amdano
yw eiddo Iolo Morganwg yn Cyfrinach Beirdd Ynys Prydain, a gyhoeddwyd gan ei fab,
Taliesin, yn 1829. Sôn y mae Iolo am ‘rywiau cerdd’, ac y mae ganddo restr o wyth ‘rhyw’
i gyd: ‘Cerdd fawl’, neu ‘fawlgerdd’; ‘Cerdd hanes’, neu ‘hanesgerdd’; ‘Cerdd addysg’;
‘Cerdd annerch’; ‘Dyfalgerdd’; ‘Cerdd alargwyn’, neu ‘alargerdd’; ‘Dychan a sen’, a ‘Hawl
ac ateb’.50 Yna, y mae’n ymdrin yn fanylach â’u gwahanol nodweddion. Diddorol sylwi
ei fod hefyd yn crybwyll ambell is-fath, er enghraifft, ‘Can ddamegol a fydd ar ddull ag
o rywogaeth Hanesgerdd [sic]’.51 Isfathau eraill a nodir ganddo yw isfathau’r alargerdd:
‘Galar serch’; ‘Cwyn coll’; ‘Cân Marwnad’, a ‘Galar Gwrthwyneb’.52 Gall ddiffinio’r rhain
yn fanwl a chraff, a gwahaniaethu rhyngddynt. Dyma, o bosibl, yr ymgais gyflawnaf
gynharaf i geisio dosbarthu a diffinio genres barddoniaeth Gymraeg. Ac eto, yn ôl
dosbarthiad Iolo, ni wn yn iawn ymhle yn union y gosodem y cywydd gofyn. Gellid,
ond odid, ei gynnwys yn nosbarth y gerdd annerch, am fod honno, yn ôl Iolo, yn gân ‘ar
ddull llythyr anfon, neu ynteu ar ddull cenadwri’.53 Diau hefyd y byddai’n briodol ystyried
y cywydd gofyn yn aelod o ddosbarth y ddyfalgerdd, oherwydd cân yw honno sydd, yng
ngeiriau Iolo, ‘yn dyfalu rhywbeth hardd ag ardderchog neu rhyfedd neu anghyffredin,
a weler a glywer a deimler neu a ddealler [sic]’.54

Gellid dweud bod y gwaith o bennu aelodaeth cerdd o genre wedi’i wneud ar ein
cyfer gan gopïwyr y llawysgrifau wrth iddynt fynd ati i osod pennawd uwchben y
cywyddau. Gyda chofnodi barddoniaeth ar femrwn, ac yn ddiweddarach gyda chyhoeddi
llyfrau, y dechreuodd yr arfer o lunio pennawd neu deitl. Nid oedd Lewys Glyn Cothi,
er enghraifft, yn cynnwys teitl i bob un o’i gerddi wrth eu cofnodi â’i law ei hun yn
llawysgrif Peniarth 109. Copïwyr a golygyddion gwaith Lewys Glyn Cothi a aeth ati i
adnabod y mathau a llunio pennawd i bob cerdd.

Y mae, wrth gwrs, lu mawr o gywyddau dibennawd yn y llawysgrifau, ac fe all hynny
beri cryn rwystredigaeth i ymchwilydd sydd â’i fryd ar ganfod cymaint ag a fedr o
gywyddau o fath arbennig. Er i mi fy hun gasglu cyfeiriadau at dros 650 o gywyddau
gofyn a diolch yn y Mynegai i Farddoniaeth Gaeth y Llawysgrifau, mi wn fod llawer eraill
wedi llithro drwy’r rhwyd am eu bod yn ddibennawd.55 Hyd y gwelaf i, ni fedrir byth roi

megis cywyddau defosiynol, y cywyddau i’r Forwyn Fair, i seintiau, i grogau ac i
bererindodau.40

6. Y cywydd serch: Unwaith eto, byddai isfathau’r teulu hwn yn niferus iawn.
7. Y cywydd brud neu’r cywydd darogan.
8. Y cywydd cymod.
9. Y cywydd ymryson.
10. Y cywydd dychan.
11. Y cywydd iacháu.41

12. Y cywydd natur.
13. Y cywydd maswedd.42

14. Y cywydd i lys uchelwr: Dangosodd Enid Roberts yn ei hastudiaeth o’r cywyddau i
dai uchelwyr y beirdd fod iddynt ddigon o nodweddion neilltuol i gyfiawnhau eu
hystyried yn genre yn ei hawl ei hun.43

15. Y cywydd ar achlysur arbennig, megis y cywydd priodas, neu’r cywydd i geisio cael
gan yr alltud ddychwelyd i’w famwlad.

Efallai y gellid cynnwys y mathau olaf a nodwyd ymhlith aelodau teulu’r cywydd mawl,
ond hyd nes yr astudir y teulu hwnnw’n fanwl, nid oes wybod ai isfathau’r cywydd mawl
ydynt, ynteu mathau annibynnol.

A oes gennym, ynteu, ryw ddosbarthiad hanesyddol ar genres y cywydd? O droi at y
gramadegau barddol, fe geir bod ymgais i frasddosbarthu mathau o gerddi. Yn Nhrioedd
Cerdd ‘Pum Llyfr Kerddwriaeth’ Simwnt Fychan, a ysgrifennwyd cyn 1575, sonnir am
bum math: moliant gãr; gofyngerdd; marwnad; gogangerdd a rhieingerdd.44Tebyg mai
dosbarthiad sy’n llawer hñn na chyfnod Simwnt Fychan yw hwn. Nid oes sôn am y
mathau eraill o gerddi y byddai Simwnt Fychan a’i gyfoeswyr yn gyfarwydd â hwy. Y
mae’n amlwg hefyd fod yn y Trioedd Cerdd ymgais i ddosbarthu priodoleddau’r pum
math a enwir:

Tri pheth a ddyly bod ar voliant gwr: klod, gweddi, a chyngor.
Tri pheth a ddyly bod ar ovyngerdd: dissyf, dyval, a diolch.
Tri pheth a ddyly bod ar varwnad: argyllaeth, kwynvan, a dyhvddiant. 
Tri pheth a ddyly bod ar ogangerdd, pe perthyn i bennkerdd i gwnevthvr: edliw,
difenwi, a Regv.
Tri pheth a ddyly bod ar Rieingerdd: moliant, serchowgrwydd, a chariad.45

Nid yw’r dosbarthiad hwn ychwaith yn disgrifio holl amrywiaeth cynnwys ac adeiledd y
mathau o gywyddau a genid yn oes Simwnt Fychan na’i ragflaenwyr. Y mae Dafydd Elis
Thomas, er enghraifft, yn dyfynnu o’r trioedd, tri pheth a ddyly bod ar farwnad, ac yn
dweud y byddai tri deg yn nes iddi.46

Pe bai’r beirdd wedi ymroi i gyhoeddi eu gwaith yng nghyfnod y Dadeni, a phe baent
wedi gwrando ar erfyniadau’r Dyneiddwyr ar iddynt fabwysiadu’r mesurau rhydd, pwy

18 Bleddyn Owen Huws Astudio genres y cywydd 19



bedw’. Fe fyddwn i’n tueddu i ystyried y rhain yn isfathau’r cywydd serch yn hytrach nag
yn aelodau o deulu’r cywydd gofyn a’r cywydd diolch. Y mae’r un peth yn wir am y
cywyddau gofyn cymod. Yn un o lawysgrifau ychwanegol y Llyfrgell Brydeinig, er
enghraifft, dosberthir y cywyddau gofyn ynghyd, ond yn eu plith y mae nifer o gywyddau
cymod am fod y dangosair ‘gofyn’ yn y teitl a luniodd y copïwyr ar eu cyfer.60

Felly, ni ellir dibynnu’n llwyr ar benawdau copïwyr, na golygyddion ychwaith, fel
modd i adnabod genre a phennu aelodaeth pob cywydd unigol ohono. Sut ynteu y mae
adnabod genres y cywydd? Hawdd tybio bod sylwi ar adeiladwaith cywyddau, ac ar
fotiffau a thopoi a themâu, yn gymorth i benderfynu i ba genre y maent yn perthyn. Ond
os astudir adeiledd y cywydd llatai, y cywyddau i grogau ac ambell gywydd i iacháu, fe
welir eu bod yn aml yn cyfateb i adeiledd y cywydd gofyn. Y mae’n anorfod y bydd
gorgyffwrdd oherwydd fod y genres, fel lliwiau’r enfys, yn ymgymysgu ac weithiau’n
ymdoddi i’w gilydd. Y mae modd cael cywydd gofyn ar lun cywydd llatai a chywydd
ymddiddan; y mae ar gael gywydd maswedd ar lun cywydd llatai a chywydd ymddiddan
a chywydd gofyn.61Meddylier wedyn am ambell fotîff, megis yr un a fedyddiwyd gennyf
yn ‘fotîff y wraig yn eiriol’ yn y cywyddau gofyn pan fo’r bardd wrth erchi rhodd gan
noddwr yn pwyso ar y wraig i ddylanwadu ar ei gãr. Nid yw’r motîff hwn yn gyfyngedig
i’r cywydd gofyn, oherwydd fe’i ceir hefyd yn y cywydd gofyn cymod. Ond tanlinella
hyn y fantais o astudio genres y cywydd, oherwydd wrth ddosbarthu a chategoreiddio y
gwelir sut a pha fodd y mae’r mathau’n ymgymysgu. Gellir wedyn ddamcaniaethu
ynghylch dylanwad y naill genre ar y llall.

Fe welir bod cyfatebiaeth agos rhwng adeiledd y cywydd llatai yng nghanu serch
Dafydd ap Gwilym a’r cywydd gofyn:

Y cywydd llatai                                               Y cywydd gofyn

(a) Annerch y negesydd                                 (a) Annerch a moli’r darpar roddwr
(b) Dyfalu’r negesydd                                    (b) Cyflwyno’r eirchiad a’r cais am rodd
(c) Cyflwyno’r cais i gludo’r rhodd                 (c) Dyfalu’r rhodd
(ch) Diweddglo                                             (ch) Diweddglo

Cyfetyb y rhaniadau hyn yn weddol agos i ffurf rethregol y llythyr: salutatio (cyfarchiad);
exordium (ennill ewyllys da); narratio (gosod y mater gerbron); petitio (cais), a conclusio.
Y mae’r ddau fath o gywydd, y cywydd llatai a’r cywydd gofyn, yn perthyn yn agos am
eu bod yn ymwneud yn eu hanfod ag anfon neges a chyflwyno cais. Y maent ynghlwm
wrth eu swyddogaeth, a dyna ddod â ni at y prif ddull o adnabod genres y cywydd. Gan
mai barddoniaeth gymdeithasol oedd eiddo’r Cywyddwyr, wrth eu hunion swyddogaeth
y mae adnabod y mathau; yn ôl eu pwrpas a’u diben yn y gymdeithas y cyfansoddid hwy
ynddi ac erddi yr adwaenwn hwy. Gadewch inni, felly, droi at rai o’r casgliadau a’r
canfyddiadau wrth astudio’r cywydd gofyn rhwng c.1350 a c.1630.

label ar yr holl gywyddau heb yn gyntaf eu darllen, ac afraid dweud y byddai hynny’n
dipyn o ymarferiad!

Ond fe all rhai o benawdau’r cywyddau yn y llawysgrifau hefyd fod yn gamarweiniol.
Er enghraifft, yn llawysgrif Mostyn 130, y pennawd uwchben un o gywyddau Siôn Tudur
yw hwn: ‘Ymddiddan Rhwng Jon Tydder ai geffyl’, ond cywydd gofyn ydyw mewn
gwirionedd, ar ffurf ymddiddan rhwng y bardd a’i farch.56 Cynghorir y bardd gan ei farch
oedrannus i geisio ebol newydd yn rhodd gan ei noddwr, Morys Wyn o Wedir, ar batrwm
un o’r cywyddau diolch cynharaf sydd ar glawr, sef cywydd Iolo Goch i ddiolch am farch
gan Ithel ap Robert.57

I’r traddodiad ysgrifenedig y perthyn y penawdau, a dylid ychwanegu mai i’r un
traddodiad y perthyn arfer rhai copïwyr o sypio cerddi ynghyd yn ôl eu math. Yn 
1586–7, lluniodd David Johns, ficer Llanfair Dyffryn Clwyd, gasgliad swmpus o gerddi
ar gyfer ei gyfaill, John Williams. Dyma a ddywed David Johns yn ei air o gyflwyniad i’r
casgliad:

Ac er ych bod yn ddysgedic ac yn gyfarwydd mewn poets lladin a chenych ddigon o
stor o lyfrau ... etto mi wn i bydd diddan a difyr genych ddarllain ... beth o boetri
prydyddion Cymbry: ... am nad oes etto osowaeth nemawr o bethav wedi [eu dodi]
ym rheint yn eyn iaith ni ...58

Rhennir y llawysgrif yn chwe llyfr, a dosberthir y cerddi yn ôl eu math.59Nid oes bennawd
i’r llyfr cyntaf, ond, a barnu wrth ei gynnwys, byddai ‘Cywyddau duwiol neu grefyddol’
yn deitl addas. Teitl yr ail lyfr yw ‘Clod a Moliant Brenhinoedd Twyssogion ac Ereill’; y
trydydd, ‘Cowyddau ac Odlau Merched a Gwragedd’; y pedwerydd, ‘Cywyddau i Ofyn
ne i Ddiolch am Ymrafael Bethau’; y pumed, ‘Cowyddau ir Byd ac i Angau ar Cyfriw
Bethau’, a theitl y chweched llyfr a’r olaf yw ‘Llyfyr o Varnadoedd Twysogion a
Phendefigion a Merched’.

Diddorol sylwi nad yw pob cywydd a restrir ymhlith y cywyddau i ofyn neu i ddiolch
am amryfal bethau yn y pedwerydd llyfr yn gorwedd yn daclus a chyfforddus o fewn y
dosbarth, oherwydd y mae rhai cywyddau wedi eu cynnwys na fyddem yn eu hystyried
yn gywyddau gofyn o gwbl. Dyna ichi gywyddau Dafydd ap Gwilym i’r ‘Llwynog’, ‘Y
Drych’, ac i’r ‘Rhugl Groen’; cywydd Iolo Goch i’r ‘Llong’, a chywydd Maredudd ap
Rhys i’r ‘Daran’. Hwyrach y buasai ‘cywyddau dyfalu’ wedi bod yn addasach teitl ar y
llyfr hwn. Nid yw dosbarthiad David Johns, felly, yn gwbl ddibynadwy, neu o leiaf, nid
yw’n bodloni’r sawl sydd â’i fryd ar astudio genres y cywydd. Ond rhag inni wneud cam
â David Johns yn ei fater, rhaid cydnabod mai dosbarthu er mwyn rhoi rhyw lun o drefn
ar ei ddeunydd a wnâi ef, nid er mwyn dehongli unrhyw genre penodol.

Problem fach arall a wyneba’r sawl sydd am ddosbarthu ac astudio genres y cywydd
yw gwahaniaethu rhwng y cywyddau hynny y ceir yr un allweddair neu ddangosair yn
eu teitlau. Fe welir beth a olygir pan ddywedaf fod rhai cywyddau i’w cael yn y
llawysgrifau ac iddynt benawdau fel ‘Cywydd gofyn cusan’ a ‘Chywydd diolch am gae
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—Eirchiad a chennad wych wyf,
A’th wowdydd, benn rraith, ydwyf;
Dwyn onn, ãr diwan annwyd,
Mewn arest, ymwan yr wyd.
Gãr arall a gar arwain,— 
O rroid,—rryw dlysav a’r rrain:
Howel yw, hael, o Ievann,
Hil Gruffudd, a rrydd i rran;
Dy ewythr yw, daw i’th rraid,
O vreiniav’r hen varwniaid.63

Yn yr ail ddyfyniad, o’r cywydd i ofyn march gan Ruffudd ap Gwilym o’r Penrhyn dros
Faredudd ap Gruffudd, y mae’r bardd yn ganolwr cuddiedig neu absennol:

—Maredydd waew mawr ydwyf,
Weithred dewr, ewythr yt wyf,
Gwalch Gruffydd, lle kynnydd ked,
Gwaed nefawl, ag Ednyfed:
Yn ñm ni o rym a nerth,
Yn wyrion i’r vn Ierwerth.
Vn llin o Edwin ydwyd,
Ag vn ofn â maen gwnn wyd.
Vn o’th feirch,—diweiniaith fo,—
Oedd y’m enw y’w ddymvno.64

Comisiynid bardd i gyfansoddi cerdd ar ran ei noddwr. Pe byddai ef wedyn ar daith glera
yn ymweld â chartref y darpar roddwr, dichon y câi ei gyflwyno i gangen arall o’r un teulu
nad oedd wedi canu iddi o’r blaen. Efallai y derbyniai gomisiwn gan y rhoddwr hefyd
maes o law, er mai gweithredu ar ran yr eirchiad a wnâi.

Credaf y gellir dadlau bod rhai beirdd erbyn ail hanner yr unfed ganrif ar bymtheg
yn pluo’u nyth eu hunain drwy annog y rhoddwr i geisio rhodd yn gyfnewid gan yr
eirchiad. Mewn cyfnod pan oedd nawdd ar drai, gallai bardd fanteisio ar allu cynnig
gwasanaeth i gyfansoddi cerdd ofyn ar ran y rhoddwr hefyd pe bai ef yn dymuno rhodd
yn gyfnewid gan yr eirchiad. Wedi’r cyfan, po fwyaf o noddwyr a oedd yn cyfnewid
anrhegion, mwyaf yn y byd fyddai’r galw am gywyddau gofyn.

Yr oedd cymal yn Statud Gruffudd ap Cynan a oedd yn cyfyngu ar nifer y cywyddau
mawl y gallai bardd eu canu i noddwr, ac ni ellid canu rhagor heb fod y noddwr yn erchi
hynny. Pedwar cywydd mawl y flwyddyn yn unig y caniateid iddo eu dwyn adref, a dim
ond yn ystod y gwyliau arbennig y caniateid gwneud hynny. Ond yn achos cerddi
marwnad a cherddi dyfalu, gallai bardd ymateb fel y gwelai ef yn dda i’r amgylchiadau ar
y pryd:

Mantais astudio corff o ganu o’i gwr yw y gall dyn osod ar ei drwyn sbectol ac iddi
lens lydan. O gael golwg lydanwedd ar bethau y mae modd olrhain twf a datblygiad y
canu o gyfnod i gyfnod. Y mae modd olrhain hynt y cywydd gofyn o’i ddechreuadau yn
y bedwaredd ganrif ar ddeg, trwy gyfnod o ffurfioli a sefydlogi yn ail hanner y bymthegfed
ganrif, cyn iddo ddatblygu ymhellach yn yr unfed ganrif ar bymtheg a thro’r ail ganrif ar
bymtheg. Fe welir isod sgema o deipiau’r genre:

                     A                                                      B
       Y bardd yn eirchiad                           Y bardd yn ganolwr
         (bardd + noddwr)

                                                          B(1)                                            B(2)
                                            Canolwr ymwybodol                   Canolwr cuddiedig
                                      (bardd + eirchiad + rhoddwr)            (eirchiad + rhoddwr)

Yn gyntaf, dyna’r cywydd lle y byddai’r bardd yn gofyn i’w noddwr am rodd. Awgryma
tystiolaeth y cywyddau sydd wedi goroesi mai dyma’r math a ragflaenai fath B, sef cywydd
lle y mae’r bardd yn ymddwyn fel canolwr ac yn erchi dros ei noddwr. A dyma, yn sicr,
y math mwyaf poblogaidd o gywydd gofyn. Y mae’n cyfrif am 68% o gyfanswm y
cywyddau a ddarllenwyd sy’n perthyn i’r cyfnod cyn c.1500. Yn y cyfnod rhwng c.1500
a c.1630 y mae’r ganran yn uwch fyth, sef 84% o’r cyfanswm.

Fe welir bod dau amrywiad posibl i’w cael ar fath B. Y mae’r un a labelwyd yn B(1)
yn gywydd lle y mae’r bardd yn ganolwr ymwybodol, hynny yw, y mae tri pherson yn
bresennol yn y gerdd: y rhoddwr a gyferchir; y bardd sy’n cyfleu’r cais; a’r eirchiad.
Amrywiad creadigol deniadol iawn yw’r math a labelwyd yn B(2), lle y mae’r bardd yn
rhoi’r cais yng ngenau’r eirchiad ac ym mherson cyntaf y ferf. Anodd dweud pa un o’r
ddau fath oedd y cynharaf. Model cynnar posibl ar gyfer y cywydd a gynhwysai dri
pherson yw’r cywydd marwnad a’r gwrthrych eto’n fyw a ganodd Dafydd ap Gwilym i
Rydderch ab Ieuan Llwyd dros Lywelyn Fychan.62 Efallai y dibynnai ffurf y cywydd ar
bwy a oedd yn ei ddatgan. Os datgenid y cywydd gan y bardd ei hun, yna rhesymol yw
tybio y byddai’n ymbresenoli ynddo fel canolwr. Ond os datgeiniad a âi â’r gerdd adref,
yna gallai’r bardd drin y cywydd fel neges neu lythyr a’i dadogi ar yr eirchiad. Y mae’n
ddigon posibl hefyd, wrth gwrs, yr anfonid rhai cywyddau yn ysgrifenedig.

Y mae defnydd y beirdd o’r teipiau yn amrywio. Cymerer, er enghraifft, Gutun
Owain, y bardd a ystyrid gan Saunders Lewis yn feistr ar y cywydd gofyn. O’r naw
cywydd sydd ganddo’n gofyn rhodd dros ei noddwyr y mae pump yn gywyddau a osodir
yng ngenau’r eirchiad. Yn y pedwar arall dywed Gutun Owain mai ef yw’r cennad sy’n
gweithredu ar ran yr eirchiad. Cymharer y dyfyniadau canlynol o ddau gywydd gwahanol
ganddo. Daw’r cyntaf o’i gywydd i ofyn arést a gwaywffon gan Reinallt ap Gruffudd ap
Bleddyn o’r Tãr dros Hywel ab Ieuan ap Gruffudd. Fe welir bod Gutun Owain yn
gyfryngwr ymwybodol iawn yn hwn:
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gorff y cywydd yn y bymthegfed ganrif. Canlyniad hynny oedd fod naws ac awyrgylch
y canu’n newid wrth i’r eirchiad fynd yn destun gwawd. Tueddai’r canu i golli’i
ddifrifoldeb a graddol ddatblygu’n gyfrwng doniolwch, yn enwedig yng ngwaith bardd
amatur fel Tomos Prys o Blasiolyn, a gâi gryn dipyn o hwyl wrth lunio gwawdlun
dychanol o’r eirchiad.

Yn union fel yr oedd adeiledd y cywydd ei hun yn ffurfioli ac yn sefydlogi, felly hefyd
y disgrifiadau o’r gwahanol roddion. Er bod llawer o drosiadau a chymariaethau
gwreiddiol i’w canfod, ar y cyfan dyfaliadau digon ystrydebol a di-fflach a geir yng
nghywyddau gofyn cyfnod y dirywiad. Ac, yn wir, y mae rhai beirdd fel petaent yn osgoi
dyfalu o gwbl ac yn ceisio cyfiawnhau hynny trwy ddweud bod brys arnynt. Digwyddai
hynny ar adeg pan oedd oes y bardd amatur wedi gwawrio, a phan oedd oes y bardd
proffesiynol, a lynai wrth gonfensiynau a oedd yn eu hanfod yn ganoloesol, yn prysur
fachludo.

Yr wyf am orffen y drafodaeth hon drwy eich atgoffa imi ddweud mai wrth eu
swyddogaeth yr adwaenwn genres y cywydd. Y mae’r cywydd gofyn yn ddigon hawdd ei
adnabod oherwydd fod yr arfer o’i ganu ynghlwm wrth y ddefod gymdeithasol o
gyfnewid rhoddion. Ond fe ddadleuwn i fod gan y teulu hwn o gywyddau swyddogaeth
arall. Hawdd gweld arwyddocâd cymdeithasegol y cywyddau hyn, a anfonid ac a
dderbynnid naill ai gan bobl a oedd yn perthyn i’w gilydd neu gan gyfeillion, mewn
cymdeithas a roddai gymaint o bwyslais ar garennydd. Y mae modd dehongli’r canu
gofyn fel cyfrwng a oedd yn tynhau ac yn cadarnhau rhwymau cyfeillgarwch a
theyrngarwch. Yr wyf yn ymwybodol iawn fod mwy o waith i’w wneud eto yn y cyfeiriad
hwn; dylid olrhain yn fanylach y math o gysylltiadau teuluol, ac fel arall, a glymai’r
rhoddwyr a’r eirchiaid ynghyd yn y canu gofyn.

Erbyn yr unfed ganrif ar bymtheg, yr oedd tadau a meibion, ewythrod a neiaint,
teidiau ac wyrion, ewythrod a nithoedd, cefndryd, brodyr yng nghyfraith a thadau a
meibion yng nghyfraith yn cyfnewid anrhegion ac yn comisiynu beirdd i gofnodi’r
cyfnewid hwnnw. Ac yn eu cywyddau, ni fethai’r beirdd gyfle i bwysleisio pwysigrwydd
cwlwm serch mewn cymdeithas. Defnyddient yn helaeth fath ar fformiwla a gyfunai’r
ddau air ‘serch’ ac ‘annerch’, weithiau i gynnal y brifodl mewn cwpled, dro arall i lunio
cynghanedd sain. Ac, yn hynny o beth, tynnid y beirdd yn agos at eu swyddogaeth yn y
cywyddau gofyn cymod, ac fe allech ddweud mai dyma fan arall lle y mae’r ffin rhwng y
ddau deulu’n teneuo. Gorchwyl y sawl sy’n astudio genres y cywydd yw sylwi ar y
tebygrwydd a diffinio’r gwahaniaeth rhyngddynt.

Fy ngobaith i yw fod cyhoeddi’r golygiadau testunol o waith Beirdd yr Uchelwyr gan
Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru yn mynd i sbarduno
mwy o waith beirniadol ar farddoniaeth y Cywyddwyr yn y dyfodol, yn union fel y bu
cyhoeddi ffrwyth ysgolheictod testunol degawdau cyntaf yr ugeinfed ganrif yn sbardun
i feirniadaeth lenyddol arloesol Saunders Lewis.

... ef all wnaethur a vynno val y digwyddo yr achos o varwnadav a dyvaliadau a dyvod
ac hwynt adref pann vynno ar amser y di[g]wyddo vod yn dda.65

Gallai ‘dyvaliadau’ yn y dyfyniad olygu, ymhlith mathau eraill, gywyddau gofyn. Fe
welwn, felly, y rhôi’r genre hwn gyfle i feirdd ganu ychwaneg o gywyddau nag a ganiateid
dan y cymal ynglñn â moliant, er mwyn gwneud iawn am golledion yn sgil y cyfyngiadau
a osodai’r Statud arnynt, ac yna’n ddiweddarach, yn sgil unrhyw golledion a ddioddefent
ar gorn dirywiad y gyfundrefn nawdd.

Golygai gosod y cywydd yng ngenau’r eirchiad ddau beth. Yn gyntaf, byddid yn peri
bod yr eirchiad yn ymuniaethu â’r genre ac â chrefft cerdd dafod mewn modd arbennig
iawn, ac, yn ail, byddai llefaru trwy enau’r eirchiad yn rhoi i’r bardd reolaeth ar
weithredoedd ei noddwr, a hawl i wneud datganiad cyhoeddus ar ei ran. Rhaid cofio mai
rhan o’r cytundeb dealledig oedd y byddai gan y sawl y gofynnid iddo am rodd hawl i
erchi rhodd yn gyfnewid. Un motîff a ddefnyddir yn gyson wrth gloi’r cywydd gofyn o
ddechrau’r unfed ganrif ar bymtheg ymlaen yw’r un a fedyddiwyd gennyf yn ‘fotîff talu
pwyth’. Cynghorir y rhoddwr i ofyn pwyth yn rhodd gan yr eirchiad: Gwylied Abad gael
deubwyth: / gofyn y Penrhyn yw’r pwyth, meddai Lewys Môn mewn cywydd i geisio march
gan yr Abad Dafydd ab Owain o Ystrad Marchell, ac yna’n ddiweddarach o Faenan, dros
Wiliam Gruffudd o’r Penrhyn.66 Un peth yw cynghori, peth arall yw annog. Mewn
anogaeth agored fel hon o’r eiddo Deio ab Ieuan Bãl, a oedd yn ei flodau tua 1530,67 yn
ei gywydd i ofyn dau gi gan Lywelyn ab Ieuan ap Hywel o Foeliwrch dros Wiliam ap
Mathew ap Gruffudd, cymhellir y rhoddwr i geisio rhodd benodol gan yr eirchiad:

Arched a gofynned fo
Â chywyddau feirch iddo.68

Efallai nad lles y rhoddwr yn unig a oedd gan y bardd mewn golwg yn y dyfyniad hwn,
oherwydd os na fedrai Llywelyn ab Ieuan gyfansoddi cywyddau, y tebyg yw y byddai’n
comisiynu Deio ab Ieuan Bãl i wneud hynny ar ei ran.

Mantais arall astudio teulu o gywyddau yw y gellir mapio ac olrhain datblygiadau.
Un o’r newidiadau a welir yn y cywyddau gofyn erbyn yr unfed ganrif ar bymtheg, a
newid sy’n ein galluogi i wahaniaethu rhyngddynt a chywyddau’r ganrif flaenorol, yw
fod mwy o sylw’n cael ei roi i’r eirchiaid ac i’w ach. Ychydig iawn o sylw a roid iddo yng
nghywyddau’r bymthegfed ganrif, a phrin yr olrheinid ei ach. Yr oedd yn arferol olrhain
ach y darpar roddwr yn gynnil yng nghywyddau’r bymthegfed ganrif, ond erbyn ail
hanner yr unfed ganrif ar bymtheg, y norm oedd olrhain ei ach am genedlaethau.
Cymaint oedd diddordeb ambell fardd mewn mydryddu achau fel yr anghofiai’n llwyr
am ddisgrifio’r rhodd a erchid!

Yr oedd tuedd gyffredinol i gywyddau’r unfed ganrif ar bymtheg fod yn hwy o ran
hyd na chywyddau’r ganrif flaenorol. Wrth i hyd y cywyddau gofyn ymestyn, yr eirchiad
a hawliai fwy o sylw, a hynny ar draul y disgrifiad o’r rhodd, sef y rhan honno a ffurfiai
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Trafod barddoniaeth yn yr Oesoedd Canol: 
y traddodiad mawl a chrefydd

BARRY JAMES LEWIS

Yr ydym yn gweld yr Oesoedd Canol o bell, ac felly y mae’n hawdd i’n llygaid gael eu
twyllo.1 Ar draws y pellter hwn, gall amrywiaeth droi’n unffurfiaeth ac anghysonder yn
unplygrwydd. Barn a glywir yn aml am lawer o farddoniaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol
yw ei bod yn ‘hollol gonfensiynol’ neu’n ‘ystrydebol’. Gall fod hynny’n wir ar achlysur,
ond nid yw’n golygu na allwn ofyn cwestiynau diddorol yn ei chylch: er enghraifft, pam
y’i cyfansoddwyd, a pha egwyddorion a ddilynwyd yn y proses? Hynny yw, beth a
feddyliai pobl yn y cyfnod ei hun am y ffenomen ddiwylliannol ‘barddoniaeth’; a oeddynt
i gyd yn unfryd unfarn? Perthyn diddordeb mawr i safle ‘barddoniaeth’ ym meddwl y
sawl a’i cynhyrchai a’r sawl y’i cynhyrchid ar ei gyfer. Yn yr erthygl hon, darllenir
ffynonellau canoloesol o darddiad Cymreig am eu syniadau ynglñn â’r cwestiynau hyn.

Yr oedd beirdd Cymru’r Oesoedd Canol yn wñr dylanwadol iawn yn eu cymdeithas.
Hwynt-hwy oedd cynheiliaid adeileddau grym cymdeithasol a gwleidyddol, a’r allwedd
i hynny oedd eu gallu i wisgo’u datganiadau barddol ag awdurdod. Seilient yr awdurdod
hwnnw ar arddel hir draddodiad ac ysbrydoliaeth oruwchnaturiol, ac yn hynny o beth,
o leiaf, yr oeddynt yn ymdebygu i’r glerigaeth. Credai eglwyswyr, hwythau, mai eu heiddo
hwy yn rhinwedd eu swydd oedd yr hawl i osod safonau moesol ac i oruchwylio normau’r
gymdeithas. Ffynhonnell grym cymdeithasol oedd barddoniaeth, ac felly yr oedd yn
anorfod yn ennyn diddordeb brwd eglwyswyr. Daeth barddoniaeth yn olynol yn faes yr
oedd dwy garfan yn hawlio awdurdod drosto, a’r berthynas gymhleth rhwng y ddwy
garfan hyn yw craidd yr ymdriniaeth bresennol.2

Nid yw’r erthygl hon yn torri tir hollol newydd. Denodd y pwnc sylw R.M. Jones yn
1967:

… oddi ar y dechrau cyntaf, bu lle’r canu crefyddol a rhyddiaith grefyddol yn fater
trafodaeth gyson a myfyrdod sylfaenol i feirniaid Cymraeg, megis lle llenyddiaeth
seciwlar yn y patrwm Cristnogol.3

Aeth yn ei flaen i olrhain y themâu hyn drwy holl hanes beirniadaeth lenyddol Cymru,
a gwelir bod rhannau o’r erthygl hon yn dilyn trywydd tebyg. Eto, credaf fod lle i arolwg
newydd, mwy cyfyng ei gwmpas. Nid af yma dros ffiniau’r Oesoedd Canol. Nid wyf
ychwaith yn bwriadu ymdrin yn fanwl â lle’r canu serch yn y dadleuon ynghylch pwrpas
barddoni; gofynnai hynny am astudiaeth arall lawn cymaint â hon.4 Canolbwyntir yn
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(suaviter modulante) er mwyn moli Duw â’i atgasedd tuag at y beirdd ‘yn rhygnu yn null
gloddestwyr Bacchus’ (ritu bacchantium concrepante). Uniaethir safonau esthetaidd â
safonau moesol.9 Nid barddoniaeth neu lenyddiaeth fel y cyfryw a ddaw dan lach Gildas.
Yn wir, yr oedd gan yr Eglwys ei barddoniaeth ei hun. Nod ei gollfarn yw defnyddio
celfyddyd geiriau at bwrpasau seciwlar, yn lle clodfori Duw mewn modd digamsyniol
amlwg. Gallwn ddeall, wrth ystyried y safbwynt hwn, pam y credai llawer mai crefft
beryglus oedd barddoni ac un y dylid ei rheoli, os nad ei diarddel yn llwyr.

Barddoni mewn byd Cristnogol
Ffynnai agweddau fel hyn drwy gydol yr Oesoedd Canol (a thu hwnt), gan ddod i’r brig
o bryd i’w gilydd, yn fygythiad cyson i’r rhai a enillai eu tamaid drwy broffesu’r grefft
farddol. Y mae rhaid gofyn, felly, beth oedd ymateb y beirdd i’r sialens hon. Cawn
dystiolaeth werthfawr yn Llyfr Taliesin, casgliad a gopïwyd yn y bedwaredd ganrif ar ddeg
ond sy’n cynnwys deunydd cynharach. Mewn llawer o’r cerddi, clywir llais ‘Taliesin’, y
ffigwr hollwybodus sy’n cynrychioli’r urdd farddol.10 Dyma le da, felly, i chwilio am
syniadau ynghylch natur a phwrpas barddoniaeth.

Cynnwys y cerddi liaws o gyfeiriadau Cristnogol, yn eu plith adleisiau helaeth o’r
Ysgrythurau ac o destunau apocryffaidd, a hynny ochr yn ochr ag ymosodiadau aml ar
fynaich a safon isel eu dysg. Dyma sut y mae Marged Haycock yn esbonio’r paradocs
hwn:

It is far more likely that these poems … express a joking relationship between groups
who were on familiar terms with one another, and whose spheres of learning had
increasingly overlapped since Maelgwn Gwynedd’s day.11

Nid oes mewn gwirionedd unrhyw awgrym fod y beirdd a gyfansoddodd y cerddi hyn
yn dibrisio’r ddysgeidiaeth eglwysig fel y cyfryw; i’r gwrthwyneb, y mae darnau ohoni yn
britho’r cerddi, ac y mae’n gwbl bosibl mai crefyddwyr o ryw fath oedd awduron y cerddi
hyn neu rai ohonynt. Cymerer, er enghraifft, ‘Mabgyfrau Taliesin’.12 Math o foliant i
Dduw ydyw ar ffurf cyfres o gwestiynau heriol. Y mae’r gerdd yn cychwyn â chyfarchiad
i Dduw ac yn cloi drwy weddïo arno am drugaredd. Ymosodir ar fynaich gan honni na
ellir cael yn eu llyfrau hwy unrhyw oleuni ar darddiad ffenomena naturiol. Fel y dywed
‘Taliesin’, Duw yw tarddle’r rhain, a dyletswydd y bardd o’r herwydd yw ei ganmol:

py goryw y ffawt
amwyn Duw Trindawt?
Pyr < > traethwn-i traythawt
namyn ohonawt?13

hytrach ar brif fusnes y rhan fwyaf o’r beirdd a ganai yn yr Oesoedd Canol, sef mawl i
noddwyr.

Gildas a’r ddadl am bwrpas barddoni
Daw’r ffynhonnell gyntaf o’r chweched ganrif, sef edliwiadau’r awdur Lladin Gildas i
Faelgwn Gwynedd a’r beirdd a ganai ei glodydd. Er mor gyfarwydd yw’r rhain,5 y mae
rhaid eu trafod yma gan eu bod yn amlygu craidd y ddadl ideolegol a droes rai o leiaf
ymhlith y glerigaeth yn erbyn y beirdd proffesiynol. Dyma’r darn perthnasol:

Arrecto aurium auscultantur captu non Dei laudes canora Christi tironum voce
suaviter modulante neumaque ecclesiasticae melodiae, sed propriae, quae nihil sunt,
furciferorum referto mendaciis simulque spumanti flegmate proximos quosque
roscidaturo, praeconum ore ritu bacchantium concrepante, ita ut vas Dei quondam
in ministerio praeparatum vertatur in zabuli organum, quodque honore caelesti
putabatur dignum merito proiciatur in tartari barathrum.6

(Wedi dal sylw dy glustiau, ni chlywir clodydd Duw gan lais persain milwyr Crist yn
canu’n felys, na nodau melodi’r Eglwys, eithr dy glodydd di dy hun, sy’n ddi-werth,
o enau dihirod o feirdd sy’n gyforiog o gelwyddau, ac sy’n maeddu pawb sydd o
gwmpas â’u poer ewynnog, yn rhygnu yn null gloddestwyr Bacchus; ac fel hyn fe
droir llestr a baratowyd yn wreiddiol ar gyfer gwasanaeth Duw yn offeryn y diafol, ac
fe fwrir yr hyn a ystyrid yn deilwng o anrhydedd y nef yn haeddiannol i mewn i
affwys uffern.)

Cymerir yn gyffredinol mai beirdd mawl yw’r praecones y sonnir amdanynt yma, a’u bod
yn rhagflaenwyr o fath i feirdd Cymraeg adnabyddus yr Oesoedd Canol. Yn y cyfnod
cynnar hwn, fe all mai Lladin oedd iaith y moliant; fe all, yn wir, mai am areithiau mawl
yn hytrach na barddoniaeth fawl y sonnir, gan fod areithiau o’r fath yn hysbys o’r byd
clasurol.7 Ni wna wahaniaeth, fodd bynnag, i’r egwyddor, ac yn sicr byddai cwynion
cyffelyb i rai Gildas yn dod i gyfeiriad barddoniaeth fawl y Gymraeg dro ar ôl tro yn
ystod y canrifoedd canlynol. Gresyna Gildas yma fod mawl seciwlar yn cystadlu â
chaneuon yr Eglwys, sef y Salmau a’r emynau—y Dei laudes y sonia ef amdanynt.
Ymhellach, yr oedd y mawl yn llawn twyll (referto mendaciis), yn llygru’r sawl sy’n
gwrando arni (proximos quosque roscidaturo) ac yn hoelio sylw ar bethau’r byd di-werth
hwn quae nihil sunt yn lle’r byd a ddaw. Yn sgil hynny oll, yr oedd y clodydd twyllodrus
hyn yn hudo eu gwrthrych, sef y brenin, hyd ymyl dyfnderoedd uffern; Maelgwn ei hun,
a droesai o fod yn fynach i gymryd y frenhiniaeth, yw’r ‘llestr a baratowyd yn wreiddiol
ar gyfer gwasanaeth Duw’,8 ac ymhlith y lliaws pechodau a restrir gan Gildas, yr oedd
gwrando ar ei glodydd ei hun yn un amlwg. Y tu ôl i’r cwynion hyn, llechai anesmwythyd
sylfaenol ynglñn â phleser esthetaidd nad yw’n gwbl ddarostyngedig i amcanion ysbrydol.
Cymharer hoffter Gildas o ‘lais persain’ (canora … voce) y mynaich ‘yn canu’n felys’

30 Barry James Lewis Trafod barddoniaeth yn yr Oesoedd Canol 31



Amlyga ‘Mabgyfrau Taliesin’ ganlyniad naturiol y gred mewn ysbrydoliaeth ddwyfol,
sef derbyn mai swyddogaeth y bardd yw moli Duw. Mynegir y cyplysiad yn dwt mewn
cerdd grefyddol gynnar o Lyfr Taliesin:

Ry goruc vy awen
Y voli vy Ren.20

Ymhellach, yr oedd yn briodol gofyn am gymorth Duw er mwyn gallu ad-dalu iddo am
yr ysbrydoliaeth honno ar ffurf moliant:

Archaf wedi y’r Trindawt:
Ren, a’m rothwyr dy volawt.21

Yr oedd effaith y gred yn swyddogaeth farddol yr Ysbryd Glân yn ddaufiniog. Ar y
naill law, cynigiai fodd i’r Eglwys estyn ei rheolaeth dros y grefft farddol. Ar y llaw arall,
gallai’r beirdd eu hunain alw arni pan fyddai angen amddiffyn eu crefft a’u statws rhag
ymosodiadau gan y clerigwyr di-ildio hynny a wrthodai farddoniaeth seciwlar yn gyfan
gwbl.

Felly, yn sgil mabwysiadu’r gred fod yr awen yn tarddu o’r Ysbryd Glân, gorweddai
dyletswydd ar y beirdd i gyfansoddi cerddi crefyddol Cristnogol. Ni wyddom pryd yn
gyntaf y bwriodd y gred hon wreiddiau yng Nghymru, a hynny oherwydd fod hanes
barddoniaeth y Gymraeg yn bytiog ar y naw cyn y ddeuddegfed ganrif. Os cywir y tyb
fod y grefft farddol yng Nghymru yn mynd yn ôl i’r cynhanes Celtaidd, a’i bod rywsut
wedi goroesi drwy gyfnod y Rhufeiniaid—tyb y gellir ei amddiffyn, er nad ei brofi—yna
fe fyddai’r ymgodymu â Christnogaeth wedi digwydd yn bur gynnar. Gallwn ninnau
weld y canlyniad—fod y beirdd yn gweld y gorchwyl o greu corff o farddoniaeth echblyg
Gristnogol yn un priodol iddynt, ac yn wir, yn un anhepgor—ond nid y proses a
arweiniodd ato. Nid yw hyd yn oed y cerddi chwedlonol a briodolir i ‘Daliesin’ yn goleuo
gymaint arno ag y tybid, efallai, gynt, ac ystyried dadleuon cryf Marged Haycock o blaid
eu priodoli i gyfnod go ddiweddar.22 Rhaid pwysleisio, felly, nad dadl rhwng yr Eglwys
Gristnogol a ‘phaganiaeth’ o unrhyw fath yw’r ddadl am farddoniaeth yn y testunau sydd
gennym. Y cwestiwn, yn hytrach, yw: pa le sydd i gelfyddyd eiriol sy’n rhoi pwyslais ar
bethau’r byd hwn, megis pleser esthetaidd, gwychder y corff, boddhad y synhwyrau a
chlod yr hil ddynol, mewn cymdeithas a dderbyniasai’r neges mai’r byd y tu draw yw’r
unig wirionedd tragwyddol, a’r byd presennol ond yn lle i baratoi ar ei gyfer? Nid
cwestiwn y gellid byth ei ateb, chwaethach ei ddatrys, yw hwn, ond un a roes fod i
ddeialog di-baid. 

Y mae’r canu crefyddol ei hun y tu allan i faes yr ysgrif hon. Ffurfia ganran go
sylweddol o waith y beirdd, ac y mae trefniant y llawysgrifau’n dangos bod copïwyr yn
ei werthfawrogi.23 Yn sicr, ni ddylid ei weld yn adlewyrchiad egwan o’r canu mawl i
noddwyr seciwlar, a Duw wedi ei osod yn blwmp yn lle’r tywysog, nac ychwaith fel rhyw

(Pa beth a wnaeth eu ffyniant
Ond Duw’r Drindod?
Paham y traethwn i araith
Eithr amdanat ti?)

Awgryma naws herfeiddiol y canu Taliesinaidd i’r beirdd fabwysiadu’r elfennau hyn mewn
ymgais i hawlio rhan o’r awdurdod a berthynai erbyn hynny i fydolwg ac i ddysg yr
Eglwys. Fel hyn, gallent ddangos eu bod hwythau’n sefyll ar briffordd syniadaeth yr oes.14

Rhan o hynny oedd derbyn, o leiaf ar un lefel, mai pwrpas barddoni oedd anrhydeddu’r
Creawdwr Cristnogol.

Ymhellach, daeth y beirdd i arddel ysbrydoliaeth ddwyfol ar gyfer barddoniaeth ei
hun drwy honni mai tarddle’r awen oedd yr Ysbryd Glân. Yr oedd gwreiddiau’r syniad
hwn yn ddwfn yn y traddodiad Cristnogol.15 A fu cred debyg yng Nghymru cyn dyfodiad
Cristnogaeth? Y mae’r diffyg ffynonellau o’r cyfnod pell hwnnw yn ein gwahardd rhag ei
gymryd yn ganiataol, ond digwydd ambell gyfeiriad yn y farddoniaeth ganoloesol at
ffynhonnell awen oruwchnaturiol, fel hefyd yn y fersiynau o ‘Chwedl Taliesin’ a
gofnodwyd yn y cyfnod modern cynnar.16 Yn ôl y rhain, tarddai’r awen o bair Ceridwen,
cymeriad ac iddi weddau sy’n ymddangos yn rhai goruwchnaturiol. Ni allwn brofi i’r
gred hon ym mhair Ceridwen fynd yn ôl i gredoau paganaidd, ond yn sicr y mae’n
gwrthgyferbynnu â’r awen Gristnogol. Diddorol yw gweld y ddau syniad yn cael eu hieuo
â’i gilydd yn ‘Mabgyfrau Taliesin’:

Kyfarchaf y’m Ren
y ystyryaw awen:
py dyduc aghen
kyn no Cherituen[?]17

(Gofynnaf i’m Harglwydd
i ystyried yr awen:
pa beth/?pwy a ddygodd yr anghenraid honno
cyn Ceridwen?)

Diraddiwyd Ceridwen yma drwy briodoli ei hawen hi i ffynhonnell uwch, ac felly drwy
ei chymathu, rywsut, â phatrwm y cread Cristnogol. Ni ddywed y llinellau cryno hyn
wrthym sut yn union y gwnaed hynny, ysywaeth, ond y pwynt pwysicaf yw mai
ysbrydoliaeth ail-law a gynigiai Ceridwen bellach. Gwelir hyn yng ngwaith Beirdd y
Tywysogion, lle y mae’r apêl at Geridwen gan amlaf wedi ei chysylltu ag ymbil ar Dduw,
fel y mae Nora Costigan a Iestyn Daniel ill dau wedi nodi.18 Er enghraifft, y mae Prydydd
y Moch yn gofyn i Dduw am awen fal o bair Cyridfen.19
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Hen yr ydym yn gweld ar ei fwyaf eglur yr anesmwythyd a allai godi o’r gwrthdrawiad
rhwng pleserau barddoni a rhybuddion yr Eglwys. Mewn cyfres o wrthgyferbyniadau
taclus, dengys Llywelyn yr agendor rhwng daioni Duw a’i ddrygioni yntau:

Gwneuthum lateiaeth, barn feddwgaeth fydd;
Gwneuthost ddwfr a thân glân a glennydd.
Gwneuthum i gywir wir waradwydd;
Gwneuthost hagr a theg, ofeg ufydd.
Gwneuthum ar draethawd geuwawd gywydd
Lleucu yn eilFair, lliw caen elfydd.32

Amlygir meddylfryd anghyson y beirdd gan ymffrostio Llywelyn mewn cân arall yn yr
union weithred hon o gymharu ei gariad â’r Forwyn Fair.33

I raddau, felly, ymddengys fod y beirdd wedi cyfansoddi dau fath o farddoniaeth. Ar
y naill ochr, saif y canu mawl seciwlar, ‘arwrol’ ei naws, ynghyd â’r genres seciwlar eraill
megis canu serch a dychan; ac ar y llall, dyna’r canu i Dduw, canu a oedd yn edifeiriol ac
yn benydiol ei osgo. Ymatebion oedd y rhain i ddau angen cymdeithasol gwahanol. Yn
gyntaf, yr oedd strwythurau grym y gymdeithas Gymreig yn coleddu gwerthoedd y gellir
eu disgrifio’n fras yn rhai ‘arwrol’, a theimlai arweinwyr y gymdeithas fod angen rhoi
mynegiant i’r gwerthoedd hyn ar fydr er mwyn eu hategu a’u cadarnhau. Yn ail, y duedd
amlycaf ymhlith eglwyswyr oedd dirmygu’r byd meidrol, ac fe ddisgwylient i bob Cristion
fewnoli neges y contemptus mundi. Fel propagandwyr swyddogol y gymdeithas, yr oedd
y beirdd mewn sefyllfa amwys yn pendilio rhwng y ddau begwn hyn. Gan hynny, ni
allai’r fath gyfaddawd rhwng y gwahanol genres barddol fod yn gwbl sefydlog. Mynnai
gwerthoedd gwrthseciwlar dreiddio i mewn i’r canu mawl a chael eu cydnabod a’u harddel
yno gan y beirdd yng nghanol yr holl sôn am ogoniant, clod a chysuron bydol. Lle da i
weld y duedd hon ar waith yw’r marwnadau.

Y farwnad a thwyll y byd hwn
Y mae natur dwyllodrus y byd yn dopos ym marwnadau’r Gogynfeirdd o’r dechrau un.
Yn aml, ceir rhyw sylw fod tranc y cynheiliad hael yn dangos yn groyw na ddylid
ymddiried yn y byd anwadal sydd ohoni. Dyna’r ffurf ar y topos a welwyd eisoes ym
marwnad Meilyr Brydydd i Ruffudd ap Cynan a fu farw yn 1137:

Gwedy tonnau gwyrdd gorewynnawg
Dyfforthynt ei seirch meirch rhygyngawg;
A nw neud gweryd yn warweiddiawg:
Gwae a ymddired wrth fyd bradawg!34

Tebyg yw’r fformiwla ddwy ganrif yn ddiweddarach mewn marwnad gan Lywelyn Ddu
ab y Pastard. Cyfosodir y gogoniant a fu a’r truenusrwydd presennol, ac wedyn tynnir y

fath o gil-dwrn a dalai’r beirdd i’r Eglwys er mwyn ennill y rhyddid i ymwneud â’u gwir
fusnes, sef y canu mawl i ddynion. Y mae’n glir iddo ddwyn arwyddocâd dwfn i’r
gymdeithas, gan gynnwys cynulleidfaoedd llysoedd y Tywysogion.24 Yn yr ysgrif hon,
fodd bynnag, canolbwyntiaf ar y goblygiadau ar gyfer gwaith seciwlar y beirdd. O
safbwynt eglwyswyr llym, canu i Dduw oedd yr unig gyfiawnhad posibl dros fodolaeth
y beirdd. Gellir dychmygu bod y beirdd, hwythau, yn eu tro yn ymwybodol iawn o’i
bwysigrwydd ar gyfer amddiffyn statws eu crefft. Gwelir hyn yn y pwyslais cryf ar
uniongrededd a fynegir trwy roi cyfarchiad i Dduw yn rheolaidd ar ddechrau cerdd. Yr
awgrym yw fod y farddoniaeth o dan lywodraeth Duw ac felly’n ddilychwin. Yng ngeiriau
Einion ap Gwalchmai:

Peryf nef, pura fy ngheudawd,
Pâr im, Dduw, parablu ohonawd
Parabl gwir pan draethir draethawd
Pêr fegys pur felys folawd.25

Y mae rhaid i Dduw garthu calon y bardd cyn i hwnnw fentro ei foli. Yn y modd hwn
yn unig y gall geiriau’r bardd fod yn wir a’i foliant yn felys ac yn ddi-wall. Unwaith eto,
ystyrir bod safonau esthetaidd a safonau ysbrydol neu foesol yn ddiwahân.

Daeth yn arfer cadarn i roi cyfarchiad o’r fath ar ddechrau awdl, a hynny’n
rhychwantu genres gwahanol y canu. Cawn feirdd megis Hywel Ystorm yn y bedwaredd
ganrif ar ddeg yn agor cerddi o ddychan didrugaredd gan alw ar gymorth Duw, a hynny
yn nannedd gwrthwynebiad ffyrnig yr Eglwys tuag at ganu o’r fath.26 Y mae’n anodd
gwybod ai coegi yw hyn, ynteu ymdrech i seilio’r dychan ar safonau moesol,27 ond fodd
bynnag, y mae’n tystio i rym y ddefod o gydnabod awdurdod Duw.

Eto, nid oedd y gwerthoedd a ymgorfforid yn y canu seciwlar, gan gynnwys y mawl,
bob amser yn hawdd eu cysoni ag agwedd ddirmygus yr Eglwys tuag at roi gormod o
sylw i bethau’r byd hwn. Ac nid canfyddiad modern yn unig yw hwn, ond un a rennid
gan rai o’r beirdd eu hunain. Digon adnabyddus yw geiriau Meilyr Brydydd:

Cefais-i liaws awr aur a phali
Gan freuawl riau er eu hoffi,
Ac wedy dawn awen, amgen ynni,
Amdlawd fy nhafawd ar fy nhewi.28

Cyfeddyf Meilyr nad yw’r nawdd a gafodd gan arglwyddi bydol yn gyfnewid am ei rodd
o foliant wedi dwyn budd iddo yn y diwedd, a’i fod bellach yn llwyr ddibynnol ar nawdd
Duw. Yn nes ymlaen, y mae ei ãyr Einion ap Gwalchmai yn poeni am ei ymrwymiad i
cerddau byd a gwasanaeth y penaethau.29 Yn y ganrif nesaf, y mae Casnodyn yn addo
ymwrthod â Gorwacter y glêr ofer a yf,30 tra ceir Madog Dwygraig yn cyfaddef ei fod wedi
dilyn anlladrwydd yn ei fywyd ac yn ei ganu.31 Yng nghyffes Llywelyn Goch ap Meurig
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Wedi dweud hynny, sut y gallai beirdd, a hwythau a’u gwrandawyr yn Gristnogion a
drwythasid yng ngwerthoedd yr Eglwys ganoloesol, ddangos y fath hyfdra o gwbl heb
gael eu cyhuddo o ryfyg anweddus? Credaf fod angen edrych ar y defnydd o’r topos
‘ceryddu Duw’ fel un a gysylltid yn annatod glwm wrth y farwnad fel genre: yno yn unig
y’i hystyrid yn dderbyniol. Priod swyddogaeth y bardd wrth ddatgan marwnad oedd
mynegi tristwch enbyd yn sgil angau cynheiliad y drefn gymdeithasol. Gweddai galar
diderfyn i’r achlysur, ac yr oedd yn ddealledig gan y gynulleidfa y byddai’r bardd, wrth
roi llais i’r galar hwnnw ar eu rhan oll, yn mynd i’r eithaf; ac o’r braidd y gallai wneud
rhywbeth mwy eithafol na rhyfygu yn erbyn Duw ei hun. Gwrthryfel ar raddfa fechan
oedd hwn, un, fe ymddengys, yr oedd arfer y gymdeithas yn ei gymeradwyo, ond o fewn
terfynau cyfyng iawn. Datgenid y marwnadau fel rhan o ddefodau ac iddynt wedd
grefyddol ac eglwysig gref. O fewn y cerddi eu hunain, y mae’r syniadau (lled) wrthryfelgar
hyn yn cael eu tagu gan y fframwaith crefyddol: gan y cyfarchiad i Dduw ar y dechrau,
a chan y weddi ar y diwedd lle y mae’r bardd yn boddi ei alar mewn gobaith Cristnogol.
Eto, y mae’n hawdd gweld pam yr oedd rhai carfanau o blith y clerigwyr yn amau
egwyddorion moesol y canu mawl traddodiadol.

Dyna un agwedd ar ymateb y beirdd i freuoldeb y byd hwn yn eu marwnadau. Yr
ymateb arall oedd cefnu ar bethau bydol—contemptus mundi. Y mae rhai beirdd yn
datblygu’r topos na ellir ymddiried yn y byd hwn a’i wneud yn destun moesoli homiletig.
Dyma Walchmai ap Meilyr yn gwrthgyferbynnu cariad tuag at ddyn â chariad tuag at
Dduw:

Caru Duw, diwelling ymddired,
Cyrchaf Câr cerennyd afneued.

Câr a’m hoedd ni’m hoes, corawg fynawg foes,
Corf eirioes eurfyged.

Caru dyn, nid dilys ogoned,
Can dyddaw i fraw frwyn dynged.41

Cedwir y gair allweddol ymddired ar gyfer cariad tuag at Dduw yn unig. Gwêl Dafydd
Benfras, yntau, neges ym marwolaeth ei noddwr:

Cyn y gwedd i ni, oedd gorau,
Gwedi gwawr Cymru, cymryd croesau;
Cymerwn, iolwn o iawl seiniau
A syniwn ar beth o’r pregethau;
Am ei ddwyn, terrwyn torf amryfflau,
Amddifaid ñm, rai, gyfai nid gau,
Rhydraws fuam gynt, hynt hirddiau,
Rhydrist y’n gwnaeth Crist creaduriau.42

neges foesol ddisgwyliedig:

Gwñr heddiw yn wiw, yn weilch ffysgiad,
Gwawd gny afory, yn feirw heb wad;

Gwenwyn rhent bresent, brysiad—yw arfaeth,
Waethwaeth hudoliaeth o’i hadeiliad.35

Yr oedd mynegi chwerwedd yn y modd hwn yn ffordd briodol o bwysleisio mor ddwfn
oedd galar y bardd a’r gymuned ar ôl marw eu pennaeth. Eto, mewn rhai cerddi, y mae’r
ymateb pellach i farwolaeth yn awgrymu bod y beirdd yn pendroni rhwng y gwahanol
ofynion a osodid arnynt.

Yn gyntaf, ceir topos arall, sef edliw i Dduw ei hun am ddwyn y noddwr o blith ei
bobl. Cymharer geiriau Llygad Gãr: 

Trist y’m gorug Crist (cred nid ymchwel)
Trais dirgwyn ac nid trais dirgel.36

Â Dafydd Benfras mor bell â defnyddio’r gair cam yng nghyd-destun marw un o’i
noddwyr yntau.37 Ceir enghreifftiau o’r thema hyd yn oed gan feirdd sy’n adnabyddus
am eu canu penydiol, er enghraifft ym marwnad enwog Gruffudd ab yr Ynad Coch i
Lywelyn ap Gruffudd:

Ys mau, gan ddefnydd, ymddifanw â Duw
A’m edewis hebddaw.38

Anfynych, er hynny, y mynegid y topos ar ffurf mor gignoeth â hyn. Fel arfer, cwyn yn
hytrach na cherydd echblyg a glywir. Felly y sonia Gruffudd ap Maredudd droeon am
dreisdwyn ei noddwyr, ac am farwolaeth Hywel ap Goronwy dywed:

Echwyn girad fu, och, un gorau—Iôn,
Echwng hoywrym Môn a’i chynghorau.39

Ac nid pob bardd a gymeradwyai edliw i Dduw yn ddi-fraw. Dengys Daniel ap Llosgwrn
Mew wyleidd-dra gofalus:

A nu bei gallwn ymgerydd—â Duw,
Ydd oedd imi ddefnydd.40

36 Barry James Lewis Trafod barddoniaeth yn yr Oesoedd Canol 37



agwedd arall at y digwyddiad, un a gymeradwyir fel agwedd wir Gristnogol, ac i ymbil
yn wylaidd a heb ddolef ar Grist i sicrhau noddfa i enaid y dyn marw yn y nef. Dyma,
felly, osod her ddigamsyniol i arferion marwnadu’r Cymry.

Safbwynt y Gramadegau: sut i farddoni yn unol â moesoldeb
Os bu i’r beirdd ymaddasu i raddau er mwyn cydymffurfio â gofynion yr Eglwys, yr oedd
rhai ymhlith y clerigwyr a’r mynaich yn awyddus i amddiffyn barddoniaeth ac iddi seiliau
moesol cadarn. Mynegir safbwynt o’r fath yn y Gramadegau Barddol. Yn y rhain, dywedir
mai cynnwys barddoniaeth yw moliant neu ddychan, a chollfernir yr olaf yn hallt.47 Yn
ymarferol, felly, myn y Gramadegau mai gwaith priodol y bardd yw moli. Fe’u cyflyrir
gan ymdrech i roi stamp ideoleg ddiamheuol eglwysig ar y beirdd a’u crefft:

Kanys kyffran o doethineb anianawl yw prydydyaeth, ac o’r Yspryt Glan y pan henyw,
a’e hawen a geffir o ethrylith a cheluydyd aruer.48

Dyma roi awdurdod Duw ei hun ar foliant y beirdd. Adlewyrchir y gred hon, sef fod
mawl yn awdurdodedig gan Dduw, yn y Prydlyfr, yr adran o’r Gramadegau sy’n disgrifio’r
ffordd briodol o foli gwahanol bobl. Ar frig y rhestr o wrthrychau moliant y saif Duw ei
hun, yna mewn trefn hierarchaidd daw’r Forwyn Fair, y seintiau a’r eglwyswyr. Rhaid i
leygwyr aros eu tro, a hynny er gwaethaf y ffaith mai eu nawdd hwy oedd sylfaen
economaidd y drefn farddol.49

Dyrchafwyd urddas y beirdd yn fawr drwy’r gred fod eu hawen yn deillio o’r Ysbryd
Glân. Credid eu bod yn cyfranogi yn eu ffordd eu hunain o’r gras a ddaethai i ran yr
Apostolion ar y Sulgwyn.50 Y mae’n naturiol, felly, fod awduron clerigol y Gramadegau
yn gosod pwys mawr ar reoli ymddygiad y beirdd, nid yn unig wrth eu gwaith, ond ar
bob achlysur. Y mae’r gwaharddiad ar ddychan yn rhan bwysig o hyn:

Ny pherthyn ar brydyd ymyrru ar glerwryaeth, yr aruer ohonei, kanys gwrthwyneb
yw eu kreffteu. Kanys krefft prydyd yw kanmawl, a chlotuori, a digrifhau, a
gwneuthur molyant a gogonyant a didanwch, a dosparthus yw y gerd, a barnu a ellir
arnei; a chrefft y klerwr kroessan yw anghanmawl, ac anglotuori, a goganu, a
gwneuthur kywilyd a mefyl ac anglot, a chroessangerd anossparthus yw heb allel
barnu arnei, kanys ymboergerd vvdyr yw ... trech y dyly vot molyangerd y prydyd
no gogangerd y klerwr kroessan, megys y mae trech y da no’r drwc.51

Sylwer sut y cyfosodir ffactorau esthetaidd a moesol nes yn wir eu huniaethu â’i gilydd,
yn union fel y gwnaeth Gildas.52 Ni ellir barnu ar ddychan y glêr gan nad ydynt yn parchu
na safonau esthetaidd na safonau moesol. Disgwylid gwell gan fardd o’r iawn ryw. Dyma
briodoleddau’r bardd delfrydol:

Dwg angau i gof arnom nad yw canolbwyntio’n ormodol ar faglau’r byd hwn yn tycio i
neb yn y diwedd, nid hyd yn oed i’r rhai grymusaf. Dengys Llywelyn Ddu ab y Pastard
ymwybyddiaeth debyg o bechadurusrwydd cyffredinol:

Gwae a gâr na gwâr na gwyllt ffrystiad,
Gwawr tref, ddieithr nef tangnef ein Tad;

Gwatwar cwbl gynnar cabl geiniad—dybryd,
Gwñd yw caru’r byd hyd ehediad.43

Gwneir tranc y noddwr yn fath o exemplum homiletig, a thraetha’r bardd gydag awdurdod
pregethwr, gan rybuddio ei gynulleidfa rhag pleserau diflanedig y byd hwn. 

Awgrymodd Caerwyn Williams y dylid ystyried marwnad Gruffudd ap Cynan gan
Feilyr Brydydd yn gân grefyddol oherwydd y cyfarchiad i Dduw ar y dechrau a’r weddi
derfynol, a dyfynnodd yn ogystal enghraifft arall sy’n drawiadol iawn.44 Pan farwnadodd
Gruffudd ap Gwrgenau y Tywysog Gruffudd ap Cynan yn 1200, neilltuodd dros hanner
ei gerdd i foesoli ynghylch pechod, gan ddehongli marwolaeth y tywysog yn rhybudd
yn erbyn traha:

Treiswr yw angau ar bob trosedd,
Tramaint, nid cywraint ein cywrysedd.45

Y mae un o gerddi Iolo Goch yn y bedwaredd ganrif ar ddeg yn nodedig iawn ar gyfrif
yr agwedd a ddengys y bardd tuag at golli dyn a oedd yn noddwr ac yn gyfaill personol
iddo. Yn ei farwnad i Ithel ap Robert, y mae Iolo yn herio arferion galaru er mwyn llywio
meddwl ei gynulleidfa tuag at Grist:

Drwg y gweddai dra gweiddi
Am ãr fal ef, nef i ni,
Gwedi cael, hael henuriad,
Oes deg gan Dduw ac ystad,
Gwell tewi na gweiddi garw,
Amrygoll tost, am rygarw;
Llyma oedd dda iddo ef,
Addoli i Grist heb ddolef,
Rhoi gorffwysfa, da daroedd,
I’w enaid ef, oen Duw oedd.46

Wedi darllen, er enghraifft, farwnadau bloeddgar a dagreuol Gruffudd ap Maredudd,
rhyfedd yw clywed nodyn tawel, lleddf fel hwn mewn cerdd o’r fath. Dengys Iolo ei fod
yn ddigon cyfarwydd â disgwyliadau’r genre, sef cwyno ac udo di-ffrwyn (gweiddi garw),
ond y mae’n dewis eu siomi’n swta. Yn lle hynny, y mae’n annog y gynulleidfa i fagu
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Yr oedd, felly, fwy nag un agwedd tuag at farddoniaeth seciwlar ymhlith y clerigwyr
a’r gwñr wrth grefydd yn yr Oesoedd Canol. Os oedd awduron y Gramadegau yn
ymdrechu i buro barddoniaeth o’i helfennau mwyaf anghymeradwy, mynnai eraill y dylai
pob cerdd a genid fod yn echblyg grefyddol ac yn deyrnged i Dduw. Dyna farn Siôn
Cent yn ei gywydd i’r awen gelwyddog. Carn syml sydd i’w ddadl:

Pob celwydd, yn nydd, yn nod,
Bychan, mae ynddo bechod.58

Celwydd i Siôn Cent oedd gweniaith a gor-ddweud y beirdd, ac felly yr oedd eu crefft
yn anochel yn bechadurus. Yr hyn a wna Siôn yma yw mynd ati i chwalu cyfaddawd y
Gramadegau, sef y gwahaniaeth rhwng genres cymeradwy ac anghymeradwy, a’i chwalu’n
ddigymrodedd. Neilltuir adran o’r cywydd i feirniadu pob prif genre fesul un: moliant
seciwlar,59 canu serch60 a chanu dychan.61 Ymosodir ar gonglfaen y traddodiad, y canu
mawl, ochr yn ochr â’r ddau genre yr oedd y beirdd eu hunain ychydig yn fwy parod i’w
hystyried yn ‘amheus’. Yn wir, fel petai i danlinellu’r pwynt, rhoddir mwy o le i gollfarnu
moliant nag i ymosod ar y lleill. Hanfod y cyfaddawd rhwng y grefft farddol a’r Eglwys
oedd cynnwys mawl i noddwyr bydol o dan adain mawl i Dduw, i Fair, ac i’r seintiau.
Dyna a wneir (yn ddistaw) gan Rys Goch Eryri wrth ateb cywydd Siôn:

Mydr gynnal distal destun,
Nid oes chwaith awen ond un.
O’r Ysbryd Glân, gwiwgan gwawd,
Y tyf honno i’r tafawd,
Ac o’r nef, cartref pob ced,
Yn fynych a ddanfoned
I foli Duw o fawl da
Dan amod ei dwyn yma.62

Er clod i Dduw y disgyn yr awen ar y beirdd. Ni chrybwylla Rhys y mathau eraill o
farddoniaeth a oedd wedi cythruddo Siôn; yn lle hynny, fe’n gadewir i gymryd eu bod
hwythau’n ddilys oherwydd eu tarddiad yn awen bur yr Ysbryd Glân. Defnyddir y canu
i Dduw fel ceffyl Troeanaidd y gall mathau eraill o farddoniaeth lechu’n ddiogel yn ei
berfedd.

Y mae un o brif feirdd mawl y bymthegfed ganrif, Guto’r Glyn, yn dangos sicrwydd
cadarn ynghylch gwerth cynhenid yr hyn a wna. Heriwyd Guto gan Hywel Dafi mewn
ymryson yng ngãydd Morgan ap Rhosier o Wynllãg. Yn ôl cywydd Hywel, gweniaith
ddigywilydd yw mawl Guto a’i unig amcan yw ennill arian o’i herwydd.63 Y mae Guto,
felly, yn euog o ddweud celwyddau:

A llyma y nerthoed yspredolyon a berthynant ar prydyd, nyt amgen, hufyd-dawd, a
haelyoni deduawl, a diweirdeb, ac ysbrydawl garyat, a chymedrolder bwyd a llyn, a
hynnawster, a dilescrwyd dwyvawl, y rei yssyd wrthwyneb y’r seith bechawt marwawl,
nyt amgen, balchder, a chyghorueint trahaus, a chybydyaeth, a godineb, a glythineb,
a llid, a llesged, y rei a lesgant y corff, ac a ladant yr eneit, ac a lygrant awen prydydaeth,
ac a bylant y ssynhwyreu.53

Fe fydd yn amlwg fod cryn agendor rhwng y cyfarwyddiadau hyn a rhan sylweddol o
gynnyrch go-iawn y beirdd. Ni raid ond bwrw golwg dros rai o’r cerddi dychan yn Llyfr
Coch Hergest i weld bod toreth o ganu wedi goroesi na fyddai’n hawdd i’r gramadegwyr
ei gymeradwyo.54 Y mae’n anodd barnu, felly, pa mor ddylanwadol oedd y Gramadegau
mewn gwirionedd. Crynhoad ydynt o ran yn unig o’r wybodaeth yr oedd ei hangen ar
feirdd, a gellir amau na chafodd y gofyniadau moesol fawr o effaith ar y realiti.

Barddoniaeth yn destun dadl – ac yn lle i gynnal dadl
Y mae Iestyn Daniel yn cyplysu’r Gramadegau â darn diddorol yn y traethawd cyfriniol
‘Ymborth yr Enaid’ sy’n mynegi blaenoriaethau tebyg i rai’r gramadegwyr. Gosodir y
geiriau yng ngenau Crist:

A manac y’r prydydyon y rodeis i vdunt gufurann o yspryt vy nigrifuwch i y mae
yawnach <oed> vdunt ymchwelut y’r yspryt hwnnw y’m diwyll i noc y ganmol
ynvytserch gorwagyon betheu tranghedigyon yn amsserawl.55

Y mae’n bosibl, fel yr awgrymodd Iestyn Daniel, fod y gãr a fu’n gyfrifol am lunio’r
gwaith hwn wedi cyfrannu i’r Gramadegau. Eto, nid yw’r syniadau a fynegir yn y ddau
le yn hollol unffurf. Y mae’r Gramadegau yn gwahaniaethu’n ofalus rhwng y genres
derbyniol, yn bennaf moliant i Dduw ac i wrthrychau dynol teilwng, a’r genres nad ydynt
yn dderbyniol, sef dychan a chanu serch anllad. Sylwer sut y cymeradwyir prif
swyddogaeth y beirdd, sef moli gwñr blaenllaw y gymdeithas (a derbyn tâl am hynny) fel
petai’n agwedd eilradd ond dilys ar foliant Duw. Gallwn gymryd na fyddai’r gwaharddiad
ar agweddau ysgafnach y grefft farddol yn plesio pawb, ond o leiaf nid yw’r Gramadegau
yn bygwth ffynhonnell bara-menyn y beirdd. A ellir dweud hyn am y sylwadau yn
‘Ymborth yr Enaid’? Ynvytserch yn ôl y traethawd hwnnw yw pob serch nas anelir at
Dduw.56 Onid yw hynny’n awgrymu y dylid ymatal rhag moli noddwyr seciwlar yn
ogystal â merched pert? Hawdd meddwl y byddai’r uchelwyr a noddai’r beirdd a’r
gwerthoedd ‘arwrol’ a ddethlid yn cyfrif fel gorwagyon betheu tranghedigyon.57 Os cywir
y tyb hwn, yna fe ddilyn fod geiriau’r cyfrinydd anhysbys yn llawer mwy radicalaidd na’r
maniffesto sylfaenol geidwadol a thraddodiadol a geir yn y Gramadegau. Saif awdur
‘Ymborth yr Enaid’ ochr yn ochr â Gildas yn ei ddrwgdybiaeth o bob barddoni nad yw’n
ymwneud yn uniongyrchol â Duw ei hun.
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Proses dwyochrog oedd y dylanwadu hwn, bid siãr; ymlafniai’r beirdd i amddiffyn eu
safle cymdeithasol tra ymdrechai eglwyswyr i fowldio’r grefft farddol at eu dibenion
addysgiadol eu hun. Enghraifft arall o’r proses hwn ar waith yw cyfarwyddiadau enwog
y Llyfrau Cyfraith ynglñn â chanu’n gyntaf i Dduw, ac wedyn i arglwydd y llys.70 Pwysig
o ran ideoleg oedd rhoi’r flaenoriaeth i’r byd a ddaw ar draul y byd presennol.

Hyd yma bûm yn trafod gwñr yr Eglwys a’r beirdd fel petaent yn ddwy garfan ar
wahân. Anwiredd ‘angenrheidiol’ fu hwn er mwyn amlygu brasluniau’r ddadl am
gyfiawnhad barddoniaeth, ond bellach y mae rhaid ystyried cymhlethdodau’r gymdeithas
ganoloesol. O’r un haen gymdeithasol, a hyd yn oed o’r un teuluoedd, y deuai’r beirdd
a’r clerigwyr. Rhannent ragdybiaethau tebyg, a byddai ymwneud parhaus rhyngddynt.
Dichon i lawer o feirdd proffesiynol dderbyn addysg mewn sefydliadau eglwysig. Y mae’n
eglur fod ymwneud eglwyswyr â barddoniaeth yn mynd ymhellach na dylanwadu ar
arferion y beirdd lleyg. Awgryma’r llinellau o waith Cynddelw y sylwyd arnynt eisoes ei
fod yn gyfarwydd â barddoniaeth gan eglwyswyr, o bosibl yn y Gymraeg. Y mae’n debygol
fod gwaith o’r fath ar gael yn Llyfr Du Caerfyrddin a Llyfr Taliesin, ymhlith y cerddi
crefyddol dienw niferus sy’n britho’r llawysgrifau hynny. Yn enwedig yn ddiweddarach
yn yr Oesoedd Canol, yr oedd rhai clerigwyr yn cyfansoddi barddoniaeth Gymraeg
seciwlar.71 Cawn arwyddion fod ideoleg eglwysig fwy digymrodedd yn treiddio i mewn
i’r farddoniaeth mewn rhai o’r cerddi dienw cynnar. Pwysleisir ynddynt ddilysrwydd y
weithred o farddoni i Dduw, ac yn olynol natur amheus pob math arall ar farddoni,
megis yn y llinellau hyn o gerdd ddienw i’r Drindod:

A’th uolaf, uaur ri:
Maur dy urhidri.
Dy uolaud ys guir,
Dy uolaudir, ys mi.
Ys bud bartoni 
Ar helv Eloÿ.72

Haerir yn bendant mai moliant i Dduw yw gwir foliant. Nid yw’n ormodol gweld yma
ymhlygiad nad yw barddoniaeth o unrhyw fath arall nac yn ddilys nac yn fuddiol. Ceir
yr un pwyslais ar wirionedd mewn cerdd arall:

is o wir id pridaw
Y Duv maur, y Duv, llaur llariaw;
Y Duv guin, guengert a ganaw—

Yny wuyw y Duv in din digerit—
o’r devnit < > diallaw.73

Nid ffenomen a gyfyngir i’r canu dienw (clerigol?) ydyw hon. Clywir yr un awydd i
gyfiawnhau barddoniaeth ar sail dilysrwydd moliant i Dduw yng ngherddi rhai o’r

Rhai a wnânt (enwant anwir)
Gerdd goeth heb gyfwrdd â gwir.64

Yn wahanol i Gildas a’r Gramadegwyr, gall Hywel alw cerdd yn goeth, hynny yw,
cydnabod bod iddi werth esthetaidd, er gwaethaf ei sylwedd anfoesol. Y mae ateb Guto
yn gymhleth:

Pe bai gyfion pob gofeg,
Beth yw gweniaith ond iaith deg?
O thraethir y gwir a’r gau,
Y gair tecaf yw’r gorau.
Ni thraethir y gwir i gyd
Yn llyfr nac unlle hefyd.65

Cofleidia’r gair gweniaith: y mae gwerth esthetaidd i’w ganu, a hynny sy’n cyfiawnhau
peidio â’i gyfyngu ei hun i’r gwirionedd noeth. Gan fod y gwir yn drech na’r gau, ni fydd
ei gerdd yn euog o dwyllo neb.66 A beth bynnag, nid yw llyfrau’n gyfyngedig i’r gwir
ychwaith, oherwydd y mae digon o bethau dychmygol ynddynt hwythau.67 Yn y bôn,
felly, deil Guto fod priodolder esthetaidd yn cyfiawnhau gor-ddweud. Yn fwy na hynny:
yr oedd y gor-ddweud yn rhan o ddull y canu mawl. Deallai pawb hynny, ac o’r herwydd
ni fyddai cerdd gymedrol ei naws yn deilwng o’r noddwr, yn wir fe’i deellid yn sen arno
pe nad ymgeisiai’r bardd am berfformiad virtuoso. Wrth feirniadu gwaith Hywel yn ei
dro, y mae Guto’n gweld cymesuredd iaith hwnnw’n ddiffyg, ac unwaith eto gorwedd y
feirniadaeth ar seiliau esthetaidd:

Prisio Morgan ap Rosier
Y bu ar glod, bwa’r glêr.
Byr yw’r glod i’r brëyr glân,
Bwrw iaith hagr a brithogan.68

Dengys dadleuon Guto’r Glyn fod rhai beirdd o leiaf yn fodlon amddiffyn eu crefft
â dadleuon nad oeddynt yn ymwneud ag ysbrydoliaeth oddi uchod. Eto, tystia canu’r
beirdd yn ei grynswth i’r ffaith eu bod wedi eu trwytho mewn syniadau Cristnogol
canoloesol ynghylch natur ddiflanedig y byd hwn a ffawd derfynol dyn. Tystia hefyd i
bwysigrwydd a dylanwad y safbwynt eglwysig a’r modd y bu raid i’r beirdd ymarfogi drwy
hawlio’r safbwynt hwnnw iddynt eu hunain. Er enghraifft, dywed Cynddelw yn ei
farwysgafn ei fod yntau wedi elwa o astudio barddoniaeth eglwyswyr, er nad yw’n glir at
beth yn union y mae’n cyfeirio:

Neud beirdd yr eglwys egluraf, 
Neud eu porth a barthwyd attaf.69
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Yn ôl yr hanes, gorlifodd Afon Hafren yr ardal lle y safai cartref y bardd. Fe’i gorfodwyd
yntau i ddringo ar y to, ond trwy barhau i ddatgan ei gerdd i Wynllyw, llwyddodd i atal
y dyfroedd rhag ei ysgubo i ffwrdd. Ni ddaeth neb yn fyw o’r llifogydd, yn ôl y fuchedd,
ond y bardd hwn drwy ffafr y sant.81

Man arall lle y gwelir awydd i amddiffyn dilysrwydd barddoniaeth yw’r ymryson
rhwng Taliesin a beirdd Maelgwn Gwynedd yn ‘Ystoria Taliesin’.82 O safbwynt y beirdd
proffesiynol, byddai’n fuddiol pe gallent ddatgysylltu eu crefft, a ymgorfforid yn ffigwr
Taliesin, oddi wrth ddelwedd Gildas o’r gwenieithwyr anllad a wasanaethai yn llys
Maelgwn. Rhydd hyn arwyddocâd arbennig i’r fuddugoliaeth a enilla Taliesin dros y
beirdd hyn yn y chwedl. Ni ellir gwybod i sicrwydd, ond y mae’n bosibl mai dyna a
ysgogodd leoli’r ymryson rhwng Taliesin a’r beirdd isradd yn llys Maelgwn yn y lle cyntaf,
fel yr awgrymodd Marged Haycock.83 Bid a fo am hynny, y mae’n eglur i rywun rywbryd
geisio llywio’r ymryson i gyfeiriad moesol. Gwnaeth hyn drwy roi cerdd yng ngenau
Taliesin sy’n lladd yn ddidrugaredd ar feiau’r glêr isradd ond gan wahaniaethu’n ofalus
rhyngddynt hwy a’r beirdd swyddogol sy’n defnyddio eu hawen at bwrpasau mwy
teilwng. Diddorol iawn yw’r llinellau sy’n cloi’r gerdd:

Ni chablaf i’ch mysg ddysg na cherddwriaeth,
Canys Duw a’u rhoes rhag argyllaeth,
Ond y rhai sy’n arfer o gamarfaeth
Am watwar Iesu a’i wasanaeth.84

Gofalodd yr awdur anhysbys beidio â bwrw sen ar yr awen fel y cyfryw. Yn hytrach,
gwahaniaethodd yn bendant rhwng yr ysbrydoliaeth ddwyfol a’r camddefnydd a wneir
ohoni. Y pwynt a wnaed trwy gynnwys y gerdd hon oedd uniaethu beirdd Maelgwn â’r
glêr isel eu statws a chyplysu’r ddwy garfan hyn ag anfoesoldeb a chamarfer o’r doniau a
roddwyd gan Dduw. Diffyg crefft a gwybodaeth yw sail yr edliwiadau yn y cerddi eraill
a leferir gan Daliesin yn yr ymryson, ond yn hon diffygion moesol y ‘gofeirdd’ sy’n cael
sylw. Y goblygiad, wrth gwrs, yw fod y traddodiad proffesiynol a gynrychiolir gan Daliesin
yn rhydd oddi wrth y cyfryw feiau. 

Mynegir barn ddiddorol gan Lywelyn ab y Moel mewn ateb i gwestiwn Rhys Goch
Eryri am darddiad yr awen. Cododd cynnen rhwng y ddau fardd hyn wedi i Rys
farwnadu Gruffudd Llwyd.85 Canfu Llywelyn sen ar wñr Powys yn y gerdd a chyfeirio
cywydd ateb at Rys a’i tramgwyddodd yntau. Rhan o ymateb Rhys i’r cywydd hwn oedd
gosod her i’r bardd ifanc rhyfygus: a allai brofi ei fod yn gwybod hanfodion ei grefft drwy
ddangos i Rys o ble y deuai’r awen?86 Yn gyntaf, noda Llywelyn fod yr awen yn tarddu
o’r Ysbryd Glân;87 yna, haera mai yn ystod y Sulgwyn y digwyddodd hynny, ac wedyn,
yn ddiddorol iawn, y mae’n gosod yr ymryson yn llys Maelgwn ochr yn ochr â’r
digwyddiad ysgrythurol: cafodd Taliesin ei oleuo yn yr un modd â’r Apostolion.88 Y mae
cysyniad Llywelyn am urddas y beirdd Cymraeg yn aruchel iawn, ac y mae’n awyddus i
wahaniaethu rhyngddynt a’r glêr drwy wadu i’r olaf dderbyn yr awen:

Gogynfeirdd, er enghraifft, yn un o awdlau Cynddelw i Dduw:

Iawn o’m dawn doeth, arllafar,
Iawl heb dawl, heb doli arwar.74

Cymharer geiriau Dafydd Benfras yn ei awdl i Dduw ac i Lywelyn ab Iorwerth:

Mor iawn im o’r dawn a’m daw—i gennyd
Mwynair o’m plegyd heb blyg arnaw.75

Am y rheswm hwn y geilw Bleddyn Ddu ei fawl yntau i Dduw yn ddeddfawl.76

Y mae’n ddiddorol nodi sut y rhydd Cynddelw a Dafydd Benfras ill dau’r geiriau
iawn a dawnmewn perthynas agos â’i gilydd. Deillia awdurdod y canu o ddawn Duw,
a phriodol felly oedd talu’r pwyth yn ôl. Aeth ambell unigolyn ymhellach na hynny.
Mynega bardd arall farn a allai fod wedi peri cryn anesmwythyd i rai o’i gyd-feirdd:

amyn a ddywetwy o Dduw Fab Mair,
Nid oedd iawn i ddyn ddywedud gair.77

A Llywelyn Fardd II:

Gwae ef draethadur, cyn llafur llaith,
Ni draetho honawd arawd araith.

Gwae ddiwarth, ddiwyl, ddiolaeth—am ei air,
Ni lawer lefair o Fab Mair maith.78

Gwelir eglwyswr yn cymeradwyo barddoniaeth grefyddol yn Vita Sancti Gundleii
(‘Buchedd Gwynllyw’). Perthyn hon i’r ddeuddegfed ganrif yn ôl pob tebyg,79 ac un o’r
hanesion gwyrthiol a adroddir ynddi yw hanes bardd Cymraeg yn moli Gwynllyw. Dyna
sut y mae’r awdur yn disgrifio’r weithred:

Britannus quidam uersificator, Britannice uersificans, composuit carmina a sua gente
et Britannico sermone laudabilia de conuersatione sanctissimi Gunlyu et de miraculis
conuersati, qu[a]e Deus pro illius amore concessit operari.80

(Cyfansoddodd bardd o Frython, yn canu yn y Frythoneg, gerddi moliannus o’i
genedl ei hun ac yn yr iaith Frythoneg ynghylch moes y tra sanctaidd Wynllyw a
gwyrthiau ei fuchedd, y rhain y caniataodd Duw iddynt ddigwydd o gariad tuag ato.)
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Nid camp llythyr eursiamp llên
Na bywyd Crist heb awen.
Taliesin, hydr ar fydr fu,
Gobaith proffwyd, a’i gwybu.96

Daw hyn yn agos at gyfosod awdurdod y beirdd â’r Ysgrythur. Hyd yn oed os na ddilynid
y trywydd hwnnw i’w ben, gallai’r beirdd faentumio bod eu mawl yn gorwedd ar seiliau
moesol cadarn, fel y mae Gruffudd Llwyd yntau’n dadlau. R[h]ai da yw ei noddwyr:
hynny yw, y maent yn haeddu eu moli oherwydd eu hansawdd—yn foesol ac yn
gymdeithasol—ac y mae awdurdod Duw dros gredu hynny.

Diweddglo
Byddai’n braf cael olrhain y ddadl am werth a phwrpas barddoni ar ôl amser Siôn Cent.97

Braf hefyd fyddai gallu mynd i’r afael â syniadau megis rhai Dafydd ap Gwilym ynglñn
â barddoni. Nid ar dir moesol yn unig yr oedd modd amddiffyn barddoniaeth: dewisodd
Dafydd ei hamddiffyn ar sail diddanwch, ar y sail ei bod yn peri hwyl. Ond mater sy’n
haeddu ymdriniaeth neilltuol yw hwnnw. Gobeithio o leiaf fy mod wedi dangos nad
monolith ideolegol yw canu’r beirdd canoloesol. Rhaid claddu, unwaith ac am byth, y
camsyniad mai confensiwn ac ystrydeb yw cynnwys y canu mawl. I’r gwrthwyneb: fel
pob llenyddiaeth, y mae’n adlewyrchu’r mannau llwyd ym mydolwg ei gyfnod a’r tyndra
a ysbardunwyd wrth i wahanol gyfundrefnau gwerthoedd y gymdeithas wrthdaro yn
erbyn ei gilydd.

Cyhoeddwyd yr ysgrif hon yn gyntaf yn 2002. Ar yr adeg honno, yr oeddwn newydd
ddechrau gweithio yn y Ganolfan Uwchefrydiau yn Aberystwyth, ac yr oedd fy
nhraethawd doethur yn dal ar y gweill. Wrth fwrw golwg yn ôl arni yn 2015, penderfynais
gadw’r testun fwy neu lai fel yr oedd ef, heblaw newid y pwyslais yma a thraw, cywiro
ambell wall amlwg a diweddaru’r cyfeiriadau llyfryddiaethol. Ped awn ati yn awr i
ailystyried y pwnc o’i gwr, yna’r peth cyntaf a wnawn fyddai gofyn mewn modd llawer
llymach a llawer manylach pwy oedd y ‘beirdd’ hyn, a pha beth yw’r ‘canu mawl’ hwn,
y mae cymaint o sôn amdanynt yn yr ysgrif. Bu digon o gyffredinoli am y rhain. Gwir,
y mae’r ysgrif hon yn ceisio datod ambell edefyn, ac y mae’n ymbalfalu tuag at ystyried
barddoniaeth ganoloesol fel disg ẃrs gymdeithasol sy’n llawn adlewyrchu cymhlethdodau
a chroeslifiadau’r gymdeithas a’i cynhaliai. Eto i gyd, y mae angen gweld pob cerdd
ganoloesol yn gynnyrch yr eiliad yn lle ei chymryd yn gynnyrch rhyw draddodiad
mawreddog annelwig.

Talm a wn o gerdd hwnnw [sc. Taliesin]
A’i chwñl oll, heb un chwai lw,
A’i awen bresen heb rus,
A’i dri dadeni dawnus:
Ac y mae, gwarae gwiwradd,
Yn y byd, Rys, enbyd radd,
Mil o gerddwyr, mawl gyrddwaed,
Am un awenydd, dydd daed.89

Gwahaniaethir rhwng cerddwyr, sef y rhai a chanddynt beth amgyffred o’r grefft farddol
yn unig, a’r awenydd, y bardd go-iawn a freintid â dawn yr Ysbryd Glân. 

Y mae agwedd Gruffudd Llwyd yn ei gywydd i ddau frawd o deulu Nannau yn
dadlennu rhagor ar botensial ffydd y beirdd yn eu hawdurdod dwyfol.90 Y mae rhan
gyntaf y cywydd yn ymateb i’r feirniadaeth ar y beirdd a leisir yn yr ‘Elucidarium’, sef
traethawd diwinyddol poblogaidd a gylchredai’n eang yn yr Oesoedd Canol ac a
gyfieithiwyd i’r Gymraeg dan y teitl ‘Hystoria Lucidar’. Honnir ynddo fod y glêr i gyd
yn haeddu cael eu hysgubo i mewn i uffern oherwydd eu bod yn gwasanaethu drygioni.91

Yn ateb i hyn, deil Gruffudd fod barddoni’n iawn oherwydd nad yw Duw yn dangos
anghymeradwyaeth ohono,92 ac oherwydd nad yw yntau’n un o’r glêr ofer nac yn ddifoes
groesan.93 Gan fod ei awen yn dod o’r Ysbryd Glân, bydd hwnnw’n ei amddiffyn rhag
drygioni.94 Yna, daw’r llinellau mwyaf diddorol:

Mawr yw rhadau llyfrau llên,
Rho Duw, nid llai rhad awen.
Awen a rydd, o iawn ras,
Duw a’i law i’w deuluwas,
Obrudd i fardd ebrwydd fawl
I brydu cerdd briodawl.
Minnau, heb gêl lle delwyf,
I rai da bardd erioed wyf.95

Yr oedd yr awen, felly, yn gyfwerth â llyfrau’r Eglwys. Diau mai at yr ‘Elucidarium’ yn
benodol y cyfeiria llyfrau llên, gan mai dyna ysbardun yr holl hunangyfiawnhau hwn, ac
nad âi’r bardd mor bell â honni bod ei waith ef yn gyfartal â’r Ysgrythurau eu hunain;
eto, yr oedd y potensial ideolegol yn enfawr. Braint y beirdd oedd meddu ar ffynhonnell
awdurdod a oedd yn gwbl annibynnol ar yr Eglwys ac un na allai’r Eglwys ei rheoli.
Cymharer geiriau Rhys Goch Eryri yn ei ail gywydd ymryson â Llywelyn ab y Moel:
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19 Gwaith Llywarch ap Llywelyn ‘Prydydd y Moch’, gol. Elin M. Jones, Nerys Ann Jones, R. Geraint
Gruffydd (Caerdydd, 1991), 10.2. 

20 Blodeugerdd Barddas o Ganu Crefyddol Cynnar, gol. Marged Haycock (Llandybïe, 1994), 6.56–7;
Duw yw goddrych dealledig goruc. 

21 Ib., 19.1–2. 
22 Gw. Legendary Poems from the Book of Taliesin, 21–36, lle y mae Marged Haycock yn ffafrio dyddiad

yn y ddeuddegfed ganrif ac yn tynnu sylw at nodweddion sy’n ymdebygu i ieithwedd Beirdd y
Tywysogion.

23 Er enghraifft, rhoddir blaenoriaeth i gerddi crefyddol yn y casgliad o waith Beirdd y Tywysogion
yn Llyfr Hendregadredd. Gw. yn gyffredinol Barry J. Lewis, ‘Llawysgrifau a barddoniaeth grefyddol
yn y bedwaredd ganrif ar ddeg’, Cof Cenedl, XXI (Llandysul, 2006), 31–62. 

24 Cytunaf â’r achos pwysig a gyflwynwyd gan Catherine McKenna, ‘Performing penance and poetic
performance in the medieval Welsh court’, Speculum, 82 (2007), 70–96. Y mae angen ymdriniaeth
newydd â swyddogaethau’r canu crefyddol, ond yn y cyfamser, y mae erthygl McKenna yn
cynrychioli cam mawr ymlaen. 

25 Gwaith Meilyr Brydydd a’i Ddisgynyddion, gol. J.E.C. Williams et al. (Caerdydd, 1994), 28.1–4. 
26 Er enghraifft, Gwaith Prydydd Breuan a Cherddi Dychan Eraill o Lyfr Coch Hergest, gol. Huw Meirion

Edwards (Aberystwyth, 2000), cerdd 6. 
27 Gw. sylwadau D.F. Evans, Goganwr am gig ynyd: The Poet as Satirist in Medieval Wales (Aberystwyth,

1996), 22–3. Enghraifft ddiddorol yw Gwaith Dafydd y Coed a Beirdd Eraill o Lyfr Coch Hergest,
gol. R. Iestyn Daniel (Aberystwyth, 2002), cerdd 17, lle na ellir amheuaeth ynghylch naws eironig
y deisyfiad am gymorth Duw i foli’r gwrthrych anffodus. 

28 Williams, Gwaith Meilyr Brydydd a’i Ddisgynyddion, 4.21–4. 
29 Ib., 27.75, 80. 
30 Gwaith Casnodyn,  gol. R. Iestyn Daniel (Aberystwyth, 1999), 7.199. 
31 Gwaith Madog Dwygraig, gol. Huw Meirion Edwards (Aberystwyth, 2006), 8.1 Arweddais faswedd

o’m gwedd a’m gwawd. 
32 GLlGMH 7.19–24. 
33 Ib., 8.51–4 Rhugl o beth y’m hanrhegwyd, / Rhydebygu Lleucu Llwyd / I hardd flodeuros gardd gain, /

I hael Fair, neu i haul firain. 
34 Williams, Gwaith Meilyr Brydydd a’i Ddisgynyddion, 3.81–4. 
35 Gwaith Llywelyn Brydydd Hoddnant, Dafydd ap Gwilym, Hillyn ac Eraill, gol. Ann Parry Owen

(Aberystwyth, 1996), 18.5–8. 
36 Gwaith Bleddyn Fardd ac Eraill o Feirdd Ail Hanner y Drydedd Ganrif ar Ddeg, gol. Rh.M. Andrews

(Caerdydd, 1996), 27.29–30. 
37 Gwaith Dafydd Benfras ac Eraill o Feirdd Hanner Cyntaf y Drydedd Ganrif ar Ddeg, gol. N.G.

Costigan et al. (Caerdydd, 1995), 27.13 Cam y gorug Duw o dybygrwydd, / Cyn bai trwch, na bai
trychanmlwydd. 

38 Andrews, Gwaith Bleddyn Fardd ac Eraill o Feirdd Ail Hanner y Drydedd Ganrif ar Ddeg, 
36.19–20. 

39 Gwaith Gruffudd ap Maredudd: I. Canu i Deulu Penmynydd, gol. Barry J. Lewis (Aberystwyth,
2003), 1.27–8. 

1 Cyhoeddwyd yr ysgrif hon yn wreiddiol yn Dwned, 8 (2002), 9–34.
2 Codir rhai cwestiynau diddorol ynglñn â’r berthynas hon gan M.P Bryant-Quinn yn GPhE 3–6. 
3 R.M. (Bobi) Jones, ‘Pwnc mawr beirniadaeth lenyddol Gymraeg’, Ysgrifau Beirniadol, III (Dinbych,

1967), 253. 
4 Felly, er mor ddiddorol fyddai dilyn helyntion Dafydd ap Gwilym gyda’r Brawd Llwyd, ni chaiff

sylw yma ond megis wrth fynd heibio. 
5 Fe’u dyfynnwyd droeon mewn ymdriniaethau â barddoniaeth gynnar Gymraeg, er enghraifft, gan

Saunders Lewis yn ‘The tradition of Taliesin’ yn Presenting Saunders Lewis, ed. Alun R. Jones and
Gwyn Thomas (Cardiff, 1973), 145–53, a chan J.E.C. Williams, gw. ei ysgrif ‘Gildas, Maelgwn
and the bards’ yn Welsh Society and Nationhood: Historical Essays Presented to Glanmor Williams, ed.
R.R. Davies et al. (Cardiff, 1984), 19–34. Ceir ymdriniaeth fanwl gan Patrick Sims-Williams,
‘Gildas and vernacular poetry’ yn Gildas: New Approaches, ed. M. Lapidge and D. Dumville
(Woodbridge, 1984), 169–92. 

6 Gildas: The Ruin of Britain and Other Works, ed. M. Winterbottom (London and Chichester, 1978),
103. Myfi a luniodd y cyfieithiad Cymraeg gan bwyso ar sylwadau Sims-Williams, ‘Gildas and
vernacular poetry’,  175. 

7 Ceir casgliad cynhwysfawr o areithiau mawl, ar ffurf cyfieithiadau Saesneg, yn In Praise of Later
Roman Emperors: The Panegyrici Latini, ed. C.E.V. Nixon and Barbara Saylor Rogers (Berkeley, Los
Angeles, Oxford, 1994). Am iaith praecones Gildas, gw. Sims-Williams, ‘Gildas and vernacular
poetry’, 178–9. 

8 Ni chredaf bellach, fel yr honnais yn fersiwn gwreiddiol yr ysgrif hon, mai barddoniaeth neu’r awen
farddol yw’r llestr hwn. Dengys y cyd-destun mai Maelgwn ei hun a olygir. 

9 Cf. Jones, ‘Pwnc mawr beirniadaeth lenyddol Gymraeg’, 255–7. 
10 Cf. M. Haycock, ‘ “Preiddeu Annwn” and the figure of Taliesin’, Studia Celtica, 18/19 (1983–4),

54–8. 
11 M. Haycock, ‘Taliesin’s Questions’, Cambrian Medieval Celtic Studies, 33 (1997), 26. 
12 Facsimilie and Text of the Book of Taliesin, ed. J. Gwenogvryn Evans (Llanbedrog, 1910), 

27.13–28.21. Fe’i golygwyd gan M. Haycock, yn wreiddiol yn ‘Llyfr Taliesin: Astudiaethau ar rai
agweddau’ (Ph.D. Cymru [Aberystwyth], 1983), 166–75, a bellach yn ei Legendary Poems from the
Book of Taliesin (Aberystwyth, 2007), cerdd 6. Tynnwyd y testun o’r gyfrol brintiedig a’r aralleiriad
Cymraeg o ‘Llyfr Taliesin: Astudiaethau ar rai agweddau’. 

13 Llau. 59–62. 
14 Haycock, ‘Taliesin’s Questions’, 77–9; ‘Preiddeu Annwn’, 58. 
15 Ymdrinnir â gwreiddiau’r cysyniad y tu allan i Gymru gan A. Matonis, ‘The concept of poetry in

the Middle Ages: the Welsh evidence from the Bardic Grammars’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau
Celtaidd, xxxvi (1989), 9. 

16 Gw. Ystoria Taliesin, ed. Patrick K. Ford (Cardiff, 1992) am y testunau rhyddiaith. 
17 Haycock, Legendary Poems from the Book of Taliesin, 6.1–4; cf. eadem, ‘Llyfr Taliesin: Astudiaethau

ar rai agweddau’, 167 (llau. 1–4). Rwyf wedi addasu’r aralleiriad Cymraeg i adlewyrchu’r
gwahaniaethau a gyflwynodd Haycock i’w golygiad newydd. 

18 Gw. N. Costigan, ‘Awen y Cynfeirdd a’r Gogynfeirdd’ yn Beirdd a Thywysogion: Barddoniaeth Llys
yng Nghymru, Iwerddon a’r Alban, gol. M.E. Owen a B.F. Roberts (Caerdydd, 1996), 34, a sylwadau
Iestyn Daniel yn GDBM 174–5, yn arbennig 175 n.9. 
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69 Gwaith Cynddelw Brydydd Mawr, II, gol. Ann Parry Owen a Nerys Ann Jones (Caerdydd, 1995),
18.29–30. 

70 Er enghraifft, yn Llyfr Blegywryd dywedir Pan vynho y brenhin waranndaw canueu, canet y pennkerd
deu ganu iddaw yg kynted y neuad, vn o Duw ac arall o’r brenhined, gw. Cyfreithiau Hywel Dda yn ôl
Llyfr Blegywryd (Dull Dyfed), gol. S.J. Williams a J.E. Powell (ail arg., Caerdydd, 1961), 25 (llau.
18–20). 

71 Golygwyd gwaith tri ohonynt gan M.P. Bryant-Quinn yn ddiweddar, gw. GPhE. 
72 Haycock, Blodeugerdd Barddas o Ganu Crefyddol Cynnar, 2.7–12. 
73 Ib., 14.6–10. Ychydig yn wahanol yw’r dehongliad o o wir yno, sef ‘truly, verily’. Y mae’n debygol

fod mwy nag un syniad yn dod ynghyd: cywirdeb safonau’r grefft, ond hefyd urddas y testun. 
74 Owen a Jones, Gwaith Cynddelw Brydydd Mawr, II, 16.37–8. 
75 Costigan, Gwaith Dafydd Benfras ac Eraill o Feirdd Hanner Cyntaf y Drydedd Ganrif ar Ddeg, 

24.3–4. 
76 Gwaith Bleddyn Ddu, gol. R. Iestyn Daniel (Aberystwyth, 1994), 3.1. Ystyr deddfawl yw ‘priodol,

yn ôl y rheol’ (cf. GPC 912), ac unwaith eto ymddengys fod yma gyfuniad o danlinellu cywirdeb
safonau’r grefft a chywirdeb y dewis o destun. 

77 Williams, Gwaith Meilyr Brydydd a’i Ddisgynyddion, 33.66–7. Priodolid y gerdd hon gynt i fardd
o’r enw Meilyr ap Gwalchmai, ond ni chredir hynny bellach, gw. Nerys Ann Jones, ‘Meilyr ap
Gwalchmai – rhithfardd!’, Dwned, 9 (2003), 23–36.  

78 Costigan, Gwaith Dafydd Benfras ac Eraill o Feirdd Hanner Cyntaf y Drydedd Ganrif ar Ddeg, 
10.63–6. 

79 Golygwyd y testun yn Vitae Sanctorum Britanniae et Genealogiae, ed. A.W. Wade-Evans (Cardiff,
1944), 172–93. Cynigir dyddiad oddeutu 1130 gan Wendy Davies, Wales in the Early Middle Ages,
Studies in the Early History of Britain (Leicester, 1982), 208. 

80 Wade-Evans, Vitae Sanctorum Britanniae et Genealogiae, 182. Myfi biau’r cyfieithiad Cymraeg. 
81 Ib. Brittannus poeta euasit, et domum fulciens stabilivit, ceteras autem domos unda subvertit et dissipavit

(‘Dihangodd y bardd o Frython, ac atgyfnerthodd ei dñ â physt; ond dymchwelodd y dãr y tai
eraill a’u gwasgaru’). 

82 Gw. Ford, Ystoria Taliesin, 75–86. 
83 Marged Haycock, ‘ ‘Canu y Medd’ o Lyfr Taliesin’, Dwned, 1 (1995), 9; gw. hefyd Jones, ‘Pwnc

mawr beirniadaeth lenyddol Gymraeg’, 256 n.1. 
84 Dyfynnir o’r testun yn Gruffydd Fôn Gruffydd, ‘Cerddi Taliesin Ben Beirdd y Gorllewin’ (Ph.D.

Cymru [Bangor], 1997), 43 (llau. 33–6). 
85 Golygwyd yr ymryson rhyngddynt yn IGE2cerddi LIII–LVII. Ailolygwyd cywyddau Llywelyn ab

y Moel gan R. Iestyn Daniel, gw. GDBM cerddi 14–16, a gw. yn arbennig ib., 174–6 am sylwadau
gwerthfawr ar bwnc yr ymryson. Ailolygwyd rhan Rhys Goch yn GRhGE cerddi 7 ac 8. 

86 GRhGE 7.53–8 Od wyd di brifardd, hardd hawl, / Y byd, a thra gwybodawl, / Dywed pa fesur dwywaith
/ Y sydd ar awen o saith, / Fflaw cerdd, a pha le y cad, / Diochr yw, ei dechreuad.

87 GDBM 15.47–58. 
88 Ib., 15.49–56. 
89 Ib., 15.57–64. 
90 GGLl cerdd 14. 

40 Gwaith Llywelyn Fardd I ac Eraill o Feirdd y Ddeuddegfed Ganrif, gol. K.A. Bramley et al. (Caerdydd,
1994), 18.46–7. 

41 Williams, Gwaith Meilyr Brydydd a’i Ddisgynyddion, 7.1–6. 
42 Costigan, Gwaith Dafydd Benfras ac Eraill o Feirdd Hanner Cyntaf y Drydedd Ganrif ar Ddeg, 

29.48–55. 
43 Parry Owen, Gwaith Llywelyn Brydydd Hoddnant, Dafydd ap Gwilym, Hillyn ac Eraill, 18.17–20. 
44 J.E.C. Williams, Canu Crefyddol y Gogynfeirdd, Darlith Goffa Henry Lewis, 1976 (Abertawe, 1977),

21. 
45 Bramley, Gwaith Llywelyn Fardd I ac Eraill o Feirdd y Ddeuddegfed Ganrif, 31.29–30. 
46 GIG XV.125–34. 
47 Er enghraifft, Gramadegau’r Penceirddiaid, gol. G.J. Williams ac E.J. Jones (Caerdydd, 1934), 25

(llau. 23–6), 35 (llau. 10–13). 
48 Ib., 35 (llau. 24–6). 
49 Er enghraifft, ib., 34 (ll. 4)–35 (ll. 8). Anodd deall paham y daw mynaich a lleianod yn olaf oll yn

y rhestr, ond efallai iddynt gael eu hychwanegu yn ddiweddarach. 
50 Llyfr Actau 2:1–4. 
51 Williams a Jones, Gramadegau’r Penceirddiaid, 56 (ll. 39)–57 (ll. 3). 
52 Cf. Jones, ‘Pwnc mawr beirniadaeth lenyddol Gymraeg’, 261–2. 
53 Williams a Jones, Gramadegau’r Penceirddiaid, 35 (llau. 26–33). 
54 Golygwyd rhai o’r cerddi hyn yn Edwards, Gwaith Prydydd Breuan a Cherddi Dychan Eraill o Lyfr

Coch Hergest, ac yn Daniel, Gwaith Dafydd y Coed a Beirdd Eraill o Lyfr Coch Hergest. 
55 Ymborth yr Enaid, gol. R. Iestyn Daniel (Caerdydd, 1995), 22 (llau. 203–7). 
56 Ib., xxxviii. 
57 Ib., 22 (llau. 206–7). 
58 IGE2 182 (llau. 31–2). 
59 Ib., 181 (ll. 17)–182 (ll. 12). 
60 Ib., 182 (llau. 13–16). 
61 Ib., 182 (llau. 17–22). 
62 GRhGE 11.85–92. 
63 GG.net 18a.9–10 Y Guto, gwenieithio a wna, / O chwant cael ariant clera. Gwiriwyd pob cyfeiriad

at y wefan hon ar 7 Awst 2015. 
64 Ib., llau. 3–4. 
65 Ib., 18.15–20. 
66 Cf. ib., ll. 13 Minnau’n dyst, ni mynnwn dwyll. 
67 Gwahanol, fe ymddengys, yw dehongliad R.M. Jones o’r llinellau hyn, gw. ‘Pwnc mawr beirniadaeth

lenyddol Gymraeg’, 270: ‘amhosibl yw dweud y gwir i gyd, ac os oes rhaid dewis, dewised yr hardd’.
Gwell gennyf ddehongli y gwir i gyd fel ‘y gwir a dim byd arall’ yn hytrach nag ‘y cyfan o’r gwir’.
Nid amhosibilrwydd mynegi’r holl wirionedd yw sail amddiffyniad Guto o’i waith, ond y ffaith
fod ffuglen yn gyffredinol dderbyniol mewn llenyddiaeth—yn ei gerddi ef yn gymaint ag mewn
llyfrau. 

68 GG.net 18.25–8. Rwyf wedi dadansoddi deunydd yr ymryson yn fanylach yn y nodiadau
cyflwyniadol i gerddi 18a ac 18 ar y wefan honno. 
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3

Y canu i Wilym ap Gruffudd (m. 1431) 
o’r Penrhyn a’i fab Gwilym Fychan (m. 1483)

D.J. BOWEN

Gruffudd ap Gwilym (m. 1405)
= Generys ferch Madog ap Goronwy Fychan
|

Gwilym (m. 1431)
= 1. Morfudd ferch Goronwy ap Tudur
= 2. Jonet ferch Syr William Stanley
|

Gwilym Fychan (m. 1483)
= 1. Alice ferch Syr Richard Dalton
= 2. Gwenllïan ferch Iorwerth ap Dafydd

Y mae Castell y Penrhyn yn aros yn symbol o ormes y cyfoethogion ar werin gwlad ar
hyd y canrifoedd.1 Saif gerllaw glannau’r Fenai, ym mhlwyf Llandygái, ychydig i’r dwyrain
o Fangor, ac y mae hanes yr ystad yn mynd yn ôl i gyfnod Owain Glyndãr. Gosodwyd
ei seiliau gan Wilym ap Gruffudd (m. 1431);2 hon oedd yr ystad sylweddol gyntaf a
gynullwyd yng Ngwynedd drwy brynu tiroedd, a bu olynwyr Gwilym yn tra-
arglwyddiaethu yn nhywysogaeth gogledd Cymru tan y Deddfau Uno. Yn sir y Fflint yr
ymgartrefai ei dad, Gruffudd ap Gwilym (m. 1405), er bod iddo ystad helaeth yng
Ngwynedd hefyd, yn rhannol drwy ei briodas â Generys, unig ferch ac aeres Madog ap
Goronwy Fychan. Etifeddwyd eiddo Gruffudd yn sir y Fflint gan ei fab Rhys, tra
ymddengys iddo drosglwyddo ei diroedd ym Môn a sir Gaernarfon i’w ddau fab arall,
sef Gwilym, gwrthrych cyntaf yr erthygl hon, a Robin, sylfaenydd teulu Cochwillan, yn
Llanllechid. Byddai priodas Gwilym â Morfudd, merch Goronwy ap Tudur (m. 1382)
o Benmynydd, yn ychwanegu at ei gyfoeth maes o law, oherwydd rywbryd cyn 1400 bu
Tudur, aer Goronwy, farw, a disgynnodd yr etifeddiaeth i Forfudd. Yr oedd Goronwy
ap Tudur wedi gadael tiroedd ym Mhenmynydd a threfgordd Dinsylwy Rys, yng
nghwmwd Dindaethwy, a thiroedd hefyd yng nghwmwd Nanconwy, ynghyd â’i gyfran
o Afael Goronwy ab Ednyfed yn nhrefgordd Cororion, yn Llandygái. Yr oedd Gwilym
ei hun yn etifedd y gyfran arall o’r Afael drwy ei fam Generys; cyfetyb yr Afael gyfan i
ddemên neu barc y Penrhyn.

Yna, daeth gwrthryfel Owain Glyndãr. Lledodd i sir y Fflint erbyn diwedd haf 1403,
a’r tebyg yw mai dyna pryd yr ymunodd Gruffudd ap Gwilym (y tad) a’i frawd Bleddyn

91 The Elucidarium and Other Tracts from Llyvyr Agkyr Llandewivrevi, ed. J. Morris-Jones and J. Rhñs
(Oxford, 1894), 40 Pa obeith yssyd yr gler. nyt oes yr un. kannys oe holl ynni ymaent ygwassanaethu
ydia6l. amyrei hynny ydy6edir. nyt adnabuant 6y du6. ac vrth hynny. du6 ae tremyga6d. adu6 awat6ar
amdanadunt. kanys awat6aro. ef awett6erir. 

92 GGLl 14.3–4 Da ydyw’r swydd, daed â’r sâl, / Os Duw ni ddengys dial.  
93 Ib., llau. 18–19. 
94 Ib., llau. 23–6 Ysbryd Glân a’m cyfyd cof, / Difai enw, a dyf ynof. / Hwn a lestair, f ’eurgrair fydd, / Brad

yn erbyn Ei brydydd. 
95 Ib., llau. 27–34. 
96 GRhGE 8.95–8. 
97 Am gyfnodau diweddarach, gw. Jones, ‘Pwnc mawr beirniadaeth lenyddol Gymraeg’; Ymryson

Edmwnd Prys a Wiliam Cynwal, gol. Gruffydd Aled Williams (Caerdydd, 1986); G.A. Williams,
‘Golwg ar ymryson Edmwnd Prys a Wiliam Cynwal’, Ysgrifau Beirniadol, VIII (Dinbych, 1974),
70–109. 
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Yr oedd i Wilym ap Gruffudd droedle diogel ym Môn yn negawd olaf y bedwaredd
ganrif ar ddeg. Y tebyg yw mai ym Mhenhwnllys, trefgordd yn Llangoed, yn Nindaethwy,
yr ymgartrefai i ddechrau, ond erbyn diwedd y ganrif, yr oedd wedi symud i Benmynydd,
efallai wedi i Forfudd etifeddu tiroedd ei thad yn dilyn marwolaeth ei brawd Tudur. Yna,
symudodd i’r Penrhyn, yng Nghororion, ac ef oedd yr aelod cyntaf o’r teulu i drigo yno;
dechreuasai brynu tiroedd yng Nghororion yn 1415. Ond nid ymddengys iddo gefnu’n
llwyr ar Benmynydd, ac yno y lluniodd ei ewyllys ar 10 Chwefror 1430; fe’i profwyd ar
9 Ebrill 1431.

Yn ei ewyllys, gwaddolodd Gwilym offerennau dros ei enaid am ugain mlynedd, a
gadawodd £10 ar gyfer trental; gadawodd hefyd arian a fyddai’n gynhaliaeth ddigonol
i’w ddwy ferch o’i ail briodas. Cymynroes y cyfan ar wahân i’r symiau hyn i Jonet Stanley
a Gwilym Fychan, unig fab Jonet ac yntau, gan gynnwys yr hyn a ddaethai i’w ran drwy
Forfudd, ei wraig gyntaf. Yr oedd Gwilym Fychan dan oed ar y pryd, ac felly gosodwyd
yr ystad yng ngofal Jonet am y tro. Ni chrybwyllir plant y briodas gyntaf yn yr ewyllys,
sef Tudur Fychan a’i chwaer Angharad. Ond y mae’n amlwg fod rhyw drefniant wedi ei
wneud fel y gallai Tudur yn awr feddiannu tiroedd ei fam ym Mhenmynydd a Dinsylwy
Rys. Angharad oedd gwraig Dafydd ab Ieuan ap Hywel o Lwydiarth, yn Nhwrcelyn, a
laddwyd yn y Ffrae Ddu ym Miwmares.

Y bardd pwysicaf a ganodd i Wilym ap Gruffudd oedd Rhys Goch Eryri. Ond cyn
trafod ei ddau gywydd iddo, y naill yn moliannu ei neuadd newydd yn y Penrhyn a’r llall
yn ei farwnadu, byddai’n briodol sôn ychydig am y gwrthryfel. Y mae’n amlwg oddi wrth
y cyfeiriad at y beirdd yn ystatudau cosb 1401–2 yr edrychid arnynt fel y sawl a oedd yn
bennaf cyfrifol am ennyn terfysg, ac nid oes amheuaeth nad oedd eu brudiau a’u
daroganau yn hyrwyddo achos Glyndãr. Erbyn dechrau 1409, fodd bynnag, yr oedd yn
eglur fod y gwrthryfel drosodd, ond daliodd anniddigrwydd i fudlosgi am flynyddoedd
wedyn, ac arhosodd chwerwder rhwng Cymro a Sais am genedlaethau. Rhoes y
blynyddoedd hyn inni un o gywyddau mawr yr iaith, sef ‘Gobeithiaw a ddaw ydd wyf’
Siôn Cent,3 ond ar yr un pryd, gwelwyd adnewyddu’r ystatudau cosb yn 1431, 1433,
1444 a 1447. Y gobaith y cyfeiriai Siôn Cent ato oedd y deuai ymwared i’r genedl ac y
genid y mab darogan: Y neitia Owain eto.4

Cysylltir Rhys Goch Eryri (fl. 1386/7–1440au)5 â Hafodgaregog yn nhrefgordd
Nanmor Deudraeth, ym mhlwyf Beddgelert. (Perthynai’r drefgordd i sir Feirionnydd y
pryd hwnnw, ond fe’i trosglwyddwyd i sir Gaernarfon yn 1895, y sir lle y gorweddai’r
rhan helaethaf o’r plwyf.)6 Yr oedd Rhys Goch wedi byw trwy’r gwrthryfel, felly, ac fel
brodor o sir Feirionnydd byddai wedi bod yng nghanol y berw a’r cyffro. Yng
Nglyndyfrdwy, yng nghwmwd Edeirnion, y cyhoeddwyd Owain Glyndãr yn dywysog
ar 16 Medi 1400, ac oherwydd tirwedd fynyddig y sir, yno yn anad unrhyw ran arall o
Gymru y llwyddodd i sefydlu ei awdurdod. I bob golwg, yr oedd y Saeson wedi colli eu
gafael ar sir Feirionnydd erbyn diwedd 1401, a chymerodd rai blynyddoedd iddynt adfer
y sefyllfa i’r hyn ydoedd. Y mae’r cyfeiriad olaf at Lyndãr yn perthyn i’r flwyddyn 1415,

â’r frwydr. Dangosodd ymchwiliad ar 2 Hydref 1406 fod Gruffudd wedi colli ei fywyd
erbyn hynny, a chollodd ei frawd Bleddyn ei fywyd yn gyffelyb. Fodd bynnag, yr oedd
Gwilym ap Gruffudd a’i frodyr wedi gwneud eu heddwch ag awdurdodau’r sir yn Awst
1405, efallai cyn i’w tad gael ei ladd, ac felly’n gynt na’r rhan fwyaf o’r gwrthryfelwyr
eraill. Cawsant bardwn ar 30 Gorffennaf 1407, ac yn dilyn hynny talodd Gwilym ddirwy
o gan swllt am adfer tiroedd fforffed ei dad yn nhrefgordd y Nant, ym Mhrestatyn. Rhaid
ei fod wedi derbyn pardwn cyffelyb yn y dywysogaeth erbyn 26 Tachwedd, oherwydd
cafodd drwydded gan y tywysog ar y dyddiad hwnnw nid yn unig i adfeddiannu ei
diroedd ef ei hun ond hefyd i feddiannu tiroedd fforffed saith ar hugain o wrthryfelwyr
eraill. Ar 11 Ionor 1410, bu’n ddigon wynebgaled i dderbyn hyd yn oed diroedd fforffed
Gwilym ap Tudur, ewythr Morfudd, ym Môn a Chororion. (Yr oedd Gwilym ap Tudur
a’i frawd Rhys yn bleidwyr blaenllaw i achos Glyndãr; dienyddiwyd Rhys yng Nghaer
yn 1411.) Nid elwodd neb arall yn gyffelyb ar y gwrthryfel.

Yr oedd Morfudd wedi marw erbyn mis Tachwedd, 1406. Ail wraig Gwilym ap
Gruffudd oedd Jonet, merch Syr William Stanley o Hooton, yn swydd Gaer, a gweddw
Robert de Parys a fu’n siambrlen Caer ac yn gwnstabl Caernarfon, ac y mae bron yn sicr
iddo ei phriodi yn 1413. Yr oedd Gwilym, felly, wedi sefydlu perthynas â phrif linach
gogledd-orllewin Lloegr. Yn dilyn y briodas, trefnodd fod y rhan helaethaf o’i ystadau
ym Môn a sir Gaernarfon yn eiddo bellach iddo ef a Jonet ac yn disgyn i’r aer gwrywaidd
cyntaf o’r uniad. Y cwbl a arhosai i Dudur Fychan, mab Gwilym o’i briodas gyntaf, oedd
cyfran o etifeddiaeth ei fam Morfudd, a hyd yn oed wedyn daliai ei dad ei afael ar
Benmynydd a Dinsylwy tan ei farw. Ychwanegwyd cyfran Morfudd o Afael Goronwy
ab Ednyfed at y gyfran a etifeddasai Gwilym drwy ei fam i ffurfio cnewyllyn ystad y
Penrhyn. 

Mewn petisiwn a gyflwynodd Gwilym ap Gruffudd yn nes ymlaen, y mae’n gofyn
am ganiatâd iddo ef ei hun, ac i’w blant a’u disgynyddion, i brynu tiroedd yn Lloegr ac
yn y bwrdeistrefi Seisnig yng Nghymru, ac i gael eu heithrio rhag yr ystatudau cosb, gan
ychwanegu iddo ef a’i blant fod yn ddeiliaid ffyddlon i’r Goron yn ystod y gwrthryfel ac
wedi hynny, a’i fod yn briod â merch i Syr William Stanley, a oedd yn Saesnes ddiledryw,
a’i fod ef ei hun bron yn gyfan gwbl o dras Seisnig. Yr oedd hyn yn gelwydd golau, wrth
gwrs; ac ar wahân i hynny, yr oedd Tudur Fychan, ei fab o’i briodas gyntaf, yn un o’r
gwrthryfelwyr, er ei fod dan oed.

Yn y cyfamser, yr oedd yn dal i ychwanegu at ei feddiannau a’i gyfoeth. Gwaredodd
ei etifeddiaeth yn sir y Fflint yn 1415–16, ond parhâi i brynu tiroedd ym Môn a sir
Gaernarfon, ac erys deunaw gweithred ar hugain ynglñn â’r tiroedd hynny sy’n perthyn
i’r cyfnod rhwng 1413 a 1431, blwyddyn marw Gwilym, ac nid y rhain oedd yr unig
ychwanegiadau at ei ystad y dwthwn hwn. Yr oedd hefyd yn masnachu mewn nwyddau
megis ñd a gwinoedd, ac ymddengys ei fod yn teithio ar raddfa eang fel marsiandïwr.
Ond golygai’r ystatudau cosb mai swyddi lleol yn unig a ddeuai i’w ran mwyach, er iddo
fod yn siryf Môn yn 1396.
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‘Coegni neu gerydd ydyw, ond odid,’ meddai’r Athro Williams.15 Hyd yn oed os canwyd
y cywydd cyn hyn, arhosai’r ffaith fod y tad wedi gwneud cais cyffelyb, ac ni buasai’n
anodd rhag-weld yr hyn a oedd yn debygol o ddigwydd yn achos ei aer. Felly, y mae’r
cywydd yn dra phwysig ar gyfer deall safbwynt Rhys Goch yn ei ymwneud â theulu’r
Penrhyn.

Ar wahân i hynny, nid oes amheuaeth ynglñn â rhai o’r gosodiadau yng nghywydd
marwnad Rhys i Wilym ap Gruffudd.16 Y mae’r apêl a gynhwysodd ynddo yn gofyn i
bobl beidio â dal dig ato am ei ganu yn dra adnabyddus: câi dâl amdano, meddai, ac fe
adwaenid y cywydd am yr hyn ydoedd, sef ‘gwawd’ i Wilym (gosodiad a allasai fod yn
amwys, yn wir). Yr oedd wedi mesur ei eiriau, meddai drachefn, yn union fel y mesurir
darn o dir drwy osod y naill droed o flaen y llall yn bwyllog a gofalus:

Na ddeliwch drwy feddyliaw
Na drwg na chenfigen draw
Wrth lwydfardd draig, bellaig ball:
Caf roddged cyfarwyddgall
Er plethu, hardd deulu hir,
Gwawd, i Wilym y’i gedir,
Och hwrdd herw, a cherdd hiroed
A drig wrth fesur ei droed. (llau. 29–36)

Sylwer ar y cyfeiriad at hardd deulu hir rhywun a oedd wedi mynnu ei fod ‘bron yn gyfan
gwbl o dras Seisnig’.

Yn ôl y dystiolaeth sydd ar glawr, dygid marwnadau adref ymhen mis wedi angladd
y gwrthrych ac fe’u cyflwynid yng nghlyw prif aelodau’r teulu a gwyrda’r cylch, ac nid
annichon mai felly y bu pan fu Gwilym ap Gruffudd farw.17 Erbyn hynny, byddai Jonet
Stanley wedi bod yn wraig iddo am tua deunaw mlynedd ac wedi ymgynefino â chlywed
y Gymraeg yn feunyddiol, yn ôl pob tebyg, eto anodd dweud i ba raddau y byddai wedi
dirnad cynnwys cywydd dysgedig Rhys Goch. Yr oedd Gwilym Fychan, yr aer, yn dal
dan oed, ond yn ddiau yn rhugl yn yr iaith ac yn gwybod rhywfaint am arferion y beirdd;
daeth yn noddwr teilwng iddynt maes o law, ac felly ei ddisgynyddion.

Beth am ymesgusodi Rhys Goch, ynteu? Y teulu a fyddai wedi comisiynu’r cywydd
marwnad a chynnig tâl amdano, fel na byddai’n chwith ganddynt hwy iddo ei ganu, a
thebyg fod llawer o wyrda’r cylch yn adar o’r unlliw â Gwilym ap Gruffudd ac wedi hen
wneud eu heddwch â’r awdurdodau. Nid ymddengys, felly, y buasai’r darn a ddyfynnwyd
uchod yn berthnasol i achlysur dwyn y cywydd adref (os dilynwyd yr arfer honno), a
dichon na chafodd ei gynnwys ychwaith mewn copi y gallai Rhys fod wedi ei adael gyda’r
teulu. Efallai mai ychwanegiad ar gyfer copïau eraill ydoedd, ac mai ar ddiwedd y cywydd
y cafodd ei ychwanegu yn wreiddiol.

Ond rhaid ystyried hefyd fod y darn yn dilyn yn uniongyrchol osodiad ysgytiol i’w
gynnwys yn y cywydd, sef nad oedd neb yn y teirsir a berchid fel Gwilym er amser ei

ac y mae’n debygol ei fod wedi marw erbyn y flwyddyn ddilynol. Ond gwrthododd ei
fab Maredudd y pardwn a gynigiwyd iddo yn 1417 gan ddal ymlaen i ymgyrchu, ac yr
oedd sir Feirionnydd yn amlwg yn diriogaeth allweddol yn hanes parhau’r gwrthryfel.
Yng ngwanwyn 1421, fodd bynnag, cytunodd Maredudd i dderbyn pardwn y brenin.
Yr oedd y dinistr a achoswyd gan y rhyfela ar ei waethaf yn sir Feirionnydd.7

Rhyw ddeuddeng milltir sydd rhwng Hafodgaregog a Harlech. Cipiwyd y castell (a’r
cwnstabl) gan Owain Glyndãr yn ystod misoedd olaf 1404, yn ôl pob tebyg, a rhwng
hynny a Chwefror 1409 bernir mai yno yr oedd prif ganolfan ei awdurdod. Yn Awst
1405, cynhaliodd ei ail senedd yno gan alw ar bedwar o’r rhai mwyaf dylanwadol ym
mhob cwmwd a oedd dan ei awdurdod i fod yn bresennol. Ond pan gipiwyd y castell
oddi arno yn gynnar yn 1409, cipiwyd hefyd ei wraig, dwy o’i ferched a thair o’i wyresau,
a’i holl foddion tñ.

Nid oes amheuaeth na byddai meddiannu Castell Harlech yn 1404 wedi gwneud
argraff annileadwy ar Rys Goch Eryri; dichon ei fod yn llygad-dyst i’r digwyddiad neu
wedi cymryd rhan yn yr ymosod.8 A chan mai yno yr oedd pencadlys Owain rhwng
diwedd 1404 a dechrau 1409, yn ôl fel y bernir, a chan mai yno y trigai ei deulu ar y
pryd, odid na bu Rhys Goch yn fardd gwadd ar aelwyd Owain Glyndãr ar y llawr cyntaf,
lle gynt y bu James St George, adeiladydd y castell, yn trigo rhwng 1290 a 1293. Buasai
hyd yn oed ganfod y castell o hirbell yn ystod blynyddoedd goruchafiaeth Glyndãr yn
brofiad iasol i fardd hyddysg yn hanes Cymru ac yn y brudiau a’r daroganau. A phan
gadwai at y glannau wrth iddo gychwyn ar ei deithiau clera o Hafodgaregog tua’r de yn
y blynyddoedd digalon a ddilynodd 1408—efallai i ymryson â Siôn Cent ar dro9 —
hawdd y gellir dirnad y teimladau a oddiweddai Rys wrth iddo farchogaeth i gyfeiriad y
tyrau bygythiol. Lle bu’r Brython Saeson sydd;10 bu i Fendigeidfran lys yn Harlech gynt.

Ond yr oedd y byd yn symud yn ei flaen, ac ysgwieriaid a fu ‘allan’ gydag Owain yn
derbyn pardwn, a mân swyddi hefyd, a chanai’r Cywyddwyr iddynt. Yr oedd Robert ap
Maredudd o’r Gesailgyfarch, yn Nolbenmaen, yn hen farwn pan ganodd Rhys Goch
iddo; bu yntau’n bleidiol i Lyndãr, ond cafodd bardwn.11 Felly hefyd Faredudd ap
Cynwrig o Borth-aml, yn Llanidan; Cael hiraeth llafuriaeth llwyr / A wneuthum innau
neithiwyr, meddai Rhys wrth ei farwnadu.12 Ac nid Gwilym ap Gruffudd o’r Penrhyn
oedd yr unig un i wneud cais am gael ei eithrio rhag y cyfyngiadau a osodwyd ar y Cymry
gan yr ystatudau cosb. Meddai Guto’r Glyn mewn cywydd i Siancyn Hafart o
Aberhonddu: Ac eraill gynt a gerais / A brñn swydd a breiniau Sais.13

Fel ei dad o’i flaen, gwnaeth Gwilym Fychan, yntau, gais am gael ei eithrio rhag
gwaharddiadau’r ystatudau cosb, gan ddadlau ei fod yn Sais ar ochr ei fam ac yn rhannol
felly ar ochr ei dad; bu ei dad yn ffyddlon i’r goron yn amser Owain Glyndãr, meddai,
a chollodd eiddo o’r herwydd. Caniatawyd ei gais yn 1440 ar yr amod na phriodai
Gymraes na dal swydd—‘nor hold office of the king’s grant in Wales’. Am fod ei fam yn
Saesnes, dilewyd yr amod ynglñn â dal swydd yn 1443. Yn ôl Ifor Williams, dyma’r
cefndir i gywydd Rhys Goch Eryri yn olrhain achau Cymreig diledryw Gwilym Fychan
ar ochr ei dad (hyd at Adda), lle y dywed am Ednyfed Fychan: gwnaeth i Eingl feichiaw.14
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Ni sonnir am Jonet Stanley yn y cywydd marwnad; un o hil Y ddraig lewychgraig
luwchgroen (ll. 82) ydoedd hi, ond dymunir bod Duw’n cynorthwyo’r plant i gynnal
llysoedd lle bu Wilym eu tad (ll. 64). Felly, nid ymddengys fod Rhys Goch yn gwybod y
manylion am y cymynnu yn ei ewyllys. Yn yr ewyllys, mynegodd Gwilym ddymuniad
y câi ei gladdu ym Mhenmynydd neu Landygái neu Lan-faes, ac y mae’r farwnad yn
cadarnhau mai yn Nhñ’r Brodyr Llwydion yr oedd ei feddrod marmor. Y mae gan Rys
Goch un gosodiad ystyrlon iawn o gofio am wanc Gwilym ap Gruffudd am dir, a’r
cyfoeth a geisiai:

Mwy yw trugaredd, meddir,
Duw hollgyfoethog o dir,
Iawn lety, ynial ateb
Yn ôl, no chadernid neb. (llau. 67–70)

Fel y dywedodd Rhys yn ei benllwydni: Er plethu … Gwawd, i Wilym y’i gedir (llau. 
33–4).21

Ond er bod bywyd yn symud yn ei flaen, adnewyddwyd yr ystatudau cosb yn 1431,
blwyddyn marw Gwilym ap Gruffudd, ac nid oes amheuaeth nad oedd y brudwyr yn
dal i lunio eu cerddi proffwydol; ac i’w byd hwy y perthynai Rhys Goch Eryri. Yn wir,
yr oedd Owain Glyndãr wedi pwyso ar y brudiau: cyfeiriwyd atynt yn ei lythyrau at yr
arweinwyr yn yr Alban ac Iwerddon, ac yng Nghytundeb Tridarn 1405, ac yr oedd
ganddo ei broffwyd ei hun, Crach Ffinnant. Yng ngoleuni gosodiadau yn y cywydd
marwnad ac ystyriaethau fel y rhain y mae troi at gywydd Rhys Goch i neuadd Gwilym
ap Gruffudd.22

Yn ôl Statud Gruffudd ap Cynan, arferid dwyn cerddi adref adeg codi tñ pendefig,
ond newidiwyd hynny i adeg gãyl fabsant.23 Gwelsom uchod i Wilym feddiannu’r cwbl
o Afael Goronwy ab Ednyfed yn 1413 yn dilyn ei briodas â Jonet Stanley, pan
ychwanegwyd cyfran Morfudd, ei wraig gyntaf, at y gyfran a etifeddasai drwy ei fam
Generys, ac iddo ddechrau prynu tiroedd yng Nghororion tua 1415. Y mae hynny’n
awgrymu dyddiad ar gyfer y cywydd, ac felly gyfeiriad Rhys Goch at yr etifedd: yr oedd
Gwilym Fychan bellach wedi ei eni (os nad rhagdybio hynny a wnâi Rhys).24 Cadarnheir
mai Gwilym ap Gruffudd oedd adeiladydd y neuadd gyntaf yn y Penrhyn mewn
ardystiad ar ddogfen dyddiedig 20 Mehefin 1431, ardystiad sy’n debygol o fod yn llaw
Gwilym Fychan: ‘have in mynde that Ieuan ap Gruff ’ ap Mortyn tolde to me William
Gruffith that the manor of the Penryn that my Fader has bylde stondes vppon the lande
of Mad’ ap Gron’ Vichan Fader to my graunt dame Generes vch Mad’ ap Gron’ Vichan’.25

Y mae rhai o olion y tñ canoloesol yn dal yn y castell presennol, ac yn arbennig felly
seler.26

Dathlu codi neuaddlys newyddlawr (ll. 24) a wneir yn y cywydd, felly—cywydd a
ganwyd yn nes o lawer at y gwrthryfel na’r cywydd marwnad. Diau i Rys Goch Eryri ei
chael yn haws clodfori’r neuadd nag y buasai iddo geisio myned ati yn ei gyfer i foli ei

daid yng nghyfraith o du Morfudd, ei wraig gyntaf. Tudur ap Goronwy (m. 1367) oedd
hwnnw. Y gãr a aeth, gwirfaeth gwñr, / O flaen pawb fal iôr pybyr (llau. 21–2):

Er pan aeth o’r penaethiaid,
Llwyr yw’r nych, i’r llawr ar naid.
O ddig, gwae feirddion, ydd aeth
Rhyw gur herw rhag oer hiraeth. (llau. 23–6)

Dychwelir at feibion Alecsander mawr Môn (ll. 96) ar ddiwedd y cywydd. Yr oedd pump
ohonynt: Goronwy (tad Morfudd), Ednyfed, Rhys, Gwilym a Maredudd. Boddodd
Goronwy yn swydd Gaint yn 1382, ac erbyn hynny yr oedd Ednyfed eisoes wedi marw,
fel y gwelir yng nghywydd marwnad Iolo Goch i’r ddau frawd.18 Ni wyddys llawer am
Faredudd (ef oedd hendaid Harri VII), ond enillasai Gwilym a Rhys eu lle yn hanes
arwriaeth y gwrthryfel drwy gipio castell Conwy, un o’r rhai cadarnaf yng Nghymru, tra
oedd y garsiwn yn yr eglwys ar Wener y Groglith, 1 Ebrill 1401. (Awydd ar eu rhan i
gael eu cynnwys yn y pardwn a oedd eisoes wedi ei estyn i wrthryfelwyr cynnar eraill a
oedd yn cyfrif am y cyrch.) Ystyrier eto fel y daethai tiroedd y pedwar brawd amlwg i
Wilym ap Gruffudd. Gwelsom eisoes fel y bu yn achos eiddo Goronwy a Gwilym. Ar 5
Hydref 1415, trosglwyddodd etifeddion Rhys diroedd a meddiannau eu tad yn
Arllechwedd Uchaf iddo drwy weithred gyfreithiol, ac yr oedd rhai o diroedd Ednyfed
eisoes wedi dod i’w feddiant yn gynnar yn y ganrif (ond disgynnodd y rhan fwyaf i’w
ddwy ferch a’u gwñr). Ymddengys fod Gwilym ap Gruffudd yn dra ymwybodol o hyn
oll, oherwydd cyfeiriodd yn benodol at y cyfan o’r tiroedd yn ei ewyllys. Ond ni allasai
Rhys Goch Eryri lai na bod yn ymwybodol o deyrnged Iolo Goch i Dudur ap Goronwy
fel gãr cyfiawn, a buasai hynny hefyd yn rheswm dros ei ddwyn i mewn i’r cywydd
marwnad:

Ni chollai wan, gwinllan gwñr,
Tref ei dad tra fu Dudur;
Ni thitid câr amharawd,
Odid od wtlëid tlawd.19

Perthynai Gwilym ap Gruffudd i lwyth Marchudd, a disgynnai’n uniongyrchol o
Ednyfed Fychan, distain Gwynedd o 1215 hyd ei farw yn 1246, a phrif gynghorwr a
chennad Llywelyn Fawr a’i fab Dafydd. Felly hefyd Generys ferch Madog ap Goronwy
Fychan, mam Gwilym (ac o ran hynny felly Morfudd, ei wraig gyntaf). Ond ni wnaeth
Rhys Goch fwy o’r cyswllt hwn yn y cywydd marwnad dan sylw na dweud bod Gwilym
yn fonheddig, A theg o du mam a thad (ll. 50). (Gwelsom yn barod yr hyn a wnaeth o’r
cyswllt hwn yn y cywydd achau.) Ni ellir llai na sylwi ar y gwahaniaeth rhwng hyn a’r lle
amlwg a roir i Ruffudd ap Cynan fel hynafiad yng nghywydd moliant Rhys i Robert ap
Maredudd o’r Gesailgyfarch, Alecsander niferoedd.20
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(O ran codi neuadd goed, dichon y byddai’n werth nodi bod Gwilym ap Gruffudd yn
wdward cwmwd Arllechwedd Uchaf o 1416 ymlaen, ac yn rhannu’r swydd gyda’i frawd
Robin rhwng 1423 a 1425. Ac o ran y gwinoedd a’r digonedd ar y byrddau, cofier bod
Gwilym ei hun yn masnachu ar raddfa helaeth.)

Gwelwyd bod Rhys Goch yn gwrthgyferbynnu’r neuadd â Thãr yr Eryr. Tãr dewr
gwncwerwr (ll. 6) ydoedd hwnnw; ei ddiben oedd gostwng Calonnau a gwarrau gwñr (ll.
74), ac y mae bron yn sicr mai yno y trigai Syr Otto de Grandison, prifustus cyntaf
Edward I yng ngogledd Cymru, sef y prif lywodraethwr.29 Castell Caernarfon yn anad
unrhyw gastell arall oedd y symbol o ddarostyngiad Cymru yn 1282. Yn y fwrdeistref yr
oedd prif swyddfeydd llywodraeth y dywysogaeth yn y gogledd, gan gynnwys y siawnsri,
y siecr a swyddfa’r prifustus, yno y cynhelid y prif lysoedd barnwrol, ac yno y deuai’r
swyddogion lleol â’u taliadau a’u cyfrifon. Ac fel yr egyr y cywydd drwy gyfeirio at Dãr
yr Eryr, felly y mae’r cywydd marwnad yn agor drwy ddweud bod Gwilym ap Gruffudd
yn arfer eistedd mewn awdurdod gyda’r prifustus ar ei dalfainc: Yn hawdd a fynnawdd
efô / A wnaid ar amnaid yno.30 Llidfainc (ll. 22) oedd honno, a gair Gwilym yn ddeddf.
Cyfeirir eto ar ddiwedd y cywydd marwnad at fainc dâl tñ’r ustus. Ond ni allai Gwilym
ddal swydd prifustus ei hun o achos yr ystatudau cosb. 

Y mae Tãr yr Eryr a Chaernarfon yn bwrw eu cysgodion dros y ddau gywydd, ac
mor bell ymlaen â 1416–18 yr oedd yno garsiwn o dri ar ddeg. Dichon mai diben y
cyfeiriadau hyn i ryw raddau oedd adlewyrchu gyrfa Gwilym ap Gruffudd, a’u bod felly’n
fwriadol (ac efallai’n fwriadol frathog). Yn y fwrdeistref yr oedd pencadlys siambrlen
gogledd Cymru, ac i Hugh Mortimer, y siambrlen ar y pryd, y rhoddwyd tiroedd fforffed
Gwilym yn y dywysogaeth ar 26 Mawrth 1407, ynghyd â thiroedd fforffed y saith ar
hugain o wrthryfelwyr eraill y cyfeiriwyd atynt yn barod, ac oddi wrth Mortimer y cafodd
feddiant ar y cyfan o’r rhain a’i eiddo ei hun drachefn ar 26 Tachwedd, drwy drwydded
a sicrhaodd oddi wrth dywysog Cymru. Rhoddasid tiroedd fforffed Gwilym ap Tudur,
ewythr Morfudd, i siambrlen blaenorol, John Woodhouse, ac ef a’u trosglwyddodd i
Wilym ap Gruffudd ar 11 Ionor 1410. Yr oedd Robert de Parys, gãr cyntaf Jonet Stanley,
yn siambrlen Caer cyn iddo gael ei benodi’n gwnstabl castell Caernarfon; y tebyg yw
iddo farw yn 1405.

Ond Llys lewychlwybr, llaes luwchliw (ll. 86) a geid yn y Penrhyn, Nid llys ewyngrys
wengron, / Nid tñ, nid neuadd ond hon (llau. 99–100). Sylwer ar y dyfyniad canlynol:

Y mae armes Taliesin
A’i fawl penceirddiaidd o’i fin
Yn cymwyll, heb hirdwyll hawl,
Taer yw, y tñ eirïawl,
Treisiad rod, tref nod lle trig,
Treth hwyl yng nglan Traeth Helyg.
Gofid i’r anfod rodol
A gân ffug â genau ffôl.

pherchen brith, ac er iddo gyfeirio unwaith neu ddwy at ei ddewrder (yn unol â
chyfarwyddyd y Gramadegau), rhaid cofio mai wrth ymladd dros Owain Glyndãr yr
enillasai Gwilym hynny o brofiad milwrol a oedd ganddo, hyd y gwyddom. Yn wir, fel
yr awgrymodd Bleddyn Owen Huws gyda chraffter, dichon fod y disgrifiad o’r neuadd
fel gwawl gynllaith (ll. 113), sef ‘goleuni brwydr’, i’w ddeall yn hytrach fel cyfeiriad at lys
Sycharth yng nghwmwd Cynllaith, darlleniad a ragorai o lawer ar yr un presennol, ac a
adawai flas drwg yng ngenau Gwilym ap Gruffudd gan ei fod yn dod ar ddiwedd y
cywydd.27Dylasai hyd yn oed glywed ‘cynllaith’ fel enw cyffredin serio hynny o gydwybod
a oedd ganddo. Ac er i Rys Goch ei gymharu â Galath a Lawnslod, yr oedd ei ymddygiad
wedi Awst 1405 ymhell o fod yn sifalrïaidd; dichon fod y cyfeiriadau hyn yn enghreifftiau
pellach o goegni’r bardd. Pa un bynnag am hynny, mynasai Gwilym wasanaeth pencerdd
rhagorol ar gyfer yr achlysur, fel y gallesid disgwyl, a gallwn ddyfalu bod noson dwyn y
cywydd adref a’i gyflwyno i’r penteulu wrth y ford dâl yn llawn rhwysg. Dymunir I Sioned
einioes yno (ll. 102), ond y mae’n amheus iawn a fyddai hi wedi deall nemor ddim o’r
hyn a ddeuai o enau’r datgeiniad, a hithau ond megis newyddian eto ymhlith y teulu.
Beth bynnag am hynny, tystia Rhys Goch eu bod mewn adeilad o waith coed: Y mae
gyferbyn â Môn / Gaer dderw (llau. 15–16) a thñ Sydd well ei ran o ganwaith, / Y gwñdd a
champau y gwaith (llau. 19–20) na Thãr yr Eryr yng Nghastell Caernarfon. Ac yn unol
ag arfer y cyfnod, yr oedd y neuadd wedi ei gwyngalchu—yr oedd yn unlliw ag alarch
(ll. 18), ac felly’r to: lliw ôd ei phen (ll. 90).28 Moliennir yr haelioni a’r arlwyo yn y modd
arferol, a dilyn confensiwn a wneir yn y dyfyniad canlynol yn hytrach na’i fod yn fanwl-
gywir fel disgrifiad o’r llys iesin (ll. 33) a’r wledd ar y diwrnod yr agorwyd ei byrth:

Yno yr uchel welir
Nifer doeth, a nef ar dir,
Y llys iesin frenhinawl
Yn llwythog win, lleithig wawl.
Pob bwrdd gwiw o’r oliwydd,
Parth i’n rhaid, pob porth yn rhydd;
Pob rhyw anrheg o gegin,
Pob gwaith ar fyrddau, pob gwin,
Pob gwir anrhydedd, pob gwawd,
Pob gwarae dawns, pob gwirawd,
Pob gwledd, pob cyfanheddrwydd,
Pob cyfryw gost, pob rhost rhwydd,
Pob llwyr hoedl, pob lliw rhadlawn,
Pob hwyl llys, pob bual llawn,
Pob gras, pawb a gâr Iesu,
Yn y llys yna a’i llu. (llau. 31–46)
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berthnasol i Jonet Stanley, a rhoddodd yr Ystatud i weddwon tywysogaeth Cymru yr
hawl a oedd gan weddwon Lloegr i dower, sef i draean o dir y gãr am oes y weddw; wedi
ei marw hi, âi’r tir dower i etifeddion y gãr marw. Hawdd gweld sut y byddai’r ail ãr yn
ceisio gwneud cam ag etifeddion y gãr cyntaf.33

Ymddengys mai’r bardd a ganai yn bennaf i Wilym ap Gruffudd oedd Gwilym ap
Sefnyn, oherwydd erys cywydd moliant a thri chywydd marwnad o’i waith iddo, ac yr
oedd yn un o’i denantiaid. Ond ychydig o gerddi Gwilym ap Sefnyn a ddiogelwyd yn y
llawysgrifau, a dim ond ei gywydd marwnad i’w wyth mab a’i ddwy ferch sydd yn
adnabyddus.34 Yn ôl pob tebyg, yr oedd yn fab i’r bardd Sefnyn a ganai yn ail hanner y
bedwaredd ganrif ar ddeg. Erys tair awdl gan y tad, un ohonynt yn foliant i Oronwy ap
Tudur o Benmynydd a’i wraig Myfanwy, rhieni Morfudd, gwraig gyntaf Gwilym ap
Gruffudd. Y mae awgrym ym marwnad Sefnyn i Iorwerth ab y Cyriog, bardd a gysylltir
â Môn, fod Iorwerth yn athro barddol iddo. Mewn rhestr o feirdd yn llaw William
Salesbury, disgrifir Sefnyn fel gãr o Lanbabo, ym Môn, a gwyddys bod y tir a oedd gan
Wilym ap Sefnyn yn Llwydiarth Esgob, yn Nhwrcelyn, yn nwylo’r siedwr yn 1408–9
oherwydd ei gefnogaeth i achos Owain Glyndãr. Yn 1413, yr oedd Gwilym yn un o
denantiaid Gwilym ap Gruffudd yng Nghororion, a rhwng 1415 a 1424 ymddengys ei
enw wyth gwaith ymhlith enwau’r tystion eraill i weithredoedd yn cofnodi’r manylion
am y tiroedd a brynai Gwilym ap Gruffudd yn sir Gaernarfon. Yn 1429, trosglwyddodd
Gwilym ap Sefnyn y cwbl o’i diroedd ef ei hun yng Nghororion i Wilym Fychan ieuanc
drwy weithred gyfreithiol.35

Y mae’n debygol fod Gwilym ap Sefnyn yng ngwasanaeth y Penrhyn,36 ac os felly, yr
oedd iddo feistr tra diegwyddor. Dywed Gwilym amdano’i hun yn ei gywydd cyffes iddo
fod yn fardd Dilesg i glera dwywlad yn ei ddydd; Mi a fûm lwth o’m bwth bach. Bu’n treisio
rhai gwan, A dwyn oll o’u da a wnawn. Ac ymhellach, Bygythiaw, dan llaw, y llaill, / Gwñr,
ac ymbil ag eraill. Medd wedyn: Ysbïwr, oferwr fûm.37 Ydyw, y mae’n swnio fel un o
wasanaethwyr Gwilym ap Gruffudd, y gãr a oedd yn torri ei fogel eisiau bod yn Sais.

Ymhellach, odid nad adlewyrchir ei ymlyniad wrth deulu’r Penrhyn yn ei ddewis o
enwau ar gyfer ei blant: Gwilym, dau Ruffudd, Wiliam (amrywiad ar ‘Gwilym’), Robin
a Rhys (enwau dau frawd ei noddwr), a Sioned ac Angharad, enwau ei ail wraig a’i ferch
o’i briodas gyntaf. Yr oedd un o’r bechgyn, Iorwerth Gethin, yn hoyw ysgolhaig huawdl,
ac ynddo ddeunydd prydydd pêr awdl.38

Ond dalier ar y cymal ysbïwr fûm. Yn Awst 1401, gyrrwyd dau ãr o Gaernarfon i sir
Feirionnydd i geisio darganfod symudiadau a chynlluniau Owain Glyndãr. Felly’r oedd
hi drwy Gymru benbaladr: yn 1402, gyrrwyd ysbïwyr o arglwyddiaeth Gãyr i
arglwyddiaethau cyfagos i geisio newyddion am ei ganlynwyr, ac yng Nghaerfyrddin
gwobrwywyd amryw espies a scrutatores yn hael ‘am ddod o hyd i newyddion am
wrthryfelwyr Cymru ac am wneud eu bwriadau a’u cynlluniau yn hysbys’.39 Tybed nad
un o’r cyfryw oedd Gwilym ap Sefnyn? Yr oedd ei dir yn Llwydiarth Esgob yn dal yn
nwylo’r siedwr yn 1408–9, ond yr oedd dros ddwy fil o wñr Môn wedi ildio a thalu dirwy
ar 9 Tachwedd 1406. Daethai i gyswllt â Gwilym ap Gruffudd ryw ben, ac yn y fan hon

Ni thawdd glân ddaroganau,
Ni thwng anudon, ni thau. (llau. 55–64)

Felly, daliai Rhys Goch fod proffwydoliaeth Taliesin wedi darogan yr ymddangosai
neuadd o liw’r eira ar lan Traeth Lafan. Yn nhraddodiad cerdd Taliesin y canai’r
penceirddiaid ac yr oedd yn dilyn bod eu cyfansoddiadau hwythau’n eirwir, yn wahanol
i’r hyn a geid gan y clerwyr crwydrol. Yn wir, aeth Rhys ar ei lw fod ei osodiadau ef ei
hun am glaerwynder y neuadd heb gelwydd: Y mae, myn delw, heb gelwydd, / Gwir Dduw,
fal unlliw gwawr ddydd (llau. 81–2). Yn y dyfyniad uchod, defnyddir termau o fyd y
llysoedd cyfraith wrth dystio i eirwiredd canu’r penceirddiaid: hawl, ‘erlyniad’; anudon,
‘llw celwyddog a dyngir yn fwriadol’, ac efallai fod i hyn islais a fwriadwyd fel beirniadaeth
ar y modd y gweithredai’r llysoedd yng Nghaernarfon; efallai fod Gwilym ap Gruffudd
ei hun bellach yn ãr deheulaw i’r prifustus. Ond gallai fod i’r cymal heb hirdwyll hawl
oblygiadau daufiniog ychwanegol, gan fod ‘hawl’ fel term cyfreithiol hefyd yn golygu ‘yr
hyn y gellir ei hawlio’n gyfreithiol, awdurdod i fod yn berchen ar eiddo’.31 Oherwydd
gwelsom fel y daethai tiroedd fforffed cefnogwyr i Owain Glyndãr yn eiddo i Wilym,
gan gynnwys rhai Gwilym ap Tudur, ei frawd yng nghyfraith drwy ei briodas gyntaf, ac
fel y gwnaeth ddietifeddu Tudur Fychan, ei fab a’i ddarpar aer o’r briodas honno, a
chymryd oddi arno ei gyfran ddyledus o Afael Goronwy ab Ednyfed, sef rhan o’r union
dir a ffurfiai gnewyllyn ystad y Penrhyn. Yr oedd y neuaddlys newyddlawr (ll. 24) ei hun
ar dir a ddelid yn rhannol drwy hirdwyll hawl, gellid dadlau.

Erys ystyriaeth bellach ynglñn â Chaernarfon, sef cyswllt Robert de Parys, gãr cyntaf
Jonet Stanley, â’r castell a’r fwrdeistref. Perthynai i’r dosbarth uwchraddol o fwrdeisiaid a
geid yn y rhan fwyaf o’r trefi, a meddai ar ddwy dafarn a chwech o leiniau yno, a deucan
acer o dir yn y cyffiniau; cawsai’r bwrdeisiaid cyntaf rodd o tua 1,500 o aceri yng
nghyffiniau’r dref i’w denu i ymsefydlu yno. Fel y cwnstabl ar y pryd, yr oedd de Parys
yn gyfrifol am amddiffyn y castell a’r dref yn ystod blynyddoedd cynnar a thyngedfennol
y gwrthryfel, a bu ei fab yn gwnstabl hefyd.32 Felly, gallai cyflwyno cywydd dathliadol yn
cynnwys cyfeiriadau anffafriol at Gaernarfon yng ngãydd Jonet Stanley, yn arbennig,
ailagor clwyfau ac ailddeffro teimladau ynglñn ag Owain Glyndãr; nid oedd nemor
amser er pan ddarfu’r gwrthryfel, ac yr oedd Maredudd, mab Owain, yn dal i ymgyrchu,
ond odid.

Yn ôl ordinhadau tywysog Cymru ar 14 Mehefin 1401, byddai unrhyw Sais neu
Saesnes a briodai Gymro neu Gymraes yn fforffedu’r cyfan y gellid ei fforffedu, ond aethai
talm o amser heibio oddi ar hynny. Eto, pan ganwyd cywydd Rhys Goch, nid oedd ond
megis doe er pan gyflwynasai Gwilym ap Gruffudd ei gais yn gofyn am yr hawl iddo ef
ei hun ac i’w blant a’u disgynyddion i brynu tiroedd a berthynai i’r bwrdeistrefi Seisnig
yng Nghymru. Tybed nad oedd ar y pryd yn cyfrwys baratoi’r ffordd i fachu’r traean o
diroedd a fyddai’n disgyn maes o law i etifedd (neu etifeddion) Robert de Parys, a hynny
ar gyfer yr aer o briodas Jonet â Gwilym ei hun, fel y gwnaethai feddiannu cyfran o
etifeddiaeth Tudur Fychan, mab Morfudd, ei wraig gyntaf? Ystatud Rhuddlan a fyddai’n
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Adeilad llys, daliad llon,
Dâr gwaywfraisg ar dir gofron,
Dull glân, diogan, digardd,
Dalwen ail i Hangwen hardd;
Llyma claer werwyfa clod,
Llym yw’n berw llei mae’n barod;
Llen fynyglwen fain eglur,
Llathraid fryn y Penrhyn pur;
Llong falch a’i chalch ar ei chefn,
Llewych distrych b’radwystrefn;
Lle dawngamp, llu a’i dengys,
Llwyr y bendithiwyd y llys;
Lle seigfawr lluosogfwrdd,
Llyna llei mae gwrda gwrdd.

Ceir hefyd gywydd gan Ieuan i afon Llugwy, ‘i’r hon y cwympasai y bardd pan oedd
yn mynd i glera i’r Penrhyn’ ar Gwrs ffôl yn ôl Nadolig.46 Gwelir oddi wrth y dyfyniad
uchod na allai Ieuan ap Gruffudd Leiaf ddal cannwyll i Rys Goch fel bardd, mwy nag y
gallai Gwilym ap Sefnyn.

Crybwyllwyd eisoes ymryson Rhys Goch a Siôn Cent, a chan fod Rhys yn llwydfardd
pan wnaeth ymesgusodi am ganu cywydd marwnad i Wilym ap Gruffudd, efallai fod yr
ymryson wedi digwydd erbyn hynny. (Y tebyg yw fod safbwynt Siôn Cent yn dra hysbys
cyn yr ymryson, sut bynnag.) Nid Gwilym oedd yr unig un o noddwyr Rhys Goch i
wneud ei heddwch â’r goron, ond yr oedd ystyriaethau eraill a allai beri i Rys anesmwytho
ynghylch ei farwnadu. Y mae’n debygol fod Gwilym ap Sefnyn yng ngwasanaeth y
Penrhyn, fe awgrymwyd, felly ystyrier eto yr hyn a ddywed yn ei gywydd cyffes amdano’i
hun yn treisio’r gwan, A dwyn oll eu da a wnawn. Dwg hyn ni’n ôl at ddisgrifiad Siôn
Cent o’r ysgwïer cyfoethog: yr oedd yn gostwng y gwan ac yn dwyn ei le, yn dwyn tyddyn
y dall a gwair y diniwed.47 Ond Afraid i briddyn efrydd / Murnio taer, meddai,48 sef dal
drwy dwyll: hirdwyll hawlRhys Goch. Dichon, yn wir, fod cysgod Siôn Cent yn ogystal
ag Owain Glyndãr dros ganu Rhys Goch Eryri i deulu’r Penrhyn.

Cyfeiriwyd yn barod at olynydd Gwilym ap Gruffudd, sef ei fab Gwilym Fychan
(c.1440–83); rhoes ef ei dad yn y cysgod fel prynwr tiroedd ym Môn a sir Gaernarfon.
Ei wraig gyntaf oedd Alice, merch ac aeres Syr Richard Dalton, Althrop, swydd
Northampton (yr oedd cyswllt teuluol rhyngddynt a’r Stanleiod), ond yr oedd ei ail wraig
(neu ordderch) yn Gymraes, sef Gwenllïan ferch Iorwerth ap Dafydd. Robert, y mab
hynaf o’r briodas hon, oedd sylfaenydd teulu Griffith y Plasnewydd, yn Llanidan, a
Llanfair-is-gaer, sir Gaernarfon,49 ac Edmwnd, yr ail fab, oedd sylfaenydd ystad Carreg-
lwyd, yn Llanfaethlu.50 Er bod y beirdd yn cyfeirio at Wilym Fychan fel siambrlen
Gwynedd, ymddengys mai is-siambrlen ydoedd mewn gwirionedd, a hynny rhwng 1457
a 1463. Y mae mwy nag un o’r beirdd yn cyfeirio ato hefyd fel cwnstabl Caernarfon.

y mae’n demtasiwn dyfynnu sylw A.D. Carr ar y modd yr elwodd y gãr hwnnw gymaint
ar y gwrthryfel: ‘it suggests something more than an early submission’.40 Adar o’r unlliw
oedd ei fardd ac yntau. Diau fod Rhys Goch Eryri yn gwybod llawer am faterion o’r fath
drwy ei gysylltiadau â’r frawdoliaeth farddol a thrwy’r hyn a glywsai gan noddwyr a oedd
gynt allan gydag Owain.

Fel y nodwyd, erys cywydd moliant a thri chywydd marwnad gan Wilym ap Sefnyn
i Wilym ap Gruffudd, ond nid oes ynddynt ddim sy’n galw am sylw arbennig.41 Rhoir
cryn le i’w fab Gwilym Fychan yn y cywydd moliant, er ei fod dan oed ar y pryd:

Cyd boed bychan, degan doeth,
Heddiw fy nillyn hoywddoeth,
Medrus yw ei ymadrodd
A mal o oedran a modd.42

A chymryd y cywyddau marwnad yn y drefn y ceir hwy yn LlGC 3051D,43 y mae’r ail
gywydd yn sôn am ran Gwilym mewn llysoedd barn:

Beth a wnair pan ddêl ffeiriau
O dôi gyfrysedd rhwng dau
A bâr traws a bwriad trwch?
Bo rhwydd am bôr yr heddwch.
Ni wn o sesiwn y sydd,
A glud gwncwerio gwledydd,
Pwy garbron, [r]hag holion hir,
Diwarth, a warandewir.
Nid gwiw i neb, nid gwan nod,
I’r dadlau Ddifiau ddyfod
I sôn, a’u berw sy annoeth,
O eisiau cynghorau coeth.
Yn y sir—budd nid oes ym—
Y gwelir eisiau Gwilym.

Cyfeirir yn y trydydd cywydd at blant Gwilym o’r ddwy briodas, ac fe’i disgrifir fel trydydd
penrhaith ar ôl Llywelyn, Llew blwng y deilwng dalaith, a Goronwy Fychan, sef Goronwy
ap Tudur (m. 1367), y ffigur y cyfeiriwyd ato mor ddeifiol yng nghywydd marwnad Rhys
Goch Eryri.44

Erys canu Ieuan ap Gruffudd Leiaf. Dichon i’w gywydd i lys y Penrhyn gael ei
gyflwyno ar yr un achlysur ag eiddo Rhys Goch Eryri, fel rhan o’r dathliadau ar y pryd.45

Y mae Ieuan yn sôn am neuadd naddfain, a maenwisg y galchaid gaer, a’r ddau lys a ddaliai
Gwilym (Penmynydd oedd y llall), ac yn mynd rhagddo fel a ganlyn:
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1438 i godi twred a thãr murfylchog yn y Penrhyn.64

Yr ydym bellach ar drothwy cyfnod y Tuduriaid, a chanrif arall o noddi yn ymagor
yn hanes teulu’r Penrhyn.
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society 1283–1536’ yn Smith and Smith, History of Merioneth, 86–96; hefyd dan ‘Merionethshire’
yn y mynegai i Davies, The Revolt of Owain Glyn Dãr.  

8 Cyfleir anferthedd a chadernid y castell yn effeithiol iawn yn David M. Robinson and Roger S.
Thomas, Wales: Castles & Historic Places (Cardiff, 1990), 80–1. 

9 D.J. Bowen, ‘B’le bu’r ymryson rhwng Siôn Cent a Rhys Goch Eryri?’, Ysgrifau Beirniadol, XXIII
(Dinbych, 1998), 100–17.

10 Ceir y llinell mewn cywydd i Rys Gethin, gw. IGE2 109 (ll. 3).  
11 IGE2 cerdd C. Arno, gw. Colin A. Gresham, Eifionydd (Cardiff, 1973), 18, 20, 82, 85, 372.  
12 IGE2 305 (llau. 31–2). Arno, gw. A.D. Carr, ‘Maredudd ap Cynwrig: a medieval public person’,

Trafodion Cymdeithas Hynafiaethwyr a Naturiaethwyr Môn, 1998, 13–21; Davies, The Revolt of
Owain Glyn Dãr, 312.  

13 GG.net 31.31–2. 

Erbyn 1450–1, yr oedd yn ysgwïer o Neuadd a Siambr y Brenin,51 ac yn 1451 yr oedd
yn aelod o gomisiwn a benodwyd i archwilio pam nad oedd trethi sir Feirionnydd wedi
eu talu. Yn ôl pob tebyg, ef oedd y William Griffith a gafodd roddion fel ‘marsial neuadd
y brenin’ gan Edward IV yn 1462 a 1464, a bu’n aelod o sawl comisiwn yng ngogledd
Cymru yn ystod teyrnasiad Edward.52

Yn ychwanegol at y cywydd achau gan Rys Goch Eryri, canwyd awdlau i Wilym gan
Lewys Glyn Cothi53 a Hywel Dafi,54 a chywyddau moliant gan Gynwrig ap Dafydd Goch
(2),55 Dafydd ab Edmwnd,56 Dafydd Llwyd o Fathafarn,57 Guto’r Glyn (2),58 Gutun
Owain,59 Robin Ddu (2),60 a Thudur Penllyn,61 a chywydd gofyn gan Gutun Owain.62

Ond y cywydd sy’n galw am sylw yw hwnnw a ganodd Owain ap Llywelyn ab y Moel.63

Ar 3 Medi 1470, prynwyd Llwyn-moel, tyddyn deg erw ar hugain yn nhrefgordd 
Porth-aml, yn Llanidan, ganddo, ac ymhen tair neu bedair blynedd codwyd plasty
newydd yno, ac fel y canasai Rhys Goch Eryri i’r neuadd a godasai tad Gwilym yn y
Penrhyn, felly y canodd Owain ap Llywelyn i’r Plasnewydd, fel y daethpwyd i’w adnabod.
Yr oedd gan Wilym (neu Wiliam) Fychan yn awr ddau lys:

Dwylys a geidw Wiliam:
y naill a fu’n llaw ei fam,
main teg iawn ym min Tygái,—
main mynor ym min Menai. (llau. 9–12)

Yr oedd yn adeilad uchel—uwch no naw dâr (ll. 8)—ac yr oedd yno hefyd seler:

Islaw’r fawt mae’r seler fawr
yr âi’r winllong i’r wenllawr. (llau. 23–4)

Cyfeirir drachefn at uchder y plas wrth gloi’r cywydd:

Tãr a wreiddiwyd trwy ruddaur,
tai i’w blant o’r tablau aur.
Wyrion naw i’r un neuadd
i’r gãr a’i gwnaeth o’r graig nadd,
I nerthu’r rhain wrthi rhoes
dir i’w chynnal drychannoes.
I’w dai cynnail dau cannyn,
a byw bid oes i bob dyn. (llau. 47–54)

Fe sylwir bod y tñ wedi ei godi o feini, o’r graig nadd, a dywedir yr un peth am y Penrhyn;
dichon fod ailadeiladu wedi digwydd yno er amser Gwilym ap Gruffudd. Ond dichon
hefyd mai rhannau o’r neuaddau hyn a oedd o feini. Pa un bynnag am hynny, cawsai
Jonet Stanley a’i thrydydd gãr, John Pykmere o Gaernarfon, drwydded gan Harri VI yn
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39 Davies, The Revolt of Owain Glyn Dãr, 265. 
40 Carr, ‘Gwilym ap Gruffudd and the rise of the Penrhyn estate’, 20. 
41 Cymh. Gruffudd ap Maredudd yn canu pedair awdl farwnad i Dudur ap Goronwy (m. 1367),

gw. GIG 197. Gw. bellach yr un farwnad yn Gwaith Gruffudd ap Maredudd I : Canu i Deulu
Penmynydd, gol. Barry J. Lewis (Aberystwyth, 2003), cerdd 3 a’r nodyn brig, lle yr esbonnir ei bod
yn ymrannu ‘yn bum caniad a ystyrir weithiau yn gerddi annibynnol’.

42 Llsgr. LlGC 3051D [= Mos 148], 477. 
43 ‘Rho Duw galon ddicllonbwyll’ (ib., 480); ‘Rheg ac enw rhi gogoned (ib., 484); ‘Cefais am oerdrais

mawrdraul’ (ib., 486). Digwydd llinellau olaf y cywydd ‘Rho Duw galon ddicllonbwyll’ yn llsgr.
LlGC 6471B, 255 ac yn llsgr. Tanybwlch, 582. Ceir rhan olaf cywydd gan Wilym ap Sefnyn i orwyr
Heilin (sef tad Gwilym ap Gruffudd yn fanwl) yn llsgr. LlGC 3051D, 549, ond y mae rhai dail yn
eisiau yn y llsgr., ac nid ‘Mae act ar drum Ector draw’, felly, yw llinell gyntaf y cywydd, fel yn RWM
i, 207. Am y cywydd hwnnw, gw. GHD cerdd 21. 

44 Digwydd yr englyn canlynol i Wilym ap Gruffudd yn taro ar y bardd a’i wraig yn y gwely yn llsgr.
LlGC 3039B [= Mos 131], 846:

Englyn a ganodd Gwilym ap Sefnyn i Wiliam ap Grvffydd pan oedd yn myned i hela
boregwaith y doeth vwchbenn i wely ef ai wraic:

Yma ydd ydym o ddamwain // am hokrell
Yn hackra dwy gelain,
Mewn mwc y magwyd rriain,
Minnav ar laeth bronnav brain.

Ond ni cheir y pennawd mewn copïau eraill o’r englyn yn llsgrau. Card 2.68 [= RWM 19], 653;
Card 4.330 [= Hafod 26], 453; Pen 99, 622; Pen 198, 73.   

45 Llsgr. LlGC 3051D [= Mos 148], 578. Y mae’r llinell agoriadol ‘Er hyn aros yr hanner’ yn taro dyn
braidd yn rhyfedd, ond dyma a geir yng nghopïau Ba (Mos) 5, 17r; J 137 [= RWM 12], 74; Pen
85, 61. Nid oes perthynas rhwng y rhannau hyn o’r pedair llsgr. er bod rhyw arlliw o hynny rhwng
Ba (Mos) 5 a J 137. 

46 Llsgr. Llst 122, 575. 
47 IGE2 cerdd XCVI. 
48 Ib., 288 (llau. 21–2). 
49 Y Canu Mawl i Deulu Plasnewydd, gol. Dafydd Wyn Wiliam (Llangefni, 1992).   
50 Y Canu i Deuluoedd Berw a’r Garreg-lwyd, gol. Dafydd Wyn Wiliam (Llangefni, 1994). 
51 Ar hyn, gw. Ralph A. Griffiths, King and Country: England and Wales in the Fifteenth Century

(London, 1991), 268. 
52 Nid yw’n hawdd gwahaniaethu weithiau rhyngddo ef a’i fab a’i aer o’i briodas gyntaf, sef Wiliam

Gruffudd (c.1445–1505/6). Yn ystod y bymthegfed ganrif, mabwysiadwyd y cyfenw ‘Griffith’ gan
y teulu. Cymysgwyd rhwng y tad a’r mab gan Elis Gruffydd, oherwydd y mae’n amlwg fod yr
hanesyn a edrydd am berthynas aelod o’r teulu â Robin Ddu yn ymwneud â’r tad ac nid â’i aer, Syr
Wiliam Gruffudd, gw. Jerry Hunter, Soffestri’r Saeson (Caerdydd, 2000), 111–14. 

53 GLGC cerdd 223.   
54 GHDafi cerdd 84. 
55 Llsgr. LlGC 3051D [=  Mos 148], 495 a 542.
56 GDE cerdd LIV. 

14 GRhGE 4.16. 
15 IGE2 xlv, 390; Y Bywgraffiadur Cymreig 1941–1950 gydag Atodiad i’r Bywgraffiadur Cymreig hyd

1940, 96; H.T. Evans, Wales and the Wars of the Roses (Cambridge, 1915), 22. Gw. ymhellach
GRhGE cerdd 4; IGE2 cerdd CII. 

16 GRhGE cerdd 3; IGE2 cerdd CIV. 
17 Am y cyfeiriadau, gw. D.J. Bowen, ‘Beirdd a noddwyr y bymthegfed ganrif, rhan III’, Llên Cymru,

19 (1996), 10–11.   
18 GIG cerdd VI. 
19 Ib., IV.79–82. 
20 GRhGE 12.73. 
21 Gan i Rys Goch gyfeirio at deulu Morfudd yn benodol, cyfyd y cwestiwn a oedd y cywydd wedi ei

ganu a’r gwrthrych eto’n fyw, ac yn nyddiau Morfudd, sef cyn c.1408. Ond yr oedd ewythredd
Morfudd—meibion Alecsander mawr Môn—wedi marw pan gafodd ei gyfansoddi, ac yn 1411 y
crogwyd Rhys. Hefyd, y mae’r cywydd yn cyfeirio at gladdu Gwilym yn Llan-faes, ac yr oedd wedi
gadael penderfynu ynglñn â man ei fedd i’w ysgutorion, sef Jonet Stanley a Gwilym Fychan.   

22 GRhGE cerdd 2; IGE2 cerdd CIII. 
23 GTA xxxii. 
24 Awgrymwyd gan J.R. Jones i Wilym ymsefydlu yn y Penrhyn tua 1420, gw. Carr, ‘Gwilym ap

Gruffudd and the rise of the Penrhyn estate’, 17 n.76. 
25 Dyfynnir yn ib., 5 n.20. 
26 Ib., 16 a gw. n.73. Cymh. Dafydd ab Edmwnd am Wilym Fychan: Llyw seler a llys Wilym. 
27 Bleddyn Owen Huws, ‘Y bardd a’i noddwr yn yr Oesoedd Canol diweddar: Guto’r Glyn a Hywel

ab Ieuan o Foeliwrch’, Cof Cenedl, XVI (Llandysul, 2001), 16–17. Ond dewisodd golygydd GRhGE
gadw’r darlleniad gwawl gynllaith.

28 Byddid yn gwyngalchu cestyll weithiau, ond oherwydd y cylchau o gerrig o liw gwahanol i’r gweddill
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30 GRhGE 3.13–14. 
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32 Ar Robert de Parys, gw. Davies, The Revolt of Owain Glyn Dãr, 26, 48, 221, 245.
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Meic Stephens (ail arg., Caerdydd, 1997), 303; GSRhE 3–4; Carr, ‘Gwilym ap Gruffudd and the
rise of the Penrhyn estate’, 18; Gruffydd Aled Williams, ‘Cywydd Gwilym ap Sefnyn i afon Ogwen
ac afon Menai’, Dwned, 3 (1997), 83–95 (ond ystyrier fy ngosodiadau fel rhai dros dro nes y
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36 ‘Gwilym ap Sefnyn appears to have been a member of the Penrhyn household’, gw. Carr, ‘Gwilym
ap Gruffudd and the rise of the Penrhyn estate’, 18.

37 Llsgr. LlGC 1559B, 631. 
38 Johnston, Galar y Beirdd, 62 (llau. 17, 18). 
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4

Murnio marwnadau: 
golwg ar y ffugfarwnad yng nghyfnod y cywydd

HUW MEIRION EDWARDS

Y mae’r farwnad yn un o genres nodweddiadol y cywydd.1Wrth baratoi’r sylwadau hyn,
ni allaf honni i mi ddarllen cynifer â thair mil o gywyddau marwnad fel y gwnaeth Dafydd
Elis Thomas ar gyfer ei astudiaeth fanwl yntau,2 ond yr wyf wedi pori drwy gyfran dda
o’r deunydd marwnadol rhwng cyfnod Beirdd y Tywysogion a diwedd yr Oesoedd Canol.
Canfu Dafydd Elis Thomas mai coffáu uchelwyr a wna 95% o’r cywyddau hyn. Nid ym
mhrif ffrwd y traddodiad, fodd bynnag, y mae fy niddordeb pennaf yma, ond yn yr hyn
a elwir yn gyffredin yn ‘ffugfarwnad’, neu farwnad a gyfansoddwyd a’r gwrthrych yn dal
ar dir y byw. Ni sonnir gair am y rhain yn nhraethawd Dafydd Elis Thomas. Yr unig
gydnabyddiaeth o’u bodolaeth (os dyna wir arwyddocâd y geiriau) yw’r sylw canlynol o’r
‘Diweddglo’:

Nid ffuglenmo’r farwnad. Fe’i cyfansoddir (gydag eithriadau) ar farwolaeth benodol.3

Felly, yng nghorff y traethawd, trafodir cywydd fel ‘Marwnad Rhydderch ab Ieuan Llwyd’
Dafydd ap Gwilym (CDG cerdd 10)—cerdd i ddyn byw heb rithyn o amheuaeth—yn
yr un modd ac ar yr un telerau â chrynswth mawr marwnadau’r beirdd i uchelwyr.4 Yr
oedd yna’r fath bethau â marwnadau i’r byw yn y bedwaredd ganrif ar ddeg, a chadwyd
ambell enghraifft ddiweddarach hefyd, fel y gwelir maes o law.

Un gangen ffrwythlon o genre y farwnad Gymraeg yw’r marwnadau i feirdd. Fel y
dengys Dafydd Elis Thomas, dyma gorff hynod o ganu ac iddo’i themâu a’i fotiffau a’i
ddelweddaeth a’i gyfeiriadau ei hun, er bod y darlun a rydd ef braidd yn gyfyng gan iddo
seilio’i bennod ar y dosbarth hwn o ganu5 ar ddarlleniad o’r naw cywydd marwnad i
Dudur Aled yng ngolygiad T. Gwynn Jones.6 Yr hyn sy’n hynod am farwnadau’r
Cywyddwyr cynnar, fel y gwyddys yn dda, yw y ceir dau fardd yn marwnadu ei gilydd.
Dyna farwnad Dafydd ap Gwilym i Ruffudd Gryg (CDG cerdd 22) a dwy farwnad
Gruffudd i Ddafydd (GDG 427–30). Wrth reswm, y mae o leiaf un o’r rhain yn farwnad
i ddyn byw, os nad y tair. Dyna wedyn farwnadau Dafydd a Madog Benfras i’w gilydd
(CDG cerdd 20; GDG, 424–6), marwnad Dafydd i Ruffudd ab Adda (CDG cerdd 21),7

a marwnadau Iolo Goch i Ddafydd, i Lywelyn Goch ap Meurig Hen, ac i Ithel Ddu
(GIG cerddi XXI–XXIII). Fe sylwir na chadwyd yr un farwnad i Iolo Goch, boed ffug
neu ddilys, efallai am iddo farw yng nghyfnod cythryblus y Gwrthryfel, ac y mae’n go

57 GDLl cerdd 47. 
58 GG.net cerddi 56–7; GGl 2 cerddi XIX–XX. Y mae awgrym o ganu coll yn GG.net 56.19–20:

Adeilais glod i Wilym, [sef y tad] / Adail ei fab awdl fu ym. Trafodir yr awgrym y gall Guto fod wedi
canu yn y Penrhyn cyn c.1430 yn 56.19n. 

59 GO cerdd LIV. 
60 Llsgr. LlGC 3051D [= Mos 148], 493 a 498. 
61 GTP cerdd 5. 
62 GO cerdd X.    
63 GOLlM cerdd 23. Gw. hefyd Wiliam, Y Canu Mawl i Deulu Plasnewydd, 1. Priodolir y cywydd i

Robin Ddu yn llsgr. Llst 118, 78.     
64 ‘Catalogue of the Penrhyn Castle Papers’ (cyfrol anghyhoeddedig, Prifysgol Bangor, 1939), rhifau

20–2. 
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The choice of the cywydd for compositions of this kind is an indication that they are
not serious, but that they are to be regarded as friendly and admiring compliments
to their subject, for almost invariably they contain touches of humour which betray
their fundamental levity.15

Â rhagddi i gyfeirio at ambell nodwedd sydd yn ymddangos yn anghydnaws ag urddas
y genre. Un o’r nodweddion hyn yw datgan fod gwrthrych y gerdd wedi ei ddwyn o’r byd
yn hytrach na rhyw grachfardd salw—Bleddyn gidwm yn achos un o farwnadau Gruffudd
Gryg i Ddafydd (GDG 428). Gellid ychwanegu’r llinellau mwy amlwg smala hyn o
farwnad Iolo Goch i Ithel Ddu, am ddau gymeriad, dau glerwr, y mae’n debyg, a oedd,
yn ôl pob golwg, yn gyff gwawd gan Ithel:

Pam na bu farw, garw gaerug,
Gwyddelyn, march cregyn cryg?
Ni chaiff ef dolef lle dêl
Weithian, gan nad byw Ithel;
Gwyn ei fyd yn gwynfydu
Y Brem bach, awr brim y bu
O’i flaen farw ef eleni,
Iawn a wnaeth, hyn a wn i.16

Ac eto, nid ymddengys fod hyn ymhlith confensiynau’r genre. O’r holl farwnadau beirdd
a welais o gyfnod y cywydd, dyma’r unig enghreifftiau imi ddod ar eu traws, ffaith sydd
yn tueddu i ategu’r dybiaeth mai ffugfarwnadau yw’r rhain mewn gwirionedd.

Elfen gellweirus arall, awgryma Rachel Bromwich,17 yw haeriad Iolo i Dduw faddau
i Lywelyn Goch ei odineb, a maswedd ac oferedd ei ganu serch, rhieingerdd y gãr hengoch.
I mi y mae hyn yn taro’n ddidwyll, yn enwedig yng ngoleuni awdl gyffes rymus Llywelyn
Goch.18 Felly hefyd gãyn enwog Iolo yn ei henaint ei fod, yn sgil colli ei gyfaill a’i gyd-
arloeswr ar fesur y cywydd yng Ngwynedd gynt, mor llesg a di-gân â thurtur a gollodd
ei gymar:

Nid oedd neb, cyfundeb cu,
Yng Ngwynedd yn ynganu
Dieithr a wnaem ein deuoedd,
Mi ac ef, ail Amig oedd,
Amlyn wyf; nid aml iawn neb
O rai hen ar ei hwyneb.19

Anodd gennyf gredu nad yw’r geiriau hyn yn mynegi colled ddiffuant yn sgil marwolaeth
wirioneddol bardd a chyfaill.

sicr erbyn hyn, fel y dadleuodd Gruffydd Aled Williams, ei fod yn fyw ar ddechrau’r
bymthegfed ganrif, a’i fod erbyn hynny mewn gwth o oedran.8

Y mae’r ffaith fod y ffugfarwnad yn bod yng nghyfnod bore’r cywydd yn rhwym o
fwrw amheuaeth ar amryw o farwnadau eraill sydd wedi eu priodoli i Ddafydd ap
Gwilym a’i gyfoeswyr, ac nid marwnadau beirdd yn unig. Ond, ac aros am y tro yng
nghwmni’r beirdd, yn niffyg tystiolaeth ddibynadwy sydd yn annibynnol ar y cerddi, nid
yw’n syndod nad oes unfrydedd barn ynghylch marwnadau’r Cywyddwyr cynnar i’w
gilydd. Cyfeiria D.J. Bowen at farwnadau Dafydd i’w gyd-feirdd fel petaent yn farwnadau
‘dilys’.9 Tuedda Rachel Bromwich, ar y llaw arall, i weld y cwbl fel rhan o gonfensiwn y
ffugfarwnad sydd yn gyson ag ysbryd arbrofol y to hwn o feirdd.10 Yn ei olygiad o waith
Iolo Goch, anghytuna Dafydd Johnston â’r farn hon wrth ymdrin â marwnadau Iolo i
Ddafydd ap Gwilym a Llywelyn Goch, ond cytuna, a hynny’n go bendant, mai marwnad
ffug, gellweirus yw’r cywydd i Ithel Ddu.11 A’r tirlun mor niwlog, rhaid dibynnu yn y
pen draw ar farn oddrychol wedi ei seilio ar ddarlleniad manwl o genre y farwnad yn ei
gyfanrwydd. Ni honnaf allu torri’r ddadl, dim ond cynnig rhai sylwadau a all fod o fudd.

Yn gyntaf, canwyd pob un o’r cerddi sydd dan sylw yma ar fesur cywydd. Teg ystyried
a oedd canu i wrthrych byw ar ffurf urddasol y farwnad yn esiampl arall o ddefnyddio’r
mesur newydd er mwyn ‘chwarae’ â’r traddodiad, ei herio, efallai, fel y canodd Dafydd
fawl i fis Mai ac i’r Haf ar ffurf cywyddau gorchestol (CDG cerddi 32, 34, 35),12 neu
olrhain achau hiraeth (CDG cerdd 90), heb sôn am fawl hwyliog, anffurfiol y cywyddau
i Ifor Hael. A oes yma hefyd, tybed, elfen o barodi? Cerdd awgrymog yn y cyswllt hwn
yw marwnad Cynddelw Brydydd Mawr i’w geiliog, ‘marwnad ffug-arwrol’ fel y’i disgrifir
gan ei golygyddion.13 Er gwaethaf dieithrwch yr iaith a’r arddull, y mae’r parodïo ar y
cywair arwrol mewn ymadroddion fel llyw lledfegin, Pluor wasgar ac Edling Muding
Mudigfawr yn ddigri iawn o hyd. Y mae’n gerdd annisgwyl, yn un o’r elfennau cymharol
brin hynny sydd yn amodi’r darlun unffurf a syber braidd o ganu Beirdd y Tywysogion
a gawn yn llawysgrif Hendregadredd.

Tynnodd Rachel Bromwich ein sylw fwy nag unwaith at gyffyrddiadau o hiwmor ac
ysgafnder ym marwnadau’r Cywyddwyr cynnar i’w gilydd, ochr yn ochr â’r math o
ddifrifoldeb marwnadol sydd i’w weld ar ddechrau marwnad Dafydd ap Gwilym i’w
gyfaill Madog Benfras:

Rhidyll hudolaidd rhydwn
Rhyw fyd ar ei hyd yw hwn.
Y macwy llawen heno,
Hyfryd ei fywyd a fo,
Breuddwyd, gofid ebrwyddarw,
A dry yfory yn farw.14

Yn ôl Rachel Bromwich:
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Pe bai’r bardd wedi ei lofruddio o ddifri, fe ddisgwylid mwy o ddicter, mwy o angerdd
teimlad, yn hytrach na’r math o ffansi hyfryd sy’n cychwyn y gerdd, y disgrifiad gorchestol
hwnnw o daro’r eos bersain â bollt. A beth am y cwpled hwn, o’i ddarllen trwy sbectol
sinig?

Osid trymoch es trimis,
—Och!—ni bu och na bai is …27

Anodd peidio â meddwl yma am yr holl chwarae gormodiaethol—parodïol hyd yn oed—
ar yr un ebychiad marwnadol sy’n ymestyn dros ugain llinell yn ffugfarwnad Dafydd i
Rydderch ab Ieuan Llwyd:

Doe clywais, neur geisiais gêl,
Dair och ar lethrdir uchel.
Ni meddyliwn, gwn gannoch,
Y rhôi ãr fyth y rhyw och.28

A derbyn bod yma ddogn o dynnu coes yn gymysg â’r deyrnged farwnadol, tybed
nad oes modd cysylltu ffugfarwnadau’r Cywyddwyr cynnar â’r math o ‘gellwair defodol’
a drafodwyd gan Jerry Hunter mewn perthynas â defod y cyff clêr?29 Hanfod y ddefod
honno yw fod y beirdd is eu gradd yn dychanu pencerdd drwy ddyfeisio ‘testun’ neu
stori gelwydd golau amdano—ei fod wedi ei lyncu gan forfil, dyweder, neu wedi ei sbaddu
gan leisiad. Er nad dychan rhwng beirdd o wahanol raddau mo’r cywyddau dan sylw, y
mae yna debygrwydd, yn enwedig yn y disgrifiad o lofruddio Gruffudd ab Adda. Yn ôl
Iolo Goch, cael ei lofruddio fu tynged Ithel Ddu yntau; fe’i lladdwyd, meddir, gan wayw
o ddolur Gwyddelig, Dan anwybod a Heb air ymladd.30 Efallai, yn yr ansoddair dilornus
Gwyddelig, fod awgrym mai ei hen elyn a’i gyff gwawd, y Gwyddelyn ei hun, a oedd yn
gyfrifol, a bod y cwbl yn rhan o gellwair tragwyddol rhwng Iolo ac Ithel Ddu. Yn ei
gywydd dychan i’r Gwyddelyn, y mae Iolo am i ni gredu y byddai’n ofni am ei fywyd pe
bai’n mentro draw i Lñn:

Fy neifio fal anifail
A wneid o’m ceid yn y cail,
Fal y gwnaethost, gost gystudd,
Deifio dy wraig, dafad rudd;
Nid oes i’th wraig gynheigdlawd
Eithr un bys a thraean bawd
A gewyn, Werfyl gywir,
Ys gwae ei chenedl os gwir.31

Yr enghraifft fwyaf adnabyddus o gellwair honedig yn y marwnadau i’r Cywyddwyr
cynnar yw’r disgrifiad o dorri pen Gruffudd ab Adda yn ddau, fel hollti pen gãydd:

Troi awch y cledd—pand truan?—
Trwy felynflew dyn glew glân,
Trawiad un lladdiad â llif,
Toriad hagr trwy iad digrif,
Trwy fanwallt gwalch o falchlin.
Och fi ddäed awch ei fin!
Dig wyf, un drawiad â gãydd,
Deuddryll, gormodd gwladeiddrwydd.20

‘Dylai hyn ynddo’i hun’, medd Thomas Parry, ‘fod yn ddigon i awgrymu nad yw’r
farwnad hon o ddifrif ’.21 Dyma’r ymateb greddfol, yn sicr: anodd meddwl am ddim mwy
diurddas mewn marwnad. Ond a raid inni gymryd yn ganiataol y buasai’r sangiad syml
un drawiad â gãydd yn ddigri i gynulleidfa ganoloesol?22 Ystyrier y cwpled hwn o farwnad
Tudur Aled i’w gariad:

Dwy afon am hon, o’m hais,
Dau alwyn doe, a wylais.23

neu hwn, o farwnad gan Lewys Glyn Cothi:

Mi a wylaf bum alwyn
a mwy o ddãr am ei ddwyn.24

I mi, fel darllenydd modern, y mae’r rhain yn anfwriadol ddigri—er gwaethaf tuedd yr
Oesoedd Canol at alar gweladwy, cathartig—a hynny oherwydd sãn a chysylltiadau y
gair ‘galwyn’ heddiw. Nid oedd yr hyn sy’n ddigri i ni o raid yn ddigri i gynulleidfa’r
bardd, ac i’r gwrthwyneb hefyd. Diau y ceir yng nghanu Dafydd ap Gwilym gyfoeth o
amwysedd ac innuendo a chyfeiriadaeth gyfoes a bylwyd gan dreigl amser.

A yw’n bosibl, felly, mai marwnad ‘o ddifri’ yw hon? Wedi’r cwbl, ni chadwyd
marwnad i Ddafydd o waith Gruffudd ab Adda. Y mae’n werth nodi hefyd honiad
macabre David Johns, person Llanfair Dyffryn Clwyd, yn 1567, iddo weld penglog
Gruffudd ‘a’r briw yn fawr ar asgwrn tew yn Nolgellau’, a bod ‘rhai yn yfed peth ohonaw
ef rhag y pas a doluriau eraill’.25 Ond y tebyg yw fod y traddodiad am gladdu’r bardd
llofruddiedig yn tarddu o’r cywydd ei hun, gan gynnwys un cwpled amheus sydd wedi
ei hepgor o olygiad Thomas Parry:

Gruffudd ab Addaf ap Dafydd
Ynghôr Dolgellau ynghudd.26

74 Huw Meirion Edwards Murnio marwnadau 75



Elfen flaenllaw arall yn y deyrnged farddol yw’r gymhariaeth rhwng crefft y prydydd a
chrefft y saer. Y mae’n amlwg ym marwnadau Dafydd a’i gyfoeswyr, fel y mae yn yr
ymryson â Gruffudd Gryg, a phery’n weddol gyson mewn marwnadau beirdd hyd y
diwedd.39

Onid talu teyrnged a wneir hefyd wrth adleisio canu’r gwrthrych mewn marwnad? Y
mae’r holl adleisio a chroesgyfeirio yng ngherddi’r Cywyddwyr cynnar yn agwedd ddifyr
iawn ar ganu’r ysgol hon o feirdd yn gyffredinol, ond ymddengys hyn eto yn arbennig o
drawiadol ym marwnadau’r beirdd i’w gilydd. Y mae’n hysbys fod cywydd Gruffudd
Gryg i’r ywen uwchben bedd Dafydd yn adleisio cywyddau Dafydd i’r llwyn celyn (CDG
cerdd 40) ac i’r eos (DG.net 155.15–20), a hynny mewn ysbryd digon chwareus yn ôl
pob golwg:

Geifre ni’th lwgr, nac afrad,
Dy dwf yng ngwedre dy dad.
Ni’th lysg tân, anian annerch,
Ni’th dyr saer, ni’th dyfriw serch,
Ni’th bilia crydd, mewn dydd dyn,
Dy dudded yn dy dyddyn …40

Er bod dau gywydd marwnad i Ddafydd wedi eu tadogi ar Ruffudd Gryg, ac er bod yn
yr un y dyfynnwyd ohono gyfeiriad penodol at ei fedd Ger mur Ystrad Fflur a’i phlas, ni
raid cymryd yn ganiataol mai marwnad ‘ddilys’ yw hon a gyfansoddwyd wedi marw’r
bardd. Gwerth nodi mai Dan gôr gwydr y dygwyd Dafydd yn ôl y farwnad arall (GDG
428), yn unol â’r arfer pan gleddid uchelwyr yr oes. Adleisir gwaith Dafydd hefyd yn y
farwnad gan Fadog Benfras, dau fardd a oedd yn amlwg yn arddel perthynas agos â’i
gilydd. Sylwer, er enghraifft, ar y darn hwn o ddyfalu rhethregol ar ddechrau’r gerdd:

Porthloedd gwawd, parthlwydd gwiwder,
Parlmant clod a moliant clêr,
Pensarff aer, pensaer y ffawd,
Penselwayw, paun inseilwawd,
Pergyn ei dudded purgoch,
Perllan cerdd, pâr llinon coch,
Pentref cerdd, pen trofa cad,
Pantri cur, puntur cariad …41

Cymharer hyn â’r disgrifiad canlynol o gywydd Dafydd ap Gwilym i Niwbwrch lle y ceir
yr un cymeriad llythrennol ‘p’:

Pentwr y glod, rhod rhydfyw,
Pentref dan y nef dawn yw;

Y mae lle i ddadlau fod cellwair defodol rhwng beirdd a’i gilydd yn fodd i dynhau
rhwymau’r frawdoliaeth; a defnyddiaf y gair ‘brawdoliaeth’ yn fwriadol, o gofio’r holl sôn
am ‘frawd’ a ‘brawd ffydd’ a ‘ffyddfrawd’ mewn cywyddau marwnad i feirdd ar hyd y
canrifoedd. Y mae hyn, mi gredaf, yn arbennig o wir am y Cywyddwyr cynnar, ysgol o
feirdd arbrofol a oedd yn torri tir newydd ar fesur newydd, gan ddwyn maeth o ganu ei
gilydd.

Rhaid cyfaddef, fodd bynnag, mai cymharol brin, mewn gwirionedd, yw unrhyw
ysgafnder amlwg ym marwnadau’r beirdd hyn i’w gilydd. Yr elfen fawl sydd amlycaf, yn
nhraddodiad y farwnad Gymraeg o ddyddiau Taliesin ac Owain ab Urien ymlaen. Er na
chytunwn fod pob un o’r rhain, o raid, yn farwnadau ffug, a defnyddio term Rachel
Bromwich, ‘gracious compliments’32 sydd yma, teyrngedau cywrain ar fesur y cywydd, a
hynny’n fodd, o bosibl, i ddwyn bri a chydnabyddiaeth i’r mesur. Ac eithrio ambell
englyn,33 ac awdl farwnad Sefnyn i Iorwerth ab y Cyriog,34 nid damwain mo’r ffaith mai
cywyddau yw’r holl farwnadau i feirdd y gwn amdanynt o gyfnod y Cywyddwyr, er bod
awdlau marwnad maith i uchelwyr a gwragedd uchelwyr yn dal yn ffasiynol hyd y
diwedd.

Rhan annatod o’r deyrnged yw cymharu’r gwrthrych â beirdd mawr y traddodiad,
yn union fel y cysylltir uchelwr ymadawedig ag arwyr a noddwyr enwog y gorffennol.
Mewn marwnadau beirdd o ddyddiau Dafydd ap Gwilym ymlaen, ceir cyfeiriadau lu at
Aneirin a Thaliesin a Myrddin. Daw Adda Fras, yn ddiddorol ddigon, yn dynn ar eu
sodlau, mewn cyd-destunau sydd yn awgrymu awenyddiaeth a chydnabyddiaeth â dysg
draddodiadol y beirdd, ac â brud hefyd yn aml iawn.35Weithiau fe gadarnheir yr argraff
o barhad drwy osod y gwrthrych yn llinach y cenedlaethau a fu. Ar ôl enwi Taliesin a
Myrddin ac Aneirin, meddai Gruffudd Gryg am Ddafydd:

Fal Trahaearn y’i barnwn,
Neu fal Llywarch hirbarch hwn,
Neu Gasnodyn, dyn difas,
Neu Addaf frowysaf Fras.36

Felly hefyd, yn nes at ddechrau’r ganrif, Gwilym Ddu o Arfon yn ei awdl farwnad i
Drahaearn Brydydd Mawr, sydd yn enwi pedwar ar ddeg o feirdd i gyd, gan orffen y
rhestr â rhai o enwau mawr oes aur y Tywysogion, rhwng Cynddelw a Llygad Gãr.37

Ganrif a mwy yn ddiweddarach, ym marwnadau Guto’r Glyn a Rhys Goch Eryri i
Lywelyn ab y Moel, y Cywyddwyr cynnar eu hunain yw’r safon bellach. Rhoddir ei enaid,
medd Rhys, yn llaw Gruffudd Llwyd a’i ddwyn i Baradwys, lle y gwêl Ddafydd ap
Gwilym a Madog Benfras a Gruffudd Gryg,

A Iolo wych athro hael,
Gyweithas, a gwiw Ithael.38
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Tydi sydd, mau gywydd gau,
Ar y gwir, rywiog eiriau,
Minnau sydd, ieithrydd athrist,
Ar gelwydd tragywydd trist.47

A chystal nodi yma awgrym Thomas Parry ym Mlodeugerdd Rhydychen y gall hyd yn
oed y gerdd hynod deimladwy hon fod yn un o farwnadau ffug y Cywyddwyr cynnar—
‘probably a conventional tribute to a married woman’48 —er nad yw’n ymhelaethu dim
ar y ddamcaniaeth.

Yn y math o gyd-destun sydd gennyf mewn golwg, y mae’n bosibl darllen rhai o
gerddi teyrnged y Cywyddwyr cynnar i’w gilydd fel ymarferion yn null y farwnad ar y
mesur newydd. Y mae amryw ohonynt yn gerddi cywrain iawn, yn llawn o’r math o
ddyfalu a’r math o gymeriad llythrennol a chynganeddol anodd a geir yn y darn a
ddyfynnwyd uchod o farwnad Madog Benfras i Ddafydd ap Gwilym.49Dyma do o feirdd
yn mynd ati i arbrofi ac i gywreinio’r cywydd, mesur yr oedd ei wreiddiau, wedi’r cwbl,
yn ddigon distadl os derbynnir mai o draethodl y glêr ofer y tarddodd. Gellid awgrymu’n
betrus mai un rheswm paham y bu i Ddafydd, Madog Benfras a Gruffudd Gryg ganu
cywyddau marwnad i’w gilydd, a hwythau’n fyw, oedd am fod noddwyr yn amharod i
dderbyn marwnadau ar fesur newydd y cywydd yn ail chwarter y ganrif. Nid annichon
mai marwnad Iolo Goch i Syr Rhys ap Gruffudd (GIG cerdd VII), a fu farw yn 1356,
yw’r cywydd marwnad ‘gwirioneddol’ cyntaf sydd gennym, ac i Iolo ddwyn
parchusrwydd i’r cywydd marwnad fel y gwnaeth i’r cywydd mawl. Y mae’r pwyslais ar
y mesur ei hun yn amlwg yn ei farwnad i Ddafydd, marwnad wreiddiol iawn ar ffurf
ymddiddan rhwng y bardd a’r cywydd, ac yn wahanol i Ddafydd, cywyddau yw pob un
o farwnadau Iolo. Yn ôl y cywydd galarus, bu Dafydd unwaith yn Ymwared im am
wiwrodd; Tra fu Ddafydd, gelfydd gân, medd Iolo, Ydd oeddud barchus ddiddan.50 Y mae’n
gywydd dyfeisgar o ran ei ffurf, fel y mae Gruffudd Gryg yn ddyfeisgar wrth annerch yr
ywen, ac nid yw’n fy nharo i fel ymarfer ar gonfensiwn y farwnad. Y mae’n llai gorchestol
nag amryw o’r lleill, ac er, wrth gwrs, y gallwn fod yn cyfeiliorni’n llwyr, tueddaf i gytuno
â golygydd Iolo Goch fod hon, fel marwnad Iolo i Lywelyn Goch, yn mynegi colled
wirioneddol.51

Anodd peidio â sylwi ar y diffyg arwyddion galar yn y gerdd hon—y mae hyn yn wir
hefyd am gywydd Gruffudd Gryg i’r ywen—ac eithrio ambell ymadrodd gan Iolo fel
Uthr fy nghwyn o frwyn fraw, neu athrist y byd, / A thrachefn ni thrachyfyd. Nid awn mor
bell â Saunders Lewis a honnodd mai’r cwbl sydd yma yw ‘ystrydebau’r marwnadau
beirdd’,52 ond y mae’r diffyg wylofain ac ochneidio yn taro’r darllenydd. Cyferbynner, er
enghraifft, farwnad Dafydd i Ruffudd Gryg, sydd yn cychwyn fel hyn:

Tost oedd ddwyn, trais cynhwynawl,
Tlws o’n mysg, Taliesin mawl.

Pantri difydig digeirdd,
Pentan, buarth baban beirdd;
Paement i borthi pumoes,
Pell ym yw eu pwyll a’u moes ...
... Perllan clod y gwirodydd,
Pair dadeni pob rhi rhydd ...42

Amhosibl gwybod hyd sicrwydd, wrth gwrs, pa gerdd a ddaeth gyntaf, ond y mae’r
berthynas rhwng y ddau ddarn yn ddigon eglur. Yn fwy na hynny, ymddengys fel pe
bai’r naill farwnad yn adleisio’r llall o ran yr eirfa a’r ddelweddaeth: y mae’r naill fardd a’r
llall yn baun ac yn borthloedd, y naill yn Bennaeth penceirddiaeth a’r llall yn Bennaeth
barddonïaeth beirdd.

Gwae feirddlu! Gwiw ei farddlef.
Gyda Duw y gadwyd ef.43

medd Dafydd yn ei gwpled clo, a dyna Fadog yn cychwyn ei farwnad yntau, bron na
ddywedid fel carreg ateb:

Da ar feirdd, dewr o ãr fu,
Y dewisodd Duw Iesu.44

Cwyd hyn gwestiwn diddorol. Y mae deongliadau eraill yn bosibl, ond tybed nad
yw’r naill gerdd yn rhyw fath o ymateb i’r llall, yn debyg i’r modd y byddai’r pencerdd yn
ateb ei destunwyr drannoeth y ffair yn nefod y cyff clêr? Ai dyma amodau cyfansoddi a
pherfformio rhai o’r cerddi hyn, pan ddeuai beirdd ynghyd yng nghartref noddwr i
ymrysona a dychanu a thynnu coes? Un esboniad a gynigiwyd ar un o farwnadau
Gruffudd Gryg i Ddafydd yw ei bod yn gyfrwng cymod rhwng y ddau fardd, yn glo
huawdl ar yr ymryson a fu rhyngddynt; ac y mae’r farwnad yn dilyn yr ymryson yn y
rhan fwyaf o’r llawysgrifau.45 Cyn ei farw, medd Gruffudd, bu gyfarwas / Rhof ac ef; neud
rhyfu gas. Ymrafael yw ystyr cyfarwas, y gellir ei ddehongli fel cyfeiriad at yr ymryson.
Pwy bynnag a fu ar y cam, y mae Gruffudd yn barod i faddau i Ddafydd fel y maddeuodd
Duw iddo:

Ar y gwir y bu hirynt,
A minnau ar y gau gynt;
Bûm yn cynnelw ar gelwydd,
Gwawr serch ar y gwir y sydd.46

Gyda llaw, y mae tebygrwydd rhwng y dyfyniad hwn a geiriau Llywelyn Goch wrth
Leucu Llwyd:
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‘Gellid dadlau’, medd Dafydd Elis Thomas, ‘po fwyaf yr arwyddir galar mewn
marwnad, mwyaf effeithiol y gall fod yn ei pherfformiad fel ffurf o gatharsis. O ddadlau
fel yna, gall dramateiddio galar drwy ormodiaith fod yn esthetig yn ogystal ag yn
seicolegol ddefnyddiol’.58 Tri pheth a ddyly bod ar varwnad: argyllaeth [= tristwch, galar],
kwynvan, a dyhvddiant [= cysur], meddir yn y Pum Llyfr Cerddwriaeth.59 Dyna’r unig
gyfeiriad at y genre fel y cyfryw yng Ngramadegau’r Penceirddiaid, ac ymddengys i mi
fod y diffiniad yn fwy perthnasol i brif ffrwd y traddodiad nag ydyw i farwnadau’r beirdd
i’w gilydd. O wybod i Ddafydd ap Gwilym gyfansoddi ‘Marwnad Rhydderch ab Ieuan
Llwyd’ dros ei gyfaill Llywelyn Fychan o Lyn Aeron, ac o wybod hefyd fod Rhydderch
yn dal yn fyw yn negawd olaf y ganrif, y mae’r holl argyllaeth a’r holl gwynfan chwyddedig
yn ein taro’n ddigri. Teyrnged wreiddiol ar ffurf marwnad yw’r gerdd hon, hwyl arbrofol,
soffistigedig rhwng cyfeillion a oedd yng nghanol bwrlwm diwylliannol Ceredigion yn
y bedwaredd ganrif ar ddeg.

Ond beth am awdl farwnad Dafydd i Angharad, mam Rhydderch (CDG cerdd 9),
cerdd y ceir copi cynnar ohoni yn llawysgrif Hendregadredd a fu, fel y gwyddom bellach,
yn llyfr llys yng nghartref Angharad a’i gãr Ieuan Llwyd ym Mharcrhydderch? Ar yr
wyneb, nid oes lle i amau nad cerdd i noddwraig farw yw hon. Ac eto, noda John Jones,
Gellilyfdy i Ddafydd ganu cof Angharad ‘yn farwnad iddi a hithau’n fyw’.60 Ai dyfalu yr
oedd, ynteu a wyddai am draddodiad o’r fath? O ddarllen y gerdd yn y goleuni hwnnw,
gall yr adleisio sydd ynddi ar gonfensiynau’r canu serch ymddangos yn chwareus, elfen
sydd yn dwyn i gof y cywydd ‘Caer Rhag Cenfigen’ (CDG cerdd 122) a gyfansoddwyd
i’r un Angharad yn ddiau. Deuruddlas fain was wyf yn wael—er gwen, medd Dafydd, a
chan adleisio un o fotiffau nodweddiadol serch cwrtais:

Gwayw o’i chof drwof drawad—a’m gwarchae,
Gwae, em oleugae, y mau lygad!61

Ar y llaw arall, y mae’r math yma o groesffrwythloni o gyfeiriad y canu serch a’r
marwnadau i gariad y bardd yn null ‘Marwnad Lleucu Llwyd’ yn ddigon cyffredin wrth
goffáu gwragedd bonheddig, a buasai cyfeiriadau o’r fath yn ddigon priodol mewn
marwnad i un a noddodd y canu serch newydd yn ystod ei hoes. Cynigiodd Thomas
Parry yn go bendant mai ‘marwnad i bersonau byw’62 yw’r awdl orchestol i Ifor Hael a
Nest ei wraig (CDG cerdd 17), ar sail cwpled adnabyddus Lewys Glyn Cothi:

Aeth Dafydd gwawdydd drwy gôr
i nefoedd o flaen Ifor.63

Ond unwaith eto, y mae’n anodd ymglywed ag unrhyw ysgafnder yma, a gellid dadlau
bod y ffaith mai awdlau yw’r ddwy gerdd hyn i noddwyr Dafydd, fel y farwnad a ganodd
yn dilyn llofruddiaeth ei gâr Llywelyn ap Gwilym (CDG cerdd 6), yn tueddu i ategu eu
‘dilysrwydd’.

Tristeais, nid trais diarw,
Trwm oer, fal y trywyr marw.
Treiwyd gwawd, nid rhaid gwadu,
Tros fyd, gwladeiddiaf trais fu.
Tros fy ngran, ledchwelan lif,
Try deigr am ãr tra digrif.53

Ond, wrth gwrs, yr ydym ar dir sigledig wrth geisio mesur diffuantrwydd marwnad drwy
bwyso’r dagrau a chyfri’r ochneidiau.54 Byddai disgwyl i fardd ddilyn y confensiwn hwnnw
wrth ganu marwnad ffug, ac os nad dyna yw hon dyna’n sicr yw’r farwnad ochneidiol i
Rydderch.

Un peth a ddaeth yn glir wrth baratoi’r astudiaeth hon oedd fod yr elfen o ymollwng
galarus, mewn gwirionedd, yn llai amlwg o lawer mewn marwnadau i feirdd nag ydyw
mewn marwnadau i noddwyr, a hynny drwy gydol cyfnod y cywydd. Wrth gwrs, ceir
digon o eithriadau, yn enwedig lle bo perthynas neilltuol o glòs rhwng dau fardd, fel
perthynas athro a disgybl. Pwy a all amau dwyster dirdynnol geiriau Simwnt Fychan am
Siôn Tudur, y bu’n dwyn ei elor at lan y bedd?

Oes oesoedd Eglwys Asaf
A’i cudd, a’i weled nis caf.
Dugum dristwch yn drwch draw,
Dan ei elor doe’n wylaw.
O Fair, gwae, o’i farw y gwn,
Fi o’r dydd, ei frawd oeddwn—
Nid o fonedd, haelwedd had,
Ond o radd Duw a’i roddiad.
Yn ei ôl un mewn niwl wyf,
A niwl yw’r peth a wnelwyf.55

Ond a siarad yn gyffredinol, y mawl, y deyrnged farddol sydd flaenaf wrth goffáu’r beirdd.
Yng ngeiriau Tudur Aled am Ddafydd ab Edmwnd:

Canu fyth y cawn efô,
Ag iawn oedd ganu iddo.56

Talu dyled o ddiolch a wneir, a chwyno’r golled i frawdoliaeth y beirdd ac i gelfyddyd
cerdd dafod. Dro ar ôl tro y mae’r gerdd, yn ogystal â’r bardd, wedi ei chladdu neu ei
‘chuddio’ o olwg y byd. Yn gwbl groes i brif ffrwd y farwnad Gymraeg, prin iawn yw
unrhyw sôn am wraig neu deulu neu epil y bardd; go eithriadol, hyd y gwelaf, yw’r
cyfeiriad at fab yn un o’r marwnadau i Dudur Aled.57 Y mae’n naturiol, felly, fod yr
agweddau dagreuol a chysurlon yn llai amlwg mewn marwnadau beirdd.
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Marw gychwedl pencenedl coeth,
Tudur arf awchddur wychddoeth—
Ni furniaf ddim o’i farwnad—
Fychan, farchog midlan mad;
Chwerw iawn yw gennyf, chwaer orn,
Gytgerdd rhwng cloch ac utgorn;
Pa weiddi—pwy a wyddiad?—
Yw hwn a glywwn i’n gwlad?
Ubain a llefain rhag llid
Am y gãr mwya’ a gerid,
Tudur, wasgarwr tewdorf …67

Sylwodd Ann Matonis68 ar y gyfatebiaeth hynod sydd rhwng datblygiad rhethregol y
gerdd hon a ‘Marwnad Rhydderch ab Ieuan Llwyd’ Dafydd ap Gwilym:

Doe clywais, neur geisiais gêl,
Dair och ar lethrdir uchel.
Ni meddyliwn, gwn gannoch,
Y rhôi ãr fyth y rhyw och. 
Ni bu i’m gwlad, rhoddiad rhydd,
Na llif cwyn, na llef cynydd,
Na meingorn uwch llethr mangoed,
Na chloch uwch no’r och a roed.

Pa’r dwrw yw hwn, pedeiroch?
Pefr loes, pwy a roes yr och?
Llywelyn, o’r syddyn serch,
A roddes hon am Rydderch,
Fychan garllaw ei lân lys,
Ffyddfrawd Rhydderch ddiffoddfrys.69

Gwelaf yma fwy na chyd-ddigwyddiad, mwy na chasgliad o ‘shared formulae, or topoi
developed through strikingly similar words, ph[r]ases, and organizational units …’.70 Y
mae’r gyfatebiaeth mor anghyffredin o fanwl fel na welaf yma ddim ond efelychiad
bwriadus o ‘Farwnad Rhydderch ab Ieuan Llwyd’. Naill ai yr oedd gan Iolo gopi o’r
cywydd hwnnw o’i flaen neu fe’i gwyddai ar ei gof. Ond pam mynd ati mewn marwnad
wirioneddol i efelychu marwnad ffug i ddyn a oedd yn dal yn fyw ac yn iach yn 1367, a
dyn y bu Iolo ei hun, fel y tystia ei ddisgrifiad enwog o gwrs clera yng nghywydd
‘Ymddiddan yr Enaid a’r Corff’ (GIG cerdd XIV), yn canu ar ei aelwyd yng Nglyn Aeron?
Rhan o’r rheswm, efallai, oedd fod cysylltiad teuluol rhwng Rhydderch a Thuduriaid

Ai cerddi comisiwn yw’r rhain, marwnadau wedi eu cyfansoddi ymlaen llaw, fel petai,
rhag ofn i’r noddwr oroesi ei fardd? Nid oes dim yn afresymol mewn awgrym o’r fath;
wedi’r cwbl, yng nghrombil y BBC yn Llundain y mae teyrngedau i’r Frenhines Elisabeth
sydd yn hel llwch ers blynyddoedd. Y mae’n fwy na thebyg fod rhyw gyfran o farwnadau’r
Cywyddwyr i uchelwyr yn perthyn i’r dosbarth hwn,64 cerddi sydd yn coffáu’r gwrthrych
mewn termau lled gyffredinol heb gyfeirio’n benodol at amgylchiadau’r farwolaeth.
(Gallai’r un peth fod yn wir am rai o deyrngedau’r beirdd i’w gilydd.) Fel y mae’n
digwydd, efallai’n wir mai dyna yw’r farwnad arall i Rydderch ab Ieuan Llwyd a
gyfansoddwyd gan Ruffudd Llwyd yn nes at ddiwedd y ganrif.65 Er gwaethaf un cyfeiriad
at osod … / Y pridd ar wyneb Rhydderch, a’r gosodiad syml Caf o’i ôl cof i wylaw, mawl i’w
nawdd a’i ddiwylliant yw’r gerdd ar ei hyd. Anodd credu bod y bardd yn ymateb i
farwolaeth sydd newydd ddigwydd. Y mae’n wir fod Dafydd ap Gwilym yn pwysleisio
byrder einioes Angharad a sydynrwydd ei marwolaeth, ac y ceir yr argraff y bu Ifor a Nest
farw tua’r un adeg â’i gilydd, a’r bardd yntau yn teimlo’i henaint, ond gallasai ddychmygu’r
pethau hyn fel y dychmygodd gladdedigaeth Rhydderch. Disgrifir Angharad fel cymar
Ieuan a Gorwyr i Gynfrig, ond nid oes sôn am Rydderch ei mab. Ym ‘Marwnad Ifor a
Nest’ darlunnir dyfodol llewyrchus Llys Fasaleg deg,

Lle bydd lleferydd, llifeiriaint—gwinllestr
A golau fenestr ac aelfeiniaint.66

Ond yma eto, nid ymddengys fod yr epil yn rhan o’r dyfodol hwnnw, fel y disgwylid
mewn marwnad gonfensiynol. Drwy gydol cyfnod y cywydd, y mae’r pwyslais ar barhad
y llinach yn rhan hanfodol o ddyhuddiant y farwnad i deulu’r ymadawedig.

Wedi dweud hynny, y mae’n amlwg fod y rhan fwyaf o farwnadau’r Cywyddwyr wedi
eu cyfansoddi ar farwolaeth y gwrthrych. Bydd cyfeiriadau penodol yn aml at
amgylchiadau na allesid eu rhag-weld—y wraig neu’r gãr yn dal yn fyw, er enghraifft, ac
yn galaru am eu cymar. Yng ngwaith Iolo Goch, boddi Goronwy fab Tudur Fychan (GIG
cerdd VI); y disgrifiad manwl-gywir hwnnw o waeledd a chynhebrwng Ithel ap Robert
(GIG cerdd XV); ac ym marwnad Tudur Fychan y cyfeiriad at farw ei frawd flwyddyn
ynghynt, yn 1366. Dyma gwpledi agoriadol y cywydd:

Clywais doe i’m clust deau
Canu corn cyfeiliorn cau:
Wi o Dduw, a wyf ddiorn?
Pa beth yw y gyfryw gorn?
Galargyrn mechdëyrn Môn,
Gogleisiwyd beirdd gwagleision;
Pa dwrw yw hwn, gwn gannoch,
Pa ymffust i’m clust fal cloch?
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Hersdin Hogl a’r arogl oer,
Henllodr figyrnbodr garnboer …76

Yr hyn sy’n ddiddorol am y cywydd yw’r modd y mae Iolo’n gwyrdroi ieithwedd a
chonfensiynau stoc y farwnad arferol, gan greu math o barodi ar ei ganu ef ei hun, yn
enwedig felly yn ei farwnadau i Syr Rhys ap Gruffudd ac Ithel ap Robert (GIG cerddi
VII, XV).77 Dyma ddisgrifiad Iolo o gladdedigaeth rwysgfawr y marchog Rhys ap
Gruffudd yng nghôr yr eglwys yng Nghaerfyrddin:

Corff mawr ar y llawr gerllaw,
A’i genedl yn ei gwynaw,
A’i wayw ar gae, gwae a’i gwñl,
A’i emys yn ei ymyl,
A’i lem lifaid, drem drydoll,
A’i aesawr, âi i’r llawr oll,
A’i bebyll didywyll du,
Nêr, a’i faner i fyny,
A’i arwyl a’i hwyl hyloyw,
A’i guras a’i helm las loyw,
A’i seirch yn gyfryw â syr,
A’i eisiau yn ei asur;
A’i enaid, ydoedd ener,
Aed ef i wenwlad nef Nêr.78

A’i genedl yn ei gwynaw, meddir am Syr Rhys, yn gyson â’r urddas sydd yn un o hanfodion
y genre; A’i gwaling yn ei gwyliaw, sef ei thorllwyth o gnafon di-raen—dyna dynged
Herstin Hogl. Bron na ellid honni bod y naill linell yn adlais creulon o eironig o’r llall:

Nos y rhwymwyd, dorglwyd don,
A’i deufraich ar ei dwyfron,
A bwrw’r hwch mewn berwa wrysg
Â phloc aml a phlwyw cymysg
Yng nghwr bwth, anghywair baw,
A’i gwaling yn ei gwyliaw.
Rhull gyrchgas, rhwyll gywarchgwd,
Rhoed ysgrîn ar hyd ysgrãd,
A rhwyd fawr ar hyd y fam,
Rhasgl fynwes gawsgasgl goesgam,
Rhag gweled rhwyg ei gwilers
A chnu’i hiad yn uwch no’i hers.

Môn; daeth cyfran o dreftadaeth Ednyfed Fychan yn y de i ran Rhydderch yn 1391.71

Gall fod yma elfen o deyrnged i Ddafydd ap Gwilym, a chynulleidfa Iolo yn adnabod y
gyfeiriadaeth ac yn ei gwerthfawrogi. 

Marwnad ffug, neu farwnad ‘ymlaen llaw’, yn sicr, yw cywydd Gruffudd Gryg i Rys,
un o feibion Tudur Fychan, a ddienyddiwyd mor ddiweddar â thua 1411 am ei ran yn
y Gwrthryfel.72 Nid oes yma ddim digrifwch amlwg fel y cyfryw, fel sydd ym ‘Marwnad
Rhydderch ab Ieuan Llwyd’, ond y mae’r naws yn gymharol anffurfiol tua’r diwedd wrth
i Ruffudd adleisio cywair ysgafnach y canu serch. Nid oes yng Ngwynedd bellach, meddir:

Na cheisio glân rianedd,
Na charu merch, ni cheir medd,
Nac oed â Gwen i gadw gwñdd,
Nac adar ym medw goedydd,
Na bron yn llawen, na brig,
Na diddan neb ond eiddig.73

A dyna adlewyrchu eto ddiddordeb Tuduriaid Môn yn niddanwch newydd y cywydd, y
diddanwch a boblogeiddiwyd gan Ddafydd ap Gwilym yn anad neb.74

Y mae un math arall o farwnad nad oes sôn amdani yn astudiaeth Dafydd Elis
Thomas, sef y farwnad ddychanol. Ceir yn Llyfr Coch Hergest awdl farwnad ddifenwol
gan Brydydd Breuan, bardd o ogledd Penfro, y mae’n debyg, i gerddor crwydrol o’r enw
Tarre. Mynega ei fwriad I ganu marwnad ddiymadaw, cyn mynd rhagddo i’w wawdio
am ei wladeiddrwydd a’i fegera, a’i lythineb yn anad dim, a’i adael ar ddiwedd y gerdd
nid yng nghwmni’r angylion, ond Yn llawr uffernblas yn llyncu cig bras, yn was i Jiwdas
ei hun.75 Efallai mai marwnad yw hon i glerwr a fu’n gyff gwawd tra oedd ar dir y byw,
ond y mae’r un mor debygol y buasai’r Tarre hwn yn bresennol yn y gynulleidfa pan
ddatganwyd y gerdd, fel rhan o’r difyrrwch sydd yn gysylltiedig â thraddodiad y cyff clêr.
Enghraifft fwy dyfeisgar o lawer o’r farwnad ddychanol yw cywydd Iolo Goch i fam y
Gwyddelyn, Herstin Hogl. Y mae’r gerdd yn ffrwyth sialens a osodwyd i Iolo ac eraill
gan ei gyfaill Ithel Ddu (bardd y canodd Iolo farwnad iddo, fel y gwelwyd, a honno, yn
ôl pob tebyg, yn farwnad ffug):

Ithel Ddu i’th alw ydd wyf,
Athrodwr beirdd uthr ydwyf,
Athro’r gerdd y’th roir ar gant,
Etholwalch beirdd y’th alwant …
Erchaist i feirdd orchest fawr,
Arch afraid cyn eiry Chwefrawr,
Goffáu y gïau ffiaidd,
Gythwraig, ymddanheddwraig haidd,
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hynny yn null di-glem Clidro ei hun.84 Fe’i disgrifir mewn un llawysgrif fel ‘Marwnad
Robert Clidro o ddegrifwch y gerdd ag nid o anrhydedd ir gwr’,85 ac yn ôl copïwr arall:

Sion Tudur ai cant, ar un ffordd ag i bydde Clidro yn canu, a mwy poen a gowse yn
gwneuthyr y co: yma nag un ar a wnaethe er moed.86

Felly, y mae’r gerdd yn frith o gynganeddion ac odlau diffygiol, o linellau rhy hir, ac o
ffurfiau llafar Clidroaidd, ac yn frith hefyd o gyfeiriadau at gerddi digri penodol o waith
Clidro ei hun. Os talu teyrnged a wna’r Cywyddwyr cynnar wrth gyfeirio at waith ei
gilydd, tynnu coes diniwed yw diben y gyfeiriadaeth hon. Y mae’r gerdd yn cychwyn yn
farwnadol fawreddog, yn llawn och a gwae:

Aeth yn wan darn o’r deyrnas,
Clidro, ail Iago, a las.87

ac y mae’r diweddglo yr un mor urddasol:

Nefoedd i enaid Clidro,
Wrth glywed ei fwyned fo.
Gorau crythor yng Nghymru,
Gorau prydydd fydd ac a fu.88

Mae tafod y bardd yn dynn yn ei foch, a siawns, fel yr awgryma’r golygydd, Enid Roberts,
nad oedd y gwrthrych yn fyw i werthfawrogi’r jôc.89

Rhaid fod rhagor na hyn o farwnadau dychanol wedi eu canu ar hyd y canrifoedd.
Gan fod dwy wrach o fewn Herstin Hogl, medd Iolo, rhaid fydd i’r beirdd Furnio iddi
ddwy farwnad;90 ffugio, neu ganu celwydd yw ystyr ‘murnio’ yn y cyd-destun hwn.91 Ac
yn gwbl groes i hynny, fe gofir iddo ddatgan, tua dechrau ei farwnad i Dudur Fychan,
Ni furniaf ddim o’i farwnad.92 Gallasai hyn, yn syml iawn, fod yn fynegiant o ddidwylledd
ei deyrnged yn wyneb y duedd naturiol at ormodiaith ym marwnadau’r beirdd. Ond y
mae modd ei ddehongli hefyd fel cyfeiriad at farwnadau’r cyfnod i’r byw a fuasai’n
gyfarwydd i’w gynulleidfa, a hyd yn oed fel cyfeiriad penodol, eironig at y farwnad ffug
i Rydderch ab Ieuan Llwyd yr ymddengys fod y rhan hon o’r gerdd yn efelychiad ohoni.
Gellid dadlau hyd ddydd y Farn ynghylch ‘dilysrwydd’ cerddi penodol, ond yn
bendifaddau yr oedd yna’r fath beth â murnio marwnadau, yn enwedig yn y bedwaredd
ganrif ar ddeg. Ymddengys i mi fod yr arfer yn gynhenid Gymreig, a’i fod yn deillio o
greadigrwydd arbrofol cyfnod bore’r cywydd.

Yn ei brat, henwrach gateirch,
Yr aeth i’r cladd, caeth y cleirch.
Buwch ffôl, ni bu uwch ei phen
O ffurf gaffael offeren
Nac offrwm, widdon geuffrom,
Na rhan, na lluman, ãyll lom,
Eithr ei hudffat a’i throedffust,
Odid o chlywid â chlust …79

Ni fendithir yr olynydd yn y farwnad hon, na’i foli:

I ddiawl oedd ohoni ddyn,
I ddiawl yntau Wyddelyn.80

A gwahanol iawn yw gwaddol Herstin Hogl i ewyllys Lleucu Llwyd (sylwer ar y cymeriad
geiriol ‘a’i’, a welwyd eisoes ym ‘Marwnad Syr Rhys’):

Rhanned ei blawd a’i rhynion
Rhwng clêr, a’i phiner a’i ffon
A’i chynfas a’i chrys bras brau
A’i chae latwm a’i chlytiau
A’i chwd a’i gogr, fuwch edern,
A’i chi a’i chath, och i’w chern,
A’i chunnog laeth a’i chwynnogl,
A’i chwd, Hersdin hwgwd Hogl,
A’i ffunen hen a’i ffon hi,
A’i burwy a’i mail boeri …81

Anodd eto yw gwybod a oedd gwrthrych y farwnad hon—a chymryd ei bod yn gymeriad
o gig a gwaed—yn fyw ai peidio pan gyfansoddwyd y gerdd.

A symud ymlaen i’r bymthegfed ganrif, gãyr pawb am y marwnadau digri a ganodd
Guto’r Glyn a Llywelyn ap Gutun i’w gilydd, a’r cwpled athrylithgar hwnnw o waith
Llywelyn:

Boddi wnaeth ar draeth heb drai,
Mae’n y nef, am na nofiai.82

Ond y mae’r rhain yn perthyn yn nes, mewn gwirionedd, i ddefod y cyff clêr nag i
draddodiad y farwnad.83 Ryw ganrif yn ddiweddarach eto, fe ganodd Siôn Tudur gywydd
marwnad yr un mor smala i’r cocosfardd hynod Robin Clidro o Ddyffryn Clwyd, a

86 Huw Meirion Edwards Murnio marwnadau 87



18 GLlGMH cerdd 7.
19 GIG XXII.57–62. 
20 CDG 21.43–50. 
21 GDG 460. Y mae’n drawiadol fod yr ansoddair ‘digrif ’ yn digwydd yn y cywydd hwn ac yn y rhan

fwyaf o’r cerddi y tybir mai ffugfarwnadau ydynt, gw. GGGr 132–3.
22 Cymh. sylw D.J. Bowen: ‘Ond nid wyf erioed wedi teimlo bod y cyfeiriad at ladd gãydd ym

marwnad Dafydd i Ruffudd ab Adda … ynddo’i hun yn gwneud honno’n “ffug” … Mae’r naws
yn wahanol i’r hyn ydyw yn yr ymryson ynghylch boddi Guto’r Glyn …’, gw. ‘Dafydd ap Gwilym
a Cheredigion’, Llên Cymru, 14 (1983–4), 185n.

23 GTA CXXV.25–6.
24 GLGC 26.23–4. 
25 Dyfynnir yn Cywyddau Dafydd ap Gwilym a’i Gyfoeswyr, gol. Ifor Williams a Thomas Roberts

(Caerdydd, 1935), xc.
26 Ib., LXI.37–8. 
27 CDG 21.25–6. 
28 CDG 10.1–4. Sylwer bod Dafydd yn defnyddio’r cymeriad geiriol ‘och’ dros ddau englyn yn ei

awdl farwnad deimladwy i’w gâr Llywelyn ap Gwilym, gw. CDG 6.113–20. Fel y gwelir isod,
dyma’r unig farwnad o’i eiddo y mae’n sicr iddo ei chanu a’r gwrthrych yn farw.

29 Jerry Hunter, ‘Cyd-destunoli ymrysonau’r Cywyddwyr: golwg ar ‘yr ysbaddiad barddol’ ’, Dwned,
3 (1997), 33–52, a phennod 5 yn y gyfrol hon.

30 Gw. GIG XXIII.1–16.
31 Ib., XXXVII.73–80. 
32 Bromwich, Selected Poems of Dafydd ap Gwilym, 182. Gosodwyd marwnadau Dafydd i Ruffudd

ab Adda a Madog Benfras yn yr adran ‘Addresses to Friends’, 166–83.
33 Er enghraifft, GDG 431 (dau englyn marwnad i Ddafydd ap Gwilym a roed Dan lasbren, hoyw

ywen hardd ); GGl 2 cerdd CIII; GTA 752; GLM 351.
34 GSRh cerdd 2.
35 Gw. y nodyn arno yn GGl 2 321.
36 GDG 428. 
37 Gwaith Gruffudd ap Dafydd ap Tudur ac Eraill, gol. N.G. Costigan (Bosco) et al. (Aberystwyth,

1995), cerdd 8.
38 IGE 2CVII.61–2. Cymh. y cwpled Ail Iolo oedd Lywelyn, / Ail Ruffudd neu Ddafydd yn’, gw. GGl 2

V.41–2. O ystyried poblogrwydd ei gerddi, y mae’n drawiadol nad enwir Llywelyn Goch ap Meurig
Hen gan y naill na’r llall.

39 Gw. Morgan T. Davies, ‘ ‘Aed i’r coed i dorri cof ’: Dafydd ap Gwilym and the metaphorics of
carpentry’, Cambrian Medieval Celtic Studies, 30 (1995), 67–85.

40 GDG 429–30. 
41 Ib., 424. Ceir nifer o ddisgrifiadau ‘milwrol’ tebyg i’r rhain ym marwnadau’r beirdd hyn i’w gilydd;

cymh. er enghraifft, Cad daradr (CDG 20.25) a Fardd penceirddradd, lifnadd lafn (GDG 427). Y
mae’n debyg mai at ragoriaeth y bardd wrth ymryson y cyfeiriant ar y cyfan, ond efallai fod yma
atgof o feirdd-filwyr arwrol cyfnod y Tywysogion. Cymh., er enghraifft, farwnad Cynddelw i
Fleddyn Fardd a laddwyd, y mae’n debyg, wrth ymladd ym myddin Madog ap Maredudd, gw.
Gwaith Cynddelw Brydydd Mawr, I, gol. Nerys Ann Jones ac Ann Parry Owen (Caerdydd, 1991),
cerdd 29. Er disgrifio Dafydd fel gwas gwawd, ei filwriaeth a folir yn bennaf, gyda phwyslais ar

1 Cyhoeddwyd yr ysgrif hon yn wreiddiol yn Dwned, 5 (1999), 47–70.
2 Dafydd Elis Thomas, ‘Agweddau ar y cywydd marwnad’ (Ph.D. Cymru [Bangor], 1987). Ynghylch

amodau cyfansoddi a pherfformio marwnadau yn yr Oesoedd Canol, gw. hefyd Huw M. Edwards,
‘Dwyn marwnadau adref ’, Llên Cymru, 23 (2000), 21–38.

3 Thomas, ‘Agweddau ar y cywydd marwnad’, 425.
4 Gw. y bennod ‘Marwnad Uchelwr’, ib., 251–327.
5 Gw. y bennod ‘Marwnadau i Fardd’, ib., 366–88.
6 GTA 725–52.
7 Am ymdriniaethau diweddar, gw. y nodiadau cefndir ar y cerddi perthnasol ar wefan DG.net ac yn

CDG; GGGr; GMBen.
8 Gw. Gruffydd Aled Williams, ‘Adolygu’r canon: cywydd arall gan Iolo Goch i Owain Glyndãr’,

Llên Cymru,  23 (2000), 39–47.
9 Gw. D.J. Bowen, ‘Beirdd a noddwyr y bedwaredd ganrif ar ddeg’, Llên Cymru, 17 (1992–3), 101,

103; id., ‘Dafydd ap Gwilym a datblygiad y cywydd’, ib., 8 (1964–5), 28, lle y dywedir: ‘Fel y gellid
disgwyl, y mae marwnadau Dafydd i’w gyd-feirdd gyda’r mwyaf ceidwadol a gorchestol o’i ganu.
Y mae hyn yn arbennig o wir am ei farwnad i Ruffudd ab Adda, ac efallai iddi gael ei chanu o flaen
y lleill oblegid ar achlysur llofruddiaeth Gruffudd y canwyd hi ac nid a’r bardd eto’n fyw’. Ond
gwrthgyferbynner ei farn am y marwnadau i Ddafydd yn n. 41 isod. 

10 Gw. pennod Rachel Bromwich, ‘The earlier Cywyddwyr; Dafydd ap Gwilym’s contemporaries’ yn
Aspects of the Poetry of Dafydd ap Gwilym (Cardiff, 1986), 152–71; eadem, Selected Poems of Dafydd
ap Gwilym (Harmondsworth, 1985), 181–2.

11 GIG 303, 307, 313.
12 Y mae modd ymglywed yn y cywydd ‘Mawl i’r Haf ’ ag adlais o rethreg y farwnad yn ogystal â

molawd uchelwr: Aed bendithion beirddion byd / A’u can hawddamor cennyd. / Yn iach, frenin yr
hinon, / Yn iach, ein llywiawdr a’n iôn, / Yn iach, y cogau ieuainc, / Yn iach, hin Fehefin fainc… (CDG
35.41–6).

13 Gwaith Cynddelw Brydydd Mawr, II, gol. Nerys Ann Jones ac Ann Parry Owen (Caerdydd, 1995),
cerdd 14 a gw. yn arbennig dudalen 248. Nid ymddengys fod gennym yr un farwnad ffug fel y
cyfryw o gyfnod y Tywysogion, ond cerdd ddiddorol yn y cyswllt hwn yw awdl Hywel Foel yn
deisyf rhyddid i Owain ap Gruffudd a garcharwyd gan ei frawd Llywelyn. Cyfeirir at y noddwr fel
pe bai’n farw; aeth y ddaear yn ddiffrwyth o’r herwydd a gadawyd ei fardd yn alltud amddifad:
Difro wyf heb rwyf, heb roddion, gw. Gwaith Bleddyn Fardd a Beirdd Eraill Ail Hanner y Drydedd
Ganrif ar Ddeg, gol. Rhian M. Andrews et al. (Caerdydd, 1996), cerdd 22, a sylwadau Brynley F.
Roberts, 183–4.

14 CDG 20.1–6. 
15 Bromwich, Aspects of the Poetry of Dafydd ap Gwilym, 160. Nid anghyffredin yn yr Oesoedd Canol

oedd cymysgu’r dwys a’r digri, y crefyddol a’r seciwlar, ond peth prin iawn mewn marwnad
wirioneddol yw’r math o ddigrifwch dychanol a geir gan Ruffudd Llwyd ap Llywelyn Gaplan yn
ei gywydd marwnad i Syr Rhys ap Gruffudd Ieuanc (m. 1380). Ar ôl disgrifio ei farch yn cludo ei
arfau i’r llan yng Nghaerfyrddin, meddir: Ni roddid, pe byw llid Llñr, / Y glaswelw i’r eglwyswyr. / Od
â brawd troednoeth heb dawl / Ar orwydd gãr eryrawl, / Da y gãyr march Rhys, dewrfrys dãr, / Ysgydio’r
diesgidiwr, gw. Blodeugerdd Barddas o’r Bedwaredd Ganrif ar Ddeg, gol. Dafydd Johnston (Llandybïe,
1989), 76.45–50.

16 GIG XXIII.33–40. 
17 Bromwich, Aspects of the Poetry of Dafydd ap Gwilym, 161.

88 Huw Meirion Edwards Murnio marwnadau 89



55 GST 211.9–18.
56 GTA LXX.25–6.
57 Ib., 744. Yng nghywydd marwnad Siôn Cain i’w gyfaill o fardd Edward Urien (m. 1614), sonnir

am alar ei frodyr a’i chwiorydd a’u plant, gw. Blodeugerdd Barddas o’r Ail Ganrif ar Bymtheg, gol.
Nesta Lloyd (Llandybïe, 1993), cerdd 115. Gw. hefyd y farwnad i Ddafydd Llwyd o Fathafarn a’i
blant yn GDLl cerdd 98.

58 Thomas, ‘Agweddau ar y Cywydd Marwnad’, 258.
59 Williams a Jones, Gramadegau’r Penceirddiaid, 136.
60 Pen 267, 48. Yr wyf yn ddiolchgar i Daniel Huws am y cyfeiriad hwn. Am ymdriniaeth ddiweddar

â’r marwnadau i Angharad a Rhydderch ac i Ifor Hael ei wraig, gw. y nodiadau ar y cerddi hyn ar
wefan DG.net ac yn CDG.

61 CDG 9.73–4. 
62 GDG lxix. Cymh. CDG 610: ‘Ac o ran tystiolaeth fewnol gellir nodi’r modd y troir at yr amser

presennol wrth sôn am lys Basaleg yn ll. 41, ac wrth sôn am Ifor a Nest yn ll. 35, a hefyd y fendith
ar henaint Ifor ym Masaleg, os iawn y dehonglir y llinell olaf.’

63 GLGC 202.43–4.
64 Cymh. sylwadau D.J. Bowen, ‘Beirdd a noddwyr y bymthegfed ganrif (Rhan III)’, Llên Cymru, 19

(1996), 10–11, a gw. Huw M. Edwards, ‘Dwyn marwnadau adref ’, 36–7.  
65 IGE2 cerdd XXXVIII. Cymherir y cywydd â CDG cerdd 10 gan Rachel Bromwich mewn nodyn

yn Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd, xxix (1980), 81–3: ‘Whether Gruffudd Llwyd’s poem is
a genuine or ‘fictitious’ marwnad’, meddai, ‘is another question …’. Cymh. sylw Dafydd Johnston:
‘Mae’n debyg iddo [= Rhydderch] farw yn gynnar yn y 15fed ganrif, ond fe all mai marwnad ffug
yw hon’, gw. Blodeugerdd Barddas o’r Bedwaredd Ganrif ar Ddeg, 190.

66 CDG 17.41–2. 
67 GIG IV.1–19. 
68 Ann Matonis, ‘The marwnadau of the Cywyddwyr: variations on a theme’, Studia Celtica, 18/19

(1983–4), 167–8. 
69 CDG 10.1–14. 
70 Matonis, ‘The marwnadau of the Cywyddwyr: variations on a theme’, 167.
71 D. Hywel E. Roberts, ‘Noddwyr y beirdd yn sir Aberteifi’, Llên Cymru, 10 (1968–9), 85.
72 Williams a Roberts, Cywyddau Dafydd ap Gwilym a’i Gyfoeswyr, cerdd LXXX; gw. trafodaeth D.J.

Bowen, ‘Dafydd ap Gwilym a datblygiad y cywydd’, 11n. Yn nhestun Dafydd Johnston,
Blodeugerdd Barddas o’r Bedwaredd Ganrif ar Ddeg, cerdd 41, ychwanegwyd rhai llinellau o lsgr.
Gwysanau 25 lle y priodolir y gerdd i Iolo Goch.

73 Williams a Roberts, Cywyddau Dafydd ap Gwilym a’i Gyfoeswyr, LXXX.55–60. 
74 Y mae tebygrwydd rhwng y llinellau hyn a ‘Marwnad Gruffudd Gryg’, CDG 22.23–36. Awgryma

Rachel Bromwich eu bod yn cysylltu’r cywydd â’r cerddi i Ifor Hael yn hytrach nag â’r farwnad
wirioneddol, gw. Aspects of the Poetry of Dafydd ap Gwilym, 164. 

75 Gwaith Prydydd Breuan, Rhys ap Dafydd ab Einion, Hywel Ystorm, a Cherddi Dychan Dienw o Lyfr
Coch Hergest, gol. Huw Meirion Edwards (Aberystwyth, 2000), 2.10, 43.

76 GIG XXXVI.1–12. 
77 Ceir yr un math o wrthdroi eironig ar hanfodion y farwnad draddodiadol, i ddiben gwahanol, gan

Siôn Cent, er enghraifft, yn y cywydd ‘I Wagedd ac Oferedd y Byd’, IGE 2 cerdd XCVI.  
78 GIGVII.45–58. 

fyrder ei einioes: Mabolaeth feddfaeth facwy, / Mab o oed a’i hoed yn hwy (llau. 19–20). (Fel yr
awgryma’r dyfyniad hwn, tebyg mai ‘Y Gododdin’ yw prif darddle topos yr arwr ‘hoedlfyr’ yng
nghanu’r cyfnod, gw. ib., 26.) Y mae Madog Benfras, yntau, yn wawdwas ac yn facwy a gipiwyd
ym mlodau ei ddyddiau: Y macwy llawen heno … A dry yfory yn farw (CDG 20.3–6). Y mae’r
thema’n amlwg, wrth gwrs, yn y marwnadau i Ddafydd ap Gwilym, er enghraifft, Hudol doe fu
hoedl Dafydd, / Hoyw o ddyn pe hwy fai’i ddydd (GIG XXI.1–2). Cymh. ymhellach ‘Marwnad
Angharad’ a drafodir isod: Pa un â’m aur fun mor fyr—o’i hoedlddydd? (CDG 9.33). Yn ôl D.J.
Bowen, ‘(Bron na chaf fy nhemtio bellach i gredu mai thema’n perthyn i gyfnod a bwysleisiai
fwynderau bywyd segur yr ifanc braf eu byd yw’r cyfeirio yn y marwnadau i Ddafydd ap Gwilym
at ei farw’n gynnar (ac felly o bosibl y cyfeiriadau at ei allu fel milwr), yn arbennig gan mai canu
marwnadau a’r gwrthrych eto’n fyw oedd y confensiwn, yr un fath â pharatoi beddrodau ymlaen
llaw.)’, gw. ‘Dafydd ap Gwilym a Cheredigion’, 185.

42 CDG 18.15–20, 27–8. 
43 CDG 20.47–8. 
44 GDG 424. 
45 Bromwich, Aspects of the Poetry of Dafydd ap Gwilym, 159–60; gw. hefyd CDG 614. Yn ôl golygydd

diweddaraf Gruffudd Gryg, ‘Y tebyg yw fod y ffug-farwnad  hon wedi ei chanu ychydig ar ôl yr
ymryson, a bod ffug-farwnad Dafydd i Ruffudd wedi ei chanu yn ei sgil’, gw. GGGr 133. Cymh.
marwnad Edmwnd Prys i Wiliam Cynwal sydd yn cloi’r ymryson rhwng y ddau fardd, gw. Ymryson
Edmwnd Prys a Wiliam Cynwal (Caerdydd, 1986), gol. Gruffydd Aled Williams, cerdd 54. (Yr wyf
yn ddiolchgar i A. Cynfael Lake am ddwyn hyn i’m sylw.) I’r gwrthwyneb, ysgogi ymryson â
Llywelyn ab y Moel a wnaeth marwnad Rhys Goch Eryri i Ruffudd Llwyd, gw. IGE 2 cerdd LIII.
Am achos tebyg o farwnad dramgwyddus yn ysgogi ymateb, gw. D.J. Bowen ac Eurys Rowlands,
‘Ymryson rhwng Hywel Dafi a beirdd Tir Iarll’, Llên Cymru, 3 (1954–5), 107–14.

46 GDG 427. 
47 GLlGMH 12.41–4.
48 The Oxford Book of Welsh Verse, ed. Thomas Parry (Oxford, 1962), 544. 
49 Yn ôl y Pum Llyfr Cerddwriaeth, Tri Ryw gymeriad pennkerddiaidd yssydd, nid amgen, kymeriad

kynghaneddol, kymeriad llythyrennol ssynnhwyrol, a chymeriad kyvochredic. Dau ryw gymeriad
disgybliaidd yssy, kymeriad llythyrennol, a chymeriad synnhwyrol. Enwir cymeriad penceirddiaidd yn
un o’r pum peth a bennkerddeiddia kerdd davawd, gw. Gramadegau’r Penceirddiaid, gol. G.J.
Williams ac E.J. Jones (Caerdydd, 1934), 118. 

50 GIG XXI.12, 19–20.
51 Ib., 303. Cymh. sylw Dafydd Johnston yn Llên yr Uchelwyr: Hanes Beirniadol Llenyddiaeth Gymraeg

1300–1525 (Caerdydd, 2005), 149: ‘Tybiaf mai marwnadau dilys yw rhai Iolo Goch i Ddafydd
ac i Lywelyn Goch, am fod ynddynt fwy o bwyslais ar safle uchel y ddau fardd yn rhinwedd eu
celfyddyd.’

52 Saunders Lewis, ‘Y Cywyddwyr cyntaf ’ yn Meistri’r Canrifoedd, gol. R. Geraint Gruffydd
(Caerdydd, 1973), 57. 

53 CDG 22.1–8. 
54 Gw. Enid P. Roberts, ‘Cywyddau marwnad Rhisiart Miltwn’, Ysgrifau Beirniadol, II (Dinbych,

1966), 241–70, lle y dangosir i’r pedwar cywydd marwnad galarus iddo ef a’i wraig gael eu
cyfansoddi tua 1592, tua phymtheng mlynedd ar ôl ei farw, efallai ar achlysur codi’r gofeb iddynt
yn yr Eglwys Wen yn Ninbych. Nid oedd un o’r beirdd, Tomos Prys, ond rhyw dair ar ddeg oed
pan fu farw Rhisiart Miltwn, a phrin y gallai gofio Siân, ei wraig; ‘nid yw ei eiriau’, meddir, ‘ond
ystrydeb’, gw. ib., 242.

90 Huw Meirion Edwards Murnio marwnadau 91



5

Cyd-destunoli ymrysonau’r Cywyddwyr: 
golwg ar yr ‘ysbaddiad barddol’

JERRY HUNTER

Ar un olwg, y mae’r ymryson yn beth hawdd ei ddiffinio: dau fardd yn cynnal dadl
estynedig ar ffurf fydryddol.1 Eto, y mae’n anodd gwybod ymhle’n union i osod ffiniau’r
diffiniad. Gellir ei alw’n genre, yn fath arbennig o gerdd, ond y mae’n well gennyf
ddefnyddio term mwy cymhleth, sef traddodiad perfformiadol. Ymdebyga’r ymryson i
ddrama neu ddefod. Dau fardd yn ymadweithio’n gyhoeddus yw hanfod ymryson, ac y
mae ei gynnwys yn ddyledus, felly, i’r ddau unigolyn yn ogystal ag i ffactorau allanol y
gellid tybio iddynt ddylanwadu arnynt wrth gynnal yr ymryson, ymateb y gynulleidfa,
er enghraifft. Mewn geiriau eraill, perthyn iddo wedd berfformiadol glir.

Beth am fesur yr ymryson? Trafod ymrysonau’r Cywyddwyr yr wyf, ac yn wir, y
cywydd oedd mesur ymrysonau mwyaf adnabyddus y cyfnod: ymryson Dafydd ap
Gwilym a Gruffudd Gryg, Siôn Cent a Rhys Goch Eryri, Edmwnd Prys a Wiliam
Cynwal. Ond y mae englynion ymryson o’r un cyfnod wedi goroesi, a chredaf fod
perthynas agos iawn rhwng rhai o’r ymrysonau adnabyddus ar ffurf cywydd a’r englynion
testunio masweddus a gysylltid â thraddodiad y cyff clêr.

A beth am destun yr ymryson? Y mae pob ymryson yn dechrau fel dadl ynghylch
rhyw destun penodol, er bod ymosodiadau personol ac enllib masweddus yn hawlio lle
blaenllaw yn aml iawn. Yn wir, er y ceir ambell ymryson heb yr elfen fasweddus-enllibus
hon, ar y cyfan, y mae cyfuniad o’r ‘uchel’ a’r ‘isel’ o ran testun yn nodweddu ymrysonau’r
Cywyddwyr.2 Cymerer, er enghraifft, ymryson Dafydd ap Gwilym a Gruffudd Gryg.
Testun difrifol oedd man cychwyn y ddadl, sef natur a gwerth y canu serch newydd a
gysylltid â Dafydd. Ond er iddynt ddechrau canu ar y pwnc aruchel hwn, yn fuan y
mae’r ddau fardd yn mynd ati i ymosod ar ei gilydd, a hynny mewn modd personol iawn.
Bawddyn yw un enw y mae Gruffudd yn ei alw ar Ddafydd tra bo Dafydd, yntau, yn
gwneud hwyl am ben atal dweud ei wrthwynebydd gan chwarae ar ei lysenw gryg.3 Ac
yn ben ar y cyfan, y mae’r ddau yn pardduo mamau ei gilydd yn ddidrugaredd ac yn
ffiaidd.4

Gan droi at yr ymryson a fu rhwng Siôn Cent a Rhys Goch Eryri, gwelir eto gyfuno
trafodaeth aruchel ac enllib. Pwnc athronyddol difrifol, sef natur a tharddiad yr awen,
oedd man cychwyn yr ymryson. Ond er gwyntyllu materion diwinyddol a syniadau
haniaethol astrus ynglñn â ffynhonnell yr awen, y mae’r difrïo yn amlwg. Disgrifir Siôn
Cent yn trist nedd frig cnoëdig cnaf, [g]was ystabl ac yn surferw creichion crach.5 Yn y
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a’r strategaeth o grybwyll cyhuddiad y gwrthwynebydd wrth lunio ymateb, yn debyg i’r
hyn y gellid ei ddisgwyl mewn achos llys.6 Y mae’r testunau cyfraith sydd yn cyfeirio at
‘amryson cadair’ o’r pwys mwyaf hefyd.

Wrth reswm, rhaid gosod pob ymryson unigol yng nghyd-destun peirianwaith y
gyfundrefn farddol. Hynny yw, y mae pob ymryson mewn rhyw ffordd neu’i gilydd yn
ymwneud â’r proses neu’r prosesau a oedd yn cynnal y gyfundrefn farddol, y rhwydwaith
a’r hierarchaeth o feirdd proffesiynol. Y mae unrhyw destun sydd yn ymwneud â’r
prosesau ymarferol hyn yn gymorth amhrisiadwy wrth drafod cyd-destun cymdeithasol
yr ymrysonau, testunau megis Statud Gruffudd ap Cynan a Gramadegau’r Penceirddiaid.7

Perthnasol hefyd yw’r gosodiad a ymddengys dro ar ôl tro ymhlith ymylnodau Llyfr
Aneirin: ‘ymladd heb arfau yw ymryson heb y llyfr hwn’.8

A dyna’r ffynonellau sydd yn sôn am eisteddfodau’r cyfnod hefyd. Yn gysylltiedig â’r
rheini y mae toreth o dystiolaeth ynglñn â graddio beirdd, gan gynnwys yr arfer o raddio
mewn neithiorau. Dywed Dafydd ap Gwilym am ei wrthwynebydd, yr awenydd / Draw
i’m diswyddaw y sydd, gan awgrymu bod Gruffudd Gryg yn ceisio ei ddisodli a chymryd
ei le yn yr hierarchaeth farddol neu yn neuadd rhyw noddwr penodol.9 A gofyn Gruffudd
ai ymryson am radd yw dymuniad Dafydd: Ai ymsang, ãr eang wg, / Am radd, ai ymladd
amlwg? 10 Yn nes ymlaen dywed Gruffudd am Ddafydd: Am radd y mae’n ymroddi /
Ymryson ym Môn â mi.11 Ymryson am radd yr oeddynt yn ôl y llinellau hyn.Y mae’n
bosibl mai trosiad yn unig oedd y dywediad ‘ymryson am radd’ yn achos yr ymryson
hwn, ond y mae’n awgrymiadol iawn o leiaf. Rhaid cofio hefyd na wyddom beth oedd
union ystyr ‘gradd’ yn y cyfnod cyn Statud Gruffudd ap Cynan ac eisteddfodau Caerwys.
Yn sicr, y mae digonedd o ymrysonau o’r bymthegfed a’r unfed ganrif ar bymtheg a oedd
yn ymwneud â nawdd uchelwyr penodol wedi eu cadw.12

Ni ddylid anghofio’r dystiolaeth chwedlonol ychwaith, gan gofio swyddogaeth yr
ymryson rhwng Taliesin a beirdd Maelgwn Gwynedd yn ‘Ystoria Taliesin’.13 Ac o du
Iwerddon daw nifer o chwedlau a thestunau sydd hefyd yn ein helpu i osod yr ymrysonau
hyn mewn cyd-destun ehangach, sef y cyd-destun Celtaidd.14 Ond byddai manylu ar
unrhyw un o’r pynciau hyn yn destun ysgrif gyfan. Dechreuais drwy sôn am un wedd
broblematig ar yr ymrysonau, sef y cymysgedd o’r difrifol a’r doniol, y dwys a’r masweddus,
a chyd-destunoli’r wedd hon yw fy mwriad.

Yn gyntaf, gallwn daflu rhywfaint o oleuni ar swyddogaeth yr ymosodiadau personol
yn yr ymrysonau drwy ddefnyddio ymchwil a theorïau anthropolegol. Yr wyf wedi elwa’n
fawr ar yr ymchwil a wnaed ers yr Ail Ryfel Byd gan anthropolegwyr a fu’n gweithio yn
yr Affrig, ym Mecsico, ac mewn cymunedau dinesig yn yr Unol Daleithiau. Yr wyf eisoes
wedi ymdrin â hyn mewn print, ond gan i’r ymdriniaeth honno ymddangos mewn
cylchgrawn diarffordd, y mae’n well imi grybwyll y prif ddadleuon eto yn y fan hon.15

Wedi astudio’r rhwydweithiau cymdeithasol a geir mewn rhai cymunedau, y mae
anthropolegwyr yn disgrifio ffenomen y maent yn ei galw yn ‘institutionalized joking’
neu ‘joking relationship’. Er nad wyf wedi dod o hyd i ffordd foddhaol o Gymreigio’r
termau hyn, bodlonaf dros dro ar ‘gellwair defodol’ a ‘pherthynas jocio’. Yr arloeswr yn

disgrifiad olaf, y mae’n debygol fod Rhys yn cymharu ei wrthwynebydd â’r hylif heintus
a ddaw yn sgil math o afiechyd ar y croen.

Y mae’r cymysgedd rhyfedd hwn o drafodaeth athronyddol ac ymosodiadau personol
yn nodweddu llawer o ymrysonau’r Cywyddwyr, onid y rhan fwyaf ohonynt. Fel y gellir
disgwyl, y mae’r cyfuniad rhyfedd hwn yn peri peth dryswch i’r sawl a gais ddadansoddi’r
ymrysonau. Yn ddealladwy ddigon, y mae’n well gan lawer o ysgolheigion anwybyddu’r
wedd hon ar yr ymrysonau, ond y mae’r duedd (an)feirniadol hon, yn fy marn i, yn
tanseilio ein dealltwriaeth o wir natur y traddodiad hwn. Y mae’n anodd iawn i
ddarllenwyr yn yr unfed ganrif ar hugain ddychmygu cyd-destun cymdeithasol a fyddai’n
goddef y fath gyfuniad o drafodaeth athronyddol ac enllib masweddus. Yn wir, i’m tyb
i, y diffyg cyd-destun cymdeithasol yw’r prif anhawster sydd yn ein rhwystro rhag mynd
i’r afael â’r ymrysonau hyn.

Yn y bennod hon, byddaf yn rhoi cynnig ar gyd-destunoli’r ymrysonau. Ond yr wyf
yn llwyr ymwybodol o’r problemau damcaniaethol sydd ynghlwm wrth y gorchwyl,
achos, wedi’r cwbl, y mae cyd-destunoli’r ymrysonau yn golygu adfer cyd-destun coll,
hynny yw, adfer rhywbeth nad yw’n bodoli bellach. Dyma dir academaidd go beryglus,
ond eto, y mae’n rhaid inni fentro i’r tir hwn er mwyn ceisio llwyr amgyffred traddodiad
yr ymryson. Felly, ceisio adfer cyd-destun cymdeithasol coll yr wyf, neu geisio adfer cytser
o gyd-destunau cysylltiedig. Nid yw hyn yn gwbl amhosibl ychwaith; er i’r cyd-destunau
cymdeithasol hyn ddiflannu gyda threigl amser, y maent wedi gadael eu hôl ar ffurf
tystiolaeth fewnol, sef cynnwys y cerddi ymryson eu hunain, ynghyd â thystiolaeth allanol:
ymylnodau a theitlau yn y llawysgrifau yn ogystal â thestunau ymarferol o’r cyfnod sy’n
crybwyll traddodiad yr ymryson neu faterion perthnasol. Y mae tystiolaeth gymharol yn
ddefnyddiol yma hefyd. Wrth geisio cyd-destunoli’r ymrysonau, byddaf yn dibynnu’n
helaeth ar waith a ddaw o feysydd eraill—ethnoleg neu anthropoleg yn fwyaf arbennig.

Yr wyf yn bennaf am geisio awgrymu ac archwilio cyd-destunau cymdeithasol a all
esbonio’r cyfuniadau rhyfedd o drafodaeth haniaethol ac enllib masweddus sydd i’w cael
yn aml yn yr ymrysonau, ac o angenrheidrwydd, byddaf yn esgeuluso llawer o bethau
eraill sydd o fudd wrth geisio cyd-destunoli’r ymrysonau. Ond tâl imi restru rhai ohonynt
wrth fynd heibio, cyn symud ymlaen at brif bwnc y drafodaeth. Yn gyntaf oll, y mae i
bob ymryson ei gyd-destun unigryw ei hun, hynny yw, y cyfuniad o ffactorau personol
ac amgylchiadau cymdeithasol a ddylanwadodd ar y ddau fardd wrth iddynt lunio eu
cerddi ymryson. Cymerer, er enghraifft, un o’r ymrysonau a fu rhwng Rhys Goch Eryri
a Llywelyn ab y Moel. Sbardun yr ymryson oedd marwnad Rhys Goch i’r bardd Gruffudd
Llwyd, marwnad a oedd yn anaddas yn nhyb Llywelyn. Felly, er mwyn astudio’r ymryson
hwn, byddai’n rhaid ystyried cysyniadau’r bymtheg ganrif parthed ffurf y farwnad. Byddai
ystyried y cysylltiadau personol a fu rhwng Gruffudd Llwyd a’r ddau ymrysonwr yn
bwysig hefyd. Yn ddiau, y mae i bob ymryson ei gyd-destun neu ei gyd-destunau unigryw
ei hun, eithr nid ydynt mor hawdd eu canfod bob amser.

Cyd-destun arall na fyddaf yn ei archwilio yn hyn o lith yw traddodiadau cyfreithiol
yr Oesoedd Canol. Fel y sylwodd Ann Matonis, y mae patrymau holi ac ateb yr ymryson,
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Y mae’r perthnasau hyn, o’u harddel yn gyson ac yn gyhoeddus, yn fodd i gynnal ac i
atgyfnerthu’r berthynas ei hun sy’n sail iddynt.

Felly, y mae cellwair defodol, neu berthynas jocio, yn ffordd draddodiadol o fynegi,
o amlygu ac o atgyfnerthu perthynas agos rhwng dau unigolyn, boed yn gyfeillgarwch
neu yn rhyw fath o berthynas arall sydd â goblygiadau cymdeithasol pwysig. Credaf y
gallwn ganfod olion rhywbeth tebyg wrth ystyried ymryson Dafydd ap Gwilym a
Gruffudd Gryg yng nghyd-destun y cerddi eraill gan y ddau fardd sydd wedi goroesi. Yn
ystod yr ymryson, y mae’r ddau yn pardduo ei gilydd gan ddefnyddio ymosodiadau
personol sydd, weithiau, yn giaidd iawn.

Ond erys hefyd farwnad ffug i Ddafydd, a gyfansoddwyd gan Ruffudd, yn ogystal â
marwnad ffug i Ruffudd gan Ddafydd. Ac wrth gwrs, ffordd o ennyn parch oedd canu
marwnad ffug. Yn ei farwnad i Ddafydd y mae Gruffudd yn cyfeirio at yr ymryson.22

Tueddid yn y gorffennol i edrych ar hyn fel ymgais ar ran Gruffudd i gymodi â Dafydd
(os oedd yn fyw) neu i wneud iawn am yr ymrafael wedi marwolaeth ei gyfoeswr (os
marwnad go-iawn ydoedd). Nid hawdd yw gwahaniaethu rhwng marwnad ddilys a
marwnad ffug,23 ond tystia bodolaeth y ddwy gerdd i’r ffaith y bu i o leiaf un o’r ddau
fardd geisio ennyn parch tuag at y llall a thalu teyrnged iddo, ac yntau’n fyw. O gofio
mai talu teyrnged yw swyddogaeth lywodraethol marwnad, y mae cyfeiriad Gruffudd at
yr ymryson yn arwyddocaol iawn. Y mae’n dwyn yr ymryson i gof wrth dalu teyrnged
i’w gyfoeswr; diben y cyfeiriad yw tynnu sylw ei wrandawyr neu ei ddarllenwyr at y
berthynas a fu rhwng y ddau ohonynt. Gwyddai cynulleidfa Gruffudd fod yr ymryson
yn arwyddo bodolaeth ystyrlon o ryw fath rhwng y ddau fardd.

Hoffwn bwysleisio eto elfen bwysig yn y berthynas jocio, y cellwair defodol y mae’r
anthropolegwyr yn ei ddisgrifio: y mae’n berfformiad cyhoeddus. Y mae’n rhaid iddo
fod yn gyhoeddus os yw am dynnu sylw’r gymuned at y berthynas ystyrlon sydd yn
bodoli rhwng dau aelod o’r gymuned honno. Y mae hyn, mi gredaf, yn wir yn achos yr
ymrysonau hefyd. Wrth geisio eu cyd-destunoli, dylid meddwl amdanynt fel defodau
neu berfformiadau cyhoeddus. Rhaid wrth ddau actor neu berfformiwr (y beirdd), a
rhaid wrth gynulleidfa (y gymuned neu aelodau ohoni).

Ond er i rai o’r ymrysonau—onid y rhan fwyaf ohonynt—gael eu perfformio’n fyw
o flaen cynulleidfa, ni wyddys beth yn union oedd gwir amgylchiadau eu cyfansoddi a’u
canu. A chyffredinoli, nid ydym yn gwybod digon am ddefnydd y Cywyddwyr o wahanol
gyfryngau eu hoes, y llafar a’r ysgrifenedig. Yn ddiau, gellid tybio i swmp y canu gael ei
gyfansoddi ar lafar ar ddechrau cyfnod y Cywyddwyr, ac i swyddogaeth cyfansoddi a
pherfformio ar lafar newid gyda thwf llythrennedd. Fodd bynnag, nid yw’r datblygiadau
hanesyddol hyn wedi eu holrhain yn ddigonol eto.

Erbyn diwedd cyfnod y Cywyddwyr, gydag ymryson hirfaith Edmwnd Prys a Wiliam
Cynwal, cawn dystiolaeth bendant mai llythyru a wnâi rhai ymrysonwyr yn hytrach na
chanu o flaen cynulleidfa.24 Ond cofier mai eithriad yw’r ymryson hwn i raddau helaeth;
nid oedd Prys—er iddo ddysgu cywydda’n dda ddigon—yn aelod trwyddedig o’r
gyfundrefn farddol, ffaith a bwysleisir gan Gynwal drwy gydol yr ymryson.25 Eto, dichon

y maes hwn oedd yr anthropolegydd A.R. Radcliffe-Brown. Ef a fathodd y term ‘joking
relationship’, perthynas jocio. Dyma ei ddiffiniad ef o’r berthynas unigryw hon:

... a relation between two persons in which one is by custom permitted, and in some
cases required, to tease or make fun of the other who, in turn, is required to take no
offense.16

Y mae tynnu coes weithiau yn ffordd o amlygu perthynas gymdeithasol glòs. Y mae’r
tynnu coes, neu’r jocio defodol hwn, yn fath o berfformiad cyhoeddus: drwy hyrddio
enllibion at ei gilydd yn gyhoeddus, y mae’r unigolion yn ei gwneud yn glir eu bod yn
gyfeillion agos neu eu bod yn mwynhau rhyw fath o berthynas arwyddocaol oddi mewn
i rwydwaith cymdeithasol y gymuned y maent yn byw ynddi.

Dadlennol iawn yng nghyswllt yr ymrysonau Cymraeg yw disgrifad yr
anthropolegydd Philip Stevens o’r perthnasau jocio a welodd ymysg tylwyth y Bachama
yn Nigeria.17 Y mae i ddiffiniad Stevens bedair rhan, ac awgrymaf fod pob un ohonynt
yn berthnasol i ymrysonau’r Cywyddwyr (o’u cymhwyso at gyd-destun cymdeithasol a
hanesyddol gwahanol, wrth gwrs, wrth i ni symud o Nigeria yn yr ugeinfed ganrif i
Gymru yn niwedd yr Oesoedd Canol:

     (i) Within Bachama society joking relationships obtain only among people, not
related by kinship ties, who have experienced a degree of close friendly, and
mutually beneficial association.18

Y mae perthynas jocio neu gellwair defodol yn bodoli pan geir dau unigolyn sydd wedi
profi rhyw fath o gyfeillgarwch agos neu ryw fath o berthynas gymdeithasol arwyddocaol
arall.

     (ii) Analysis of the content of joking exchanges reveals that the degree of freedom
of language and behaviour tolerable within each category is an expression of the
nature of the relationship.19

Y mae natur a chynnwys y jocio yn adlewyrchu natur y berthynas rhwng y ddau unigolyn.

     (iii) The exclusiveness, the ‘privileged’ nature, of the association is thus revealed to
nonparticipants.20

Hynny yw, y mae’n berfformiad cyhoeddus; y mae tynnu coes yn gyhoeddus yn fodd i
amlygu neu i dynnu sylw’r gymuned at berthynas y ddau unigolyn.

     (iv) Regular participation in the joking exchanges help to maintain and, indeed, to
strengthen the underlying relationship.21
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     (i) Yr oedd yn fath o ddifyrrwch-ar-ôl-cinio, perfformiad a oedd yn rhan o’r
adloniant mewn gwledd briodas. Ac y mae’r union ymadrodd y mae Siôn
Dafydd Rhys yn ei ddefnyddio yn arwyddocaol yn y cyswllt hwn: Neithior
Bhrenhinawl, a bhydh pann briôder vn o waed y Tywyssawc. Y mae statws uchel
y noddwyr yn rhan bwysig o gyd-destun cymdeithasol y traddodiad; dathlu
parhad llinach yr hen dywysogion oedd hanfod y neithior frenhinol, yn ôl Siôn
Dafydd Rhys. Y mae statws y noddwyr o’r pwys mwyaf: eu statws achyddol a’u
statws cymdeithasol.

     (ii) Caiff statws y perfformwyr sylw yn nisgrifiad Siôn Dafydd Rhys hefyd. Wrth
benodi bardd yn gyff clêr mewn gwledd briodas, yr oedd rhaid dewis Pencerdh
o’r goreu, bardd o’r statws uchaf.

     (iii) Rhoddid ‘testun’ ar y pencerdd i’r beirdd eraill ganu arno. Dyma hanfod y ferf
‘testunio’, berf a ddaeth i olygu dychanu neu athrodi, ond a oedd yn wreiddiol
yn golygu dychanu mewn modd arbennig, sef canu ar destun masweddus a
benodid er mwyn cynnal dychan o’r fath.

     (iv) Manyla Rhys ar natur y testun: rhaid iddo fod yn ‘ddigrif ’ ac yn ‘ddiwladaidd’.
     (v) Disgrifia Rhys y modd yr oedd y perfformwyr yn cyfansoddi ac yn canu ar y

testun a roddid ar y pencerdd. Y mae’r beirdd eraill yn dod â’u cerddi i’r pencerdd
ac yn eu canu ar osteg, sef yng ngãydd y cyff clêr ac o flaen cynulleidfa.

     (vi) Wedyn, câi’r cyff clêr ei hun bedair awr ar hugain i gyfansoddi ateb i’r
ymosodiadau cellweirus. Ar ail ddiwrnod neu noson y wledd, yr oedd y
pencerdd, yntau, yn canu ei ateb. A’r cyfan er mwyn didhânwch i’r
Gynnulheidbha.

Y mae un rhan o ddisgrifiad Siôn Dafydd Rhys o’r testunio yn ymddangos yn
baradocsaidd; yr oedd yn rhaid i’r testun fod ar yr un pryd yn ‘ddigrif ’ ac yn ‘ddiwladaidd’.
O gofio natur fasweddus y cerddi cyff clêr sydd wedi goroesi—sbaddu’r pencerdd yw’r
thema fwyaf cyffredin!—y mae’r ansoddair ‘digrif ’ yn gwneud synnwyr; y maent yn ddi-
os yn englynion doniol. Ond y mae defnyddio’r ansoddair ‘diwladaidd’, sef cwrtais, yn
od yn y cyswllt hwn.29 A all dychan masweddus, enllibus fod yn ddiwladaidd? Gall; gall
dychan enllibus fod yn ddiwladaidd os yw’n ffugiaeth amlwg. Hynny yw, nid athrodi’r
pencerdd drwy dynnu sylw at ddiffygion neu ddigwyddiadau go-iawn a wneid eithr ei
ddychanu oherwydd rhyw ddiffyg neu ddigwyddiad ffug. Yr oedd yn rhaid dewis pwnc
na fyddai neb yn ei gymryd fel hanes gwir. Atgyfnerthir hyn gan y diffiniad o’r gair
‘testunio’ sydd yn Statud Gruffudd ap Cynan; dywedir y dylid rhoi testun na bo gwir, rhag
cywilyddiaw y gwr wrth gerdd.30

Nid erys llawer o’r englynion cellweirus a gyfansoddwyd gan y clerwyr wrth iddynt
ymosod ar y cyff clêr o bencerdd, ond y mae nifer o’r cerddi a ganwyd gan y cyffion clêr,
hwythau, ar ail noson y wledd wedi goroesi mewn llawysgrifau o’r cyfnod. Y mae hyn,
gyda llaw, yn awgrymu’n gryf mai beirdd israddol yw’r hyn a olygir wrth y gair ‘clêr’ yn
y term ‘cyff clêr’. Fel y gwyddys yn dda, y mae’r gair ‘clêr’ yn broblematig y tu hwnt gan

mai eithriad sy’n cadarnhau’r rheol yw’r ymryson hwn; er i Brys a Chynwal gynnal eu
hymryson drwy gyfrwng llythyr, y mae’r ddau fardd yn mynnu rhoi’r gorau i’r proses o
ddanfon cywyddau at ei gilydd ar bapur a dod ynghyd i gystadlu o flaen cynulleidfa.
Dywed y ddau ymrysonwr ar wahanol adegau mai gwell fyddai dwyn yr achos o flaen
cwest neu eisteddfod.26 Y mae hyn yn tystio i ymdeimlad y ddau y dylid perfformio
ymryson; yr oedd yn rhaid wrth gynulleidfa o ryw fath i’w ddilysu.

Y mae’n bosibl fod rhai o’r ymrysonau cynharach hefyd yn gynnyrch rhyw fath o
lythyru, naill ai drwy ddanfon testunau ysgrifenedig neu drwy gyfrwng datgeiniaid yn
gweithredu fel negeswyr. Ond nid yw hyn yn tanseilio gwerth ystyried y cyd-destun
perfformiadol, achos wrth i’r ddefod neu’r perfformiad byw ildio i’r testun ysgrifenedig,
y mae rhai agweddau ar y perfformiad yn sicr o esgor ar gonfensiynau llenyddol. Felly, y
mae gofynion y perfformiad byw yn gadael eu hôl ar y testunau ysgrifenedig.

Y mae math arbennig o ymryson y gwyddom lawer ynghylch ei gyd-destun
perfformiadol, sef traddodiad y cyff clêr. Y mae’r cerddi cyff clêr sydd wedi goroesi yn
wahanol i’r ymrysonau eraill yr wyf wedi eu trafod hyd yma. Yn gyntaf, yn wahanol i
ymrysonau mwyaf adnabyddus y cyfnod, nid yw’r cerddi hyn yn ymdrin â phwnc
haniaethol difrifol o gwbl. Cellwair pur oedd craidd a chalon y traddodiad hwn, dychan
masweddus heb ei lastwreiddio drwy ei gymysgu ag unrhyw drafodaeth ddifrifol. Yn
ogystal, y mae mesur y cerddi hyn yn wahanol i’r lleill. Y cywydd oedd cyfrwng yr
ymrysonau enwog; yr englyn oedd mesur yr ymosodiadau ar y cyff clêr.

Y disgrifiad mwyaf manwl o draddodiad y cyff clêr yw’r un a geir yng ngramadeg
Siôn Dafydd Rhys. Y mae’r testun hwn yn gymharol ddiweddar—fe’i cyhoeddwyd yn
1592, sef tua diwedd cyfnod y Cywyddwyr—ond y mae’n cytuno â thystiolaeth cerddi
ac ymylnodau cynharach:

Neithior Bhrenhinawl, a bhydh pann briôder vn o waed y Tywyssawc. Ac vndydh a
blwydhyn o rybydh a bhydh i Wyr wrth Gerdh i baratoi i dhybhod yno: ac ynn
honno, y gwneir Cyph Clêr, a hwnnw bhydh Pencerdh o’r goreu: ac yno y rhoir testyn
dhigribh dhiwladâidh arr y Pencerdh ir Prydydhion erailh i ganu idho ebh, i
lawenhau’r Orsedh. A’r Prydydhion hynny a dhôn a’i Cerdh idho ebh, ac a’i canant
arr ostec. A thrannoeth y daw ynteu a’i atteb idhynt hwytheu; a dyblu eu rhodhion
a gânt hwytheu yno. A hynn olh a notaynt ei wneuthur wedy ciniaw, er mwyn
didhânwch i’r Gynnulheidbha …27

Ffordd ddigon rhyfedd o ddathlu priodas! Yn ei astudiaeth ef, disgrifia Huw M. Edwards
draddodiad y cyff clêr fel ‘a bizzare practice’.28 Hawdd cytuno ag ef; y mae’n rhyfedd
meddwl fod y pencerdd yn cael ei wneud yn gyff gwawd am noson a bod disgwyl i’r
beirdd israddol ei fychanu a’i ddifrïo. Ond eto, drwy graffu ar bwyntiau unigol y disgrifiad
hwn—pwyntiau sydd hefyd i’w gweld ar waith yn y cerddi cyff clêr eu hunain—gwelir
bod rhyw fath o synnwyr a rhesymeg y tu ôl i’r ddefod ryfedd hon. O ehangu ar ddiffiniad
Siôn Dafydd Rhys o’r cyff clêr, cawn y canlynol:
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yn enghreifftiau o ‘ddefodau newid byd’. Arnold van Gennep oedd yr arloeswr yn y maes
hwn gyda’i lyfr Les rites de passage.39Wedi iddo edrych ar nifer o gymunedau dros y byd,
sylwodd van Gennep fod pob cymdeithas yn cydnabod ac yn dathlu defodau sydd yn
gysylltiedig â’r proses o newid cyflwr. Ym mywyd yr unigolyn, y defodau newid byd
pwysicaf yw’r rhai sydd yn dathlu genedigaeth, ynghyd â bedyddio mewn rhai cyd-
destunau Cristnogol, priodas a marwolaeth.

Y mae’r defodau hyn yn tynnu sylw’r gymuned at newidiadau mewn cyflyrau
corfforol—geni a marw yw’r enghreifftiau amlwg. Y mae defodau newid byd hefyd yn
tynnu sylw’r gymuned at newidiadau mewn cyflyrau cysyniadol. Er enghraifft, wrth
fedyddio, y mae’r gymuned yn cydnabod ac yn dathlu newid mewn categorïau
syniadaethol, yn cofnodi’r proses o symud o un cyflwr—y cyflwr o fod y tu allan i’r eglwys
neu i’r ffydd—i gyflwr arall, sef y cyflwr o fod y tu mewn i’r eglwys, y ffydd, y gymuned
Gristnogol. Felly, y mae priodi hefyd yn cofnodi symud o’r cyflwr o fod yn sengl, yn
ddibriod, yn wyryf, i’r cyflwr newydd, y cyflwr priod.

Er i van Gennep ganolbwyntio ar fywyd yr unigolyn, gellir estyn ei theorïau a’u
haddasu er mwyn trafod ‘bywyd’ y gymuned hefyd; ceir defodau newid byd sy’n
cydnabod a dathlu’r ffaith fod y gymuned gyfan yn symud o un categori cysyniadol i
gategori newydd. Y mae’r defodau hyn gan amlaf yn ymwneud â chategorïau amseryddol.
Yr un amlycaf sydd yn gyfarwydd inni heddiw yw nos Galan, sef cydnabod a dathlu’r
ffaith fod y gymuned gyfan yn symud o hen gategori cysyniadol—yr hen flwyddyn, y
gorffennol— i gategori newydd, sef y flwyddyn newydd, y dyfodol. Ond yn yr Oesoedd
Canol a’r Cyfnod Modern cynnar, yr oedd lliaws o wyliau calendr a oedd yn cofnodi’n
fanwl symudiad y gymuned drwy gyfres o gerrig milltir amseryddol. Felly, yn ogystal â’r
gwyliau (y cyfnod yn cwmpasu’r Nadolig a’r Flwyddyn Newydd) a’r Pasg, ceid hefyd y
gwyliau mabsant, sef defodau newid byd a oedd o bwys i’r gymuned leol.

Yn ôl van Gennep a’r anthropolegwyr a ddaeth ar ei ôl, gellir yn aml ganfod tair rhan
mewn defodau newid byd.40 Yn gyntaf, ceir ‘defodau gwahanu’ (rites de séparation, rites
of separation), sef pwysleisio bod yr unigolyn neu’r gymuned wedi gadael yr hen gyflwr,
yr hen gategori cysyniadol. Yn ail, daw defodau trothwyol (rites de marge, rites of
transition), sef pwysleisio’r proses o newid, o symud o un cyflwr i’r llall, o’r hen gategori
i’r categori newydd. Ac yn drydydd, daw’r ‘defodau corffori’ (rites de agrégation, rites of
incorporation). Daw’r ‘defodau corffori’ yn olaf. Eu swyddogaeth hwy yw amlygu statws
newydd yr unigolyn tra dangosir ar yr un pryd bod y gymuned gyfan yn mynd yn ôl i’w
hen gyflwr; hynny yw, er i rai pethau newid eu cyflwr neu eu categori, ar y cyfan y mae
pethau yn dilyn yr hen batrymau arferol.

Ac oddi mewn i’r strwythurau cysyniadol sy’n rhoi ystyr i ddefodau cymdeithasol,
rhoddir y lle amlycaf i’r ail o’r tair rhan yn aml. Dyma’r wedd ar y ddefod sy’n pwysleisio’r
newid ei hun. Pwysleisir mai mewn cyflwr ‘trothwyol’ (liminal) y mae’r unigolyn neu’r
gymuned. Wrth symud o un cyflwr i’r llall, o’r hen gategori i’r categori newydd, y mae’r
unigolyn neu’r gymuned mewn cyflwr trothwyol am gyfnod, hynny yw, rhwng dau fyd,

y gall olygu o leiaf ddau beth, sef dosbarth o feirdd israddol yn ogystal â beirdd yn
gyffredinol.31Wrth gwrs, gellid disgwyl gwahaniaeth sylweddol ar adegau rhwng y theori
a’r arfer, ond ar y cyfan beirdd israddol yw ystyr ‘clêr’ yma. Arwyddocaol iawn yw’r ffaith
seml na chofnodwyd cerddi’r clerwyr; gan mai crefftwyr israddol oeddynt, nid oedd y
copïwyr yn ymdrafferthu â’u gwaith. 

Ond yr oedd yr atebion, gan eu bod yn gyfansoddiadau gan feirdd pwysig y cyfnod,
yn bethau gwerth eu cofnodi. Er enghraifft, dyna osteg o englynion a ganodd Tudur Aled
wrth ateb cyhuddiadau cellweirus y glêr ar ail noson neithior Siôn Pilstwn Hen. Y mae’r
teitl sydd yn cyflwyno’r gerdd yn llawysgrif LlGC 675A yn dystiolaeth bwysig parthed
natur y testunio ar yr achlysuron hyn:

Llyma osteg neu ateb a wnaeth Tudur Aled i ddeuddeg o brydyddion, a haerodd iddo
godi i setio32 at wraig un a elwid Badi, a’i glywed o’r Badi, a chael ffon a rhoi ffat i
Dudur, a ffoi o Dudur, a Badi ar i ol. A hyn oedd y testun yn neithior Siôn Pilstwn
Hen.33

Stori gelwyddog, ffugiaeth amlwg oedd y testun a roddwyd ar Dudur Aled. Yn unol â
Statud Gruffudd ap Cynan, yr oedd yn [d]estun na bo gwir, rhag cywilyddiaw y gwr wrth
gerdd.

Gallwn synhwyro bod rhywbeth tebyg y tu ôl i’r enghreifftiau eraill o gerddi cyff clêr
sydd wedi goroesi. Rhoddwyd testun ar Dudur Penllyn yn neithior Dafydd Amhredudd
Fychan yn honni i’r blaidd fynd â cheilliau’r bardd.34 Yn wir, y mae obsesiwn â rhai
rhannau o’r corff dynol yn nodweddu swmp y cerddi hyn, ac ymddengys mai dweud i’r
bardd gael ei sbaddu oedd un o’r testunau mwyaf poblogaidd gan y glêr wrth ddathlu
neithiorau. Ac ystyried mai dathlu priodas oedd cyd-destun cymdeithasol y canu hwn,
digon naturiol fyddai tanlinellu ffrwythlondeb, a dyna’r hyn a wneid, er yn negyddol,
drwy esgus bod y bardd wedi colli’r gallu i genhedlu plant.35

Yn neithior Wiliam Llwyd yn Rhiwedog, gwnaed Gruffudd Hiraethog yn gyff clêr,
a’r testun a roddwyd arno oedd stori gymhleth yn honni iddi syrthio oddi ar ei geffyl i’r
llyn lle y cafodd ei sbaddu gan leisiad.36 Ac ymhlith y beirdd a ymosododd arno yr oedd
ei ddisgyblion ef ei hun, sef Simwnt Fychan, Siôn Tudur a Wiliam Llñn. Y mae’r
gwrthdaro chwareus hwn rhwng yr athro a’i ddisgyblion yn arwyddocaol iawn o gofio
bod y traddodiad hwn yn ymwneud â statws y gwahanol berfformwyr.

Nid neithior frenhinol oedd yr unig achlysur i benodi cyff clêr. Ymddengys i’r
traddodiad hwn weithiau fod yn rhan o ddathliadau’r Nadolig a’r gwyliau mabsant. Er
enghraifft, cafodd Iorwerth Fynglwyd ei wneud yn gyff clêr ar ‘[dd]ydd ei Fabsant yn
Saint-y-Brid’.37 Ac yng nghyfnod y Gogynfeirdd, bu ymryson ar ddydd Nadolig yn llys
Rhys Ieuanc rhwng Phylib Brydydd a’r ‘beird ysbydeit’.38

Felly, yr oedd traddodiad y cyff clêr yn gysylltiedig â dau achlysur arbennig, sef y
neithiorau brenhinol a’r gwyliau calendr. Ac mae un peth sy’n wir am y ddau: y maent
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beating his father, the pupil beating his teacher, servants giving orders to their masters’.
Beth oedd yr ymosodiadau cellweirus ar y pencerdd onid y gweision yn rhoi gorchmynion
i’w meistr, y disgyblion yn curo’r athro?

Bid sicr, gellir canfod gwahaniaeth weithiau rhwng y diffiniad technegol a rydd Siôn
Dafydd Rhys ac eraill o’r traddodiad, a’r hyn a welir ar waith yn y llawysgrifau; fel yn
achos pob agwedd ar y gyfundrefn farddol, ceid peth anwybyddu ar y rheolau ar adegau.
Ond, fel y nodais eisoes, ymateb y pencerdd ar ail noson y neithior neu’r wledd yw’r unig
ran o’r perfformiad estynedig a gofnodwyd gan amlaf. Yn wyneb hyn, gallwn gasglu mai
beirdd israddol a oedd yn ymosod ar y cyff clêr, hynny yw, clêr yn ystyr gyfyng y gair.
Ym marn y copïwyr, nid oedd cerddi’r beirdd israddol hyn yn werth eu cofnodi, yn
wahanol iawn i’r ymatebion a oedd, wedi’r cwbl, yn gyfansoddiadau gan feirdd pwysig
yr oes.

Felly, y mae traddodiad y cyff clêr—perfformiad neu ddefod a ymestynnai dros ddwy
noson y neithior neu’r wledd—yn enghraifft wych o ddathlu defod newid byd drwy arfer
thema’r ‘byd a’i ben i waered’. Yr oedd y pencerdd—athro o fardd, dyn a oedd ar frig yr
hierarchaeth farddol—yn cael ei wneud yn gyff, ac ystyr lythrennol ‘cyff ’ oedd darn o
bren, ynfytyn, ffãl hanner call. Ac âi’r beirdd israddol yn ben arno. Cofier i ddisgyblion
Gruffudd Hiraethog destunio eu hathro yn neithior Wiliam Llwyd gan adleisio, neu rag-
weld, disgrifiad Peter Burke o awyrgylch y Carnifal. Yn y cerddi dychan a ganodd Simwnt
Fychan, Siôn Tudur a Wiliam Llñn i Ruffudd Hiraethog, cawn enghraifft drawiadol o’r
disgyblion yn curo’r athro. Cawn hefyd enghraifft o’r mab yn curo ei dad yn yr englynion
a ganodd Ieuan ap Tudur Penllyn pan wnaed ei dad yn gyff clêr.44 Tybed a yw’r thema
hon yn arwyddocaol hefyd wrth ddadansoddi’r ymrysonau a fu rhwng y noddwyr a’r
beirdd?45 Wedi’r cwbl, y mae’r noddwr sy’n canu i’r bardd yn enghraifft arall o’r ‘byd a’i
ben i waered’.

Ond ni ddylid anghofio diwedd y dathliadau hyn, y rhan y dylem ei chysylltu â cham
olaf y ddefod newid byd, sef ‘defodau corffori’ (rites de agrégation). Yn ôl yr
anthropolegwyr, rhaid dirwyn y dathlu i ben drwy roi trefn ar anhrefn unwaith eto, drwy
bwysleisio bod y gymuned yn dychwelyd i gyflwr trefnus, rheolaidd, arferol a saff. Ar ail
noson y neithior neu’r wledd y ceid ateb y pencerdd i ymosodiadau’r beirdd israddol.
Dyna glywed llais y pencerdd yn rhinwedd ei swydd fel pencerdd, nid fel cyff clêr. Mewn
geiriau eraill, adferid ei statws normal pan gâi’r cyfle i ganu eto. Yn wir, o gofio’r
traddodiad llawysgrifol, a’r ffaith mai’r cerddi hyn yn unig a gâi eu cofnodi gan amlaf, y
pencerdd yw’r un sy’n canu’r gair olaf. Ei gerdd ef a erys yn y llawysgrifau tra bo’r
ymosodiadau cellweirus arno wedi diflannu gyda threigl amser. Dyma, felly, adfer
normalrwydd, adfer hierarchaeth gynhenid y gyfundrefn farddol yn ogystal â hierarchaeth
gymdeithasol y gymuned leol.

Felly, y mae’r englynion cyff clêr sydd wedi goroesi yn cynrychioli math arbennig o
ymryson, math o ymryson y gallwn ei gyd-destunoli’n gymharol hawdd gan fod y
llawysgrifau’n dweud rhywfaint wrthym am yr achlysuron penodol yr oedd yr ymryson
yn rhan ohonynt. Ond yr wyf hefyd yn gweld perthynas agos iawn rhwng yr englynion

rhwng dau gategori. Y mae wedi gadael yr hen gategori cysyniadol, ond heb gychwyn
eto ar yr un newydd. Saif ar drothwy’r byd newydd y mae’r ddefod newid byd yn ei gyfleu
iddo/iddi.

Fel y gellid disgwyl, caiff y cyflwr trothwyol ei amlygu yn aml iawn drwy gymysgu
categorïau cysyniadol; y mae anhrefn defodol yn disodli’r drefn arferol dros dro. Felly,
nodweddir y defodau hyn yn aml gan gymylu’r ffiniau rhwng y categorïau cysyniadol
arferol, weithiau drwy gymysgu’r categorïau yn fwriadol. Ac felly am ychydig, y mae’r
ffiniau rhwng y gwahanol ddosbarthiadau oddi mewn i’r hierarchaeth gymdeithasol yn
diflannu. Fel y dywed yr anthropolegydd Victor Turner, ‘liminality implies that the high
could not be high unless the low existed, and he who is high must experience what it is
like to be low’.41

Annibendod cysyniadol, cymysgu categorïau a chymylu ffiniau cymdeithasol, yw
dilysnodau Carnifal. Ac wrth Garnifal golygir ffordd draddodiadol o ddathlu gwyliau
calendr. Enghraifft adnabyddus o’r math o chwarae sy’n nodweddu Carnifal yw ethol
brenin y ffyliaid. Dyma uchafbwynt ‘Gãyl y Ffyliaid’ neu ‘Ãyl yr Ynfydion’, ond gwelir
rhywbeth tebyg mewn llawer o ddefodau carnifalaidd eraill. Y mae ethol ffãl neu daeog,
sef rhywun o statws cymdeithasol isel, yn frenin am ddiwrnod yn ffordd drawiadol o
gymysgu categorïau cysyniadol dros dro.

Y mae ymchwil nifer o ysgolheigion yn tystio i swyddogaeth yr anhrefn defodol hwn
yn niwylliant poblogaidd Ewrop yn yr Oesoedd Canol a’r Cyfnod Modern cynnar. Er
enghraifft, dyna astudiaeth Mikhail Bakhtin ar y wedd garnifalaidd ar waith Rabelais.42

Y mae’r hanesydd Peter Burke wedi gwneud llawer yn y maes hwn hefyd; dyma ddyfyniad
o’i lyfr arloesol, Popular Culture in Early Modern Europe:

Carnival was an enactment of the ‘world upside down’, a favorite theme in the popular
culture of early modern Europe; le monde renversé, il mondo alla rovescia, Die verkehrte
Welt. The world turned upside down lent itself to illustration, and from the mid-
sixteenth century it was a favorite theme of popular prints. There was physical reversal:
people standing on their heads, cities in the sky … There was reversal of the relation
between man and beast … Also represented was the reversal of the relations between
man and man, whether age reversal, sex reversal, or other inversions. The son is shown
beating his father, the pupil beating his teacher, servants giving orders to their masters
… the king going on foot while the peasant rides …43

Awgrymaf mai’r awyrgylch carnifalaidd hwn yw cyd-destun cysyniadol cynhenid y
cyff clêr a’r testunio. Am noson o ddathlu, y mae’r pencerdd yn gorfod dioddef
ymosodiadau’r beirdd israddol. Gwneir cyff gwawd o’r bardd mwyaf ei barch. I’m tyb i,
y mae traddodiad y cyff clêr yn enghreifftio disgrifiad Victor Turner o ddefodau trothwyol
mewn modd trawiadol iawn: ‘the high could not be high unless the low existed, and he
who is high must experience what it is like to be low’. Y mae’r hyn a wyddom am benodi’r
cyff clêr hefyd yn adleisio disgrifiad Peter Burke o naws y Carnifal: ‘the son is shown
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a wnaeth yn ei gwrw; y mae’n feddw dwll, a chynnyrch breuddwyd alcoholig oedd
gweledigaeth Llywelyn.

Mewn neilleb i’w gynulleidfa, rhydd Llywelyn linell sydd yn ddiddorol dros ben yng
nghyd-destun y berthynas rhwng traddodiad y cyff clêr a’r ymrysonau ar ffurf cywydd.
Wrth gyflwyno gwrthrych ei gywydd i’w gynulleidfa, dywed:

Hwdiwch atoch ddwyfoch ddig,
Dylyn eich cyff Nadolig!48

Y mae Llywelyn yn disgrifio Guto fel dylyn, dyn dwl, hurt, ynfytyn, ac yn fwy
arwyddocaol fe’i geilw yn gyff Nadolig. Dyma dystiolaeth gref i’r ymryson hwn gael ei
berfformio fel rhan o ddifyrrwch Nadolig yn nhñ uchelwr, ac wrth ddifyrru noddwr a’i
westeion elwodd y ddau fardd ar gonfensiynau’r cyff clêr.49 Gwnaeth Llywelyn Guto yn
gyff Nadolig fel y gwneid y pencerdd yn gyff clêr mewn neithior.

Yn nesaf, ystyrier yr ymryson bythgofiadwy a fu rhwng Guto’r Glyn a Dafydd ab
Edmwnd. Dychanu ceilliau Guto a wnaeth Dafydd, a thalwyd y pwyth yn ôl wrth i Guto
ddychanu cala Dafydd. Golygwyd a chyfieithwyd y cywyddau gan Dafydd Johnston, ac
y mae ei gyflwyniad i gywydd Guto yn tynnu sylw at wedd bwysig ar gyd-destun y gerdd.
Wedi iddo gyfeirio at y cwpled Doe y haeraist, dihiryn, / dyrfu ’nghwd dan dor fy nghñn, y
mae’n casglu ‘[b]od Guto wedi ateb dychan Dafydd y diwrnod canlynol, fel rhan o
ddiddanwch rhyw ãyl mae’n debyg’.50 Yn fy marn i, dyma daro’r hoelen yn union ar ei
phen. Cawn yma gynnyrch perfformiad a ymestynnai dros ddau ddiwrnod neu ddwy
noson. Fel yn achos traddodiad y cyff clêr, gwnaed Guto yn gyff gwawd y noson gyntaf
a chafodd gyfle i ymateb i’r ymosodiadau personol arno ar ail ddiwrnod y wledd.

Y mae’r tebygrwydd rhwng yr ymryson hwn a’r hyn a wyddom am y cyff clêr yn
awgrymu y dylem ailystyried y modd y dehonglir y cywyddau hefyd. Y duedd gyffredin
yw tybio mai hanes gwir oedd man cychwyn y dychan ar geilliau Guto. Dyma’r hyn a
ddywed Dafydd Johnston yn ei gyflwyniad i’r cywydd hwnnw: ‘Dyn mawr cryf oedd
Guto, ac fe ymddengys iddo dorri’i lengig … wrth godi pwysau, gan achosi i’w geilliau
chwyddo’.51 Dehongliad credadwy o ystyried cynnwys y cywydd. Ond eto, os ydym yn
derbyn dadansoddiad yr Athro Johnston o’r llinell Doe y haeraist, dihiryn, yna y mae’r
cywyddau ymryson hyn yn debyg i englynion cyff clêr oherwydd iddynt gael eu canu yn
ystod gwledd ddwy noson, a’r cyff gwawd yn ymateb i’r dychan ar yr ail noson. A yw’n
bosibl fod testun yr ymryson hefyd yn ddyledus i draddodiad y cyff clêr? Ai dyma’r math
o destun y disgwylid i’r beirdd ganu arno wrth ddychanu’r cyff clêr? Os felly, ffugdestun
ydyw. Awgrymaf mai ffugiaeth amlwg, ffars o stori yn unol â chonfensiwn dychanu’r cyff,
sydd yma, ac na ddylid chwilio am ddigwyddiadau cywir y tu ôl i’r cywyddau hyn. Cofier
mai sbaddu’r pencerdd oedd hoff destun y clerwyr yn ôl y dystiolaeth sydd wedi goroesi.
Ac y mae’r disgrifiadau grotésg o geilliau Guto a geir yng nghywydd Dafydd ab Edmwnd
yn adleisio llawer o gynnwys yr englynion cyff clêr.

dychanol hyn a rhai o’r ymrysonau adnabyddus ar fesur y cywydd. O ran cynnwys yr
englynion cyff clêr, maswedd a chellwair yw’r nodweddion amlycaf. Ond gwelir elfen
gref o hyn yn yr ymrysonau eraill hefyd. Y mae ymosodiadau personol yn rhan annatod
o draddodiad yr ymryson, er bod y beirdd weithiau yn trafod pynciau mwy difrifol, megis
rhinweddau’r canu serch a ffynhonnell yr awen.

Eto, ceir perthynas hefyd rhwng yr agweddau difrifol hyn ar yr ymrysonau ar ffurf
cywydd a’r englynion testunio. Trafod natur a ffynhonnell barddoniaeth ar lefel haniaethol
a wnaeth Dafydd ap Gwilym, Gruffudd Gryg, Siôn Cent a Rhys Goch yn eu hymrysonau
hwy. Ond drwy destunio, drwy ganu ar osteg ar destun ffug, yr oedd y beirdd yn profi
eu crefft ar lefel ddiriaethol. Trafod natur yr awen oedd hanfod y naill, ond defnyddio’r
awen, profi’r awen, oedd hanfod y llall. Ceir, felly, yr un berthynas ystyrlon rhwng
testunau athronyddol rhai o’r ymrysonau ar ffurf cywydd a thestunau cellweirus yr
englynion ag a geir mewn unrhyw berthynas rhwng theori a’r arfer ohoni.

Y mae’r englynion cyff clêr a’r cywyddau ymryson, wrth reswm, yn agos gysylltiedig
â’i gilydd gan eu bod yn perthyn i’r un cyd-destun cymdeithasol cyffredinol; y maent yn
berfformiadau a berfformiwyd, o leiaf weithiau, er mwyn difyrru uchelwyr ac er mwyn
atgyfnerthu peirianwaith y gyfundrefn farddol. Drwy rinwedd y cellwair defodol, yr oedd
llawer o’r cywyddau ymryson, fel yr englynion testunio, yn tynnu sylw’r gynulleidfa at
statws y beirdd a oedd yn canu. Y mae’r ddau fath o ymryson yn fodd i dynnu sylw’r
gymuned at statws, boed yn statws cyfeillion cyfartal neu’n berthynas anghyfartal, boed
athro a’i ddisgybl, boed y pencerdd a’r clerwr.

A ddylid sôn am yr ymrysonau ar ffurf cywydd a’r englynion cyff clêr fel dau
draddodiad ar wahân? Yn wir, gwelir olion pendant croesffrwythloni rhwng y ddau, a
chredaf mai annoeth yw gwahaniaethu’n haearnaidd rhwng yr ymrysonau ar ffurf cywydd
a’r ymrysonau ar ffurf englyn. I’r perwyl hwn, hoffwn gloi drwy edrych ar ddyrnaid o
enghreifftiau sy’n profi bod rhai o nodweddion traddodiadol y cyff clêr i’w cael weithiau
mewn cywyddau ymryson. Daw pob un o’r enghreifftiau hyn o ymryson a fu rhwng
Guto’r Glyn a rhyw fardd arall. Yr enghraifft gyntaf yw’r ymrafael rhwng Guto a Llywelyn
ap Gutun. Ei ddechreuad oedd cywydd dychan a gyfansoddwyd gan Lywelyn yn esgus
bod Guto wedi boddi:

Tristach yw Cymry trostyn’,
Tre a gwlad, am Uto’r Glyn:
I’w foddi ’r aeth, draeth heb drai,
Mae ’n y nef am na nofiai!46

Prif nodwedd y cywydd hwn yw hiwmor grotésg; disgrifia Llywelyn gorff pydredig
Guto a’r creaduriaid sy’n ei fwyta.47 Ac fel y gwyddys, ymateb Guto yw ymosod ar ei
wrthwynebydd gan ddefnyddio strategaeth a welir yn aml yn yr ymrysonau: y mae’n
cymryd testun ei wrthwynebydd a’i droi yn ei erbyn, a hynny mewn modd dychmygus
iawn. Dywed Guto mai Llywelyn yw’r un sydd wedi boddi, eithr nid mewn dãr. Boddi
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nawdd Wiliam Herbert, gw. GG.net cerddi 20–20a.
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on a humorous and urbane nature’ yw cyfieithiad Huw M. Edwards, Dafydd ap Gwilym: Influences
and Analogues, 48, a dyna sut yr wyf innau yn dehongli’r frawddeg. Ond gellid tybio hefyd i’r
ansoddair newid ei ystyr o ‘hy, hunanhyderus [gan nad yw’n wladaidd], i olygu ‘hy, hunanhyderus
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A beth am ymryson Guto’r Glyn a Thudur Penllyn ynghylch porthmona?52 Er ei fod
yn ymryson am nawdd Syr Bened, person Corwen, y mae cychwyn y gystadleuaeth yn
stori gymhleth am golli anifeiliaid tra gweithiai Guto fel porthmon. Y duedd yn y
gorffennol oedd cymryd y stori hon fel stori wir. Ac y mae’n bosibl ei bod yn wir, ond
eto i gyd, o gofio’r testunau ffug a fu’n sail i draddodiad y cyff clêr, efallai fod lle i amau
ei gwirionedd hefyd.

Nid wyf am gwestiynu gwirionedd testun pob ymryson; y mae dychan Siôn Cent i’r
awen gelwyddog, er enghraifft, yn cyd-fynd yn llwyr â chywyddau eraill a briodolir iddo.
Felly, ni fyddai’n rhesymol cwestiynu ffeithioldeb man cychwyn ymryson Rhys Goch a
Llywelyn ab y Moel, nac ymryson Edmwnd Prys a Wiliam Cynwal ychwaith. Ond yn
achos ymrysonau sydd yn ymwneud â phynciau rhyfedd, y mae’n rhaid i ni gofio’r ‘bizarre
practice’, chwedl Huw M. Edwards, a natur ffuglennol testunio’r cyff clêr. Gellir honni
i leisiad sbaddu Gruffudd Hiraethog, i flaidd sbaddu Tudur Penllyn ac i forfil lyncu Ieuan
Brechfa.53 Yn wyneb hyn oll, nid gormod yw awgrymu y gellid defnyddio unrhyw beth
fel man cychwyn ymryson.

Ac wedi’r cwbl, nid oedd y testun ei hun mor bwysig bob amser. Y peth pwysicaf
oedd y berthynas rhwng y ddau fardd, y rhwydwaith cymdeithasol a phroffesiynol yr
oedd y beirdd yn rhan ohono. Cyfrwng i amlygu ac i atgyfnerthu’r rhwydwaith hwnnw
oedd yr ymryson, ac ar adegau gwnâi hynny mewn dull pur ddifyr.

1 Cyhoeddwyd yr ysgrif hon yn wreiddiol yn Dwned, 3 (1997), 33–52.
2 Cyfeiriaf yma at ymateb darllenwyr yr ugeinfed ganrif ar hugain wrth ddarllen yr ymrysonau, nid

at agwedd Cymry’r Oesoedd Canol. 
3 DG.net 25.54 Bawddyn, pam na’m rhybuddiai? Cyfeiria Dafydd at atal dweud Gruffudd yng

nghwpled cyntaf pob un o’i gywyddau, er enghraifft, ib., 24.1–2 Gruffudd Gryg, wñg wag awen, /
Grynedig, boenedig ben.

4 Er enghraifft, ib., 29.49–58 Am fonedd, ym a fenaig, / A dyhuddiant, gwrygiant gwraig, / Gofynner,
hwyrber hirbell, / I Ardudful, a wñl well. / Gãyr ymoglud anudon, / Gãr iddi wyf i o Fôn. / Os mab
ym oedd, gyhoedd gof, / O henyw dim ohonof, / Ys drwg y peirch yr eirchiad, / Y prydydd Dafydd, ei
dad.

5 IGE 2 cerddi LX–LXI. Ceir y dyfyniadau yn ib., 184 (ll. 2), 185 (ll. 9), 186 (ll. 35). 
6 Ann Matonis, ‘Barddoneg a rhai ymrysonau barddol Cymraeg yr Oesoedd Canol diweddar’,

Ysgrifau Beirniadol, XII (Dinbych, 1982), 157–200.
7 Y mae ‘Trioedd Cerdd’ gramadeg y Llyfr Coch yn bwysig iawn wrth ystyried traddodiad yr ymryson,

er enghraifft, tri pheth a wellaa awen kerdawr: ymrysson, a llewenyd, a chanmawl, gw. Gramadegau’r
Penceirddiaid, gol. G.J. Williams ac E.J. Jones (Caerdydd, 1934), 17; Thomas Parry, ‘Statud
Gruffudd ap Cynan’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd, v (1929–31), 30.

8 Canu Aneirin, gol. Ifor Williams (Caerdydd, 1938), 139–40. 
9 DG.net 24.29–30. 
10 Ib., 27.23–4.
11 Ib., 29.27–8. 
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6

Y bardd a’i farf: y traddodiad barfol

DYLAN FOSTER EVANS

O ystyried prinder cymharol y farddoniaeth a gadwyd o ddiwedd y bedwaredd ganrif ar
ddeg a dechrau’r bymthegfed, y mae’n drawiadol fod ymdriniaeth ag un agwedd ddigon
di-nod ar fywyd beunyddiol y beirdd, sef eu perthynas â’u barfau, i’w chanfod mewn
cynifer o gerddi.1 Y mae rhyw hanner dwsin o gywyddau i’r farf wedi goroesi o’r ddwy
ganrif hyn, a phedwar o’r rhain sydd am fynd â’r rhan fwyaf o’m sylw yn y drafodaeth
hon—cerddi gan Iolo Goch, Llywelyn Goch ap Meurig Hen, Rhys Goch Eryri a
Llywelyn ap Moel y Pantri. Bodolai perthynas glòs rhwng y beirdd hyn yn ystod y cyfnod
dan sylw. Yn gyntaf, beirdd o’r gogledd, sef taleithiau Gwynedd a Phowys, oeddynt bob
un. At hynny, gellir cysylltu pob un o’r pedwar â’i gilydd drwy sylwi ar wahanol
gyfeiriadau yn eu gwaith. Canodd Iolo Goch i Lywelyn Goch ap Meurig Hen gan ei
gymharu ef ei hun a Llywelyn â’r ddau gyfaill nodedig hynny, Amlyn ac Amig.2

Ymrysonodd Rhys Goch Eryri â Llywelyn ab y Moel,3 ac ym marwnad Rhys i Lywelyn,
fe enwir Iolo Goch ymhlith prif feirdd y gorffennol.4 Awgryma’r ymwybyddiaeth hon
o’u cyd-feirdd nad cyd-ddigwyddiad mo unrhyw debygrwydd yn eu cerddi i’r farf.

Y mae Bleddyn Owen Huws wedi tynnu ein sylw at bwysigrwydd genrewrth astudio
cywyddau’r cyfnod hwn, ac nid anaddas fyddai ystyried y cerddi yr wyf am eu trafod
gyda’i gilydd fel is-genre a ddaeth i amlygrwydd am gyfnod byr yn gynnar yn oes y
Cywyddwyr.5 Gellir, felly, gynnig ychydig o sylwadau sy’n berthnasol i’r cerddi hyn oll.
Yn gyntaf, gwelir mai cwynion am y farf sydd gan bob un o’r beirdd hyn, a gellir crynhoi
prif fyrdwn eu cwynion wrth ailadrodd cwpled cyntaf cerdd Iolo:

‘Ai dydy, farf, a darfodd
Y ferch a’m cusanai o fodd?’6

Caiff y farf ei hathrodi a’i thestunio, ei gwawdio a’i dyfalu, ym mhob un o’r cerddi. Ond
er mai dychanol a hunanwawdiol yw cywair y cywyddau hyn i gyd, y mae elfen glir o
hunanganmoliaeth hefyd yn gyffredin iddynt oll. Cwyno a wna’r bardd fod y farf yn
tarfu ar ei gariad. Ond eto, wrth wneud hynny, y mae’n profi iddo lwyddo i ddenu merch
a’i chael i’w gusanu, ac mai ei orwrywdod wrth iddo dyfu gormod o farf sydd i gyfrif am
ddifetha’r foment.7

I werthfawrogi’n llawn holl arwyddocâd y gwahanol gyfeiriadau yn y cywyddau i’r
farf, y mae’n rhaid wrth gipolwg hanesyddol i ddarganfod beth yn union oedd ffasiynau’r
oes y cyfansoddwyd y cywyddau hyn ynddi. A oedd y farf yn ffasiynol ar y pryd ai peidio?

37 Os dyna’r dehongliad cywir o’r pennawd ‘Llyma osteg a wnaeth Iorwerth pan haerawdd y
prydyddion iddo ef bobi moch bychain yn rhith cwningod ar ddydd ei fabsant yn Saint-y-Brid’,
gw. GIF cerdd 41.   

38 Gw. Edwards, Dafydd ap Gwilym: Influences and Analogues, 7. 
39 Arnold van Gennep, Les rites de passage (Paris, 1908); cyfieithiad Saesneg gan Monika Vizedom a

Gabrielle Caffee, The Rites of Passage (Chicago, 1960). 
40 Ib. 
41 Victor Turner, The Ritual Process [:] Structure and Anti-Structure (Ithaca [New York], 1969), 97. 
42 Mikhail Bakhtin, Tvorchestvo Fransua Rable (Moscow, 1965); cyfieithiad Saesneg gan Helene

Iswolsky, Rabelais and his World (Bloomington, 1984). 
43 Peter Burke, Popular Culture in Early Modern Europe (New York and Cambridge, 1978), 188–9. 
44 GTP cerdd 51 (I). 
45 Er enghraifft, ‘Dychan gan Syr Rhys i Guto’r Glyn ac yntau gartref yn glaf y Nadolig’ ac ‘Ateb i

ddychan Syr Rhys’, gw. GG.net cerddi 101, 101a. 
46 Ib., 65a.1–4. Y mae’n bosibl mai cywydd Guto i Huw Lewys ‘pan fu bron â boddi’ a ysgogodd

Lywelyn i lunio ei gywydd ef, gw. ib., cerdd 64. 
47 Llyna gael, nid llai no gwn, / Llun pencerdd yn llawn pencwn … Y cawell lle bu’r cywydd, / Ceudod

llysywod y sydd, gw. ib., llau. 27–8, 31–2. 
48 Ib., llau. 17–18. 
49 Dadleuir bod modd dehongli cyff Nadolig mewn ffordd wahanol yn Eurig Salisbury, ‘Cyff Nadolig’,

Dwned, 17 (2011), 123–30. 
50 Canu Maswedd yr Oesoedd Canol, gol. Dafydd Johnston (Caerdydd, 1991), 29.39–40. Gw.

ymhellach GG.net cerddi 68, 68a, 68b.
51 Johnston, Canu Maswedd yr Oesoedd Canol, 124. 
52 GG.net cerddi 44, 44a; GTP cerdd 24. 
53 ‘Llyma osteg a wnaeth Iorwerth i haeru i’r hwâl lyncu Ieuan Brechfa, pan oedd briodas merch Syr

Rhys ap Tomas yng Nghaeryw’, gw. GIF cerdd 37. 
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y bedwaredd ganrif ar ddeg. O gofio hynodrwydd y farf  Wyddelig a grybwyllwyd uchod,
tybed nad yw defnydd Iolo o’r ansoddair Gwyddelig yn addas ar fwy nag un lefel. Efallai
fod a wnelo’r gair lawn cymaint â’r barbwr ag â’r barbariad!

Ond beth oedd y sefyllfa yng Nghymru, tybed? Gellir awgrymu’n gyntaf y byddai
arferion y Cymry yn debycach i’r arferion Seisnig nag i’r rhai Gwyddelig. Yn y bedwaredd
ganrif ar ddeg, yr oedd y cysylltiadau rhwng Cymru a Lloegr yn nes nag y buont erioed
o’r blaen yn hanes y ddwy wlad, ac yn llawer mwy clòs na’r cysylltiadau a fodolai rhwng
Cymru ac Iwerddon. Ond tystiodd Gerallt Gymro ar ddiwedd y ddeuddegfed ganrif fod
y Cymry, hwythau, ar un adeg o leiaf, yn berchen ar draddodiad annibynnol yn ymwneud
â’r farf:

Arfera’r gwñr eillio eu barfau, ac eithrio eu trawswch yn unig. A chadwant yr arfer
hon nid er yn ddiweddar ond er yr amser gynt, a chanrifoedd maith yn ôl: fel y gellir
deall oddi wrth y llyfr am weithredoedd Iãl Cesar a ysgrifennwyd ganddo ef ei hun.
Yno deui ar draws y geiriau hyn: y mae cenedl y Brythoniaid “â phob rhan o’u corff
wedi ei heillio, ac eithrio’r wefus uchaf”. Arferant, er mwyn bod yn gyflymach, foeli
hyd yn oed eu pennau o’u gwallt: yn eu hawydd, gan eu bod yn aml yn tramwy’n
gyflym trwy’r coedydd a’r llwyni, i osgoi tynged Absalom. Ac felly, hyd y dydd hwn,
y mae’r genedl hon yn eillio eu blew, a blew’r arffed hefyd, yn fwy na chenhedloedd
eraill.19

Rhaid gochel rhag derbyn geiriau Gerallt yn gwbl ddihalen, gan y gallwn weld bod ei
fryd ar lunio cymhariaeth rhwng Cymry ei gyfnod ef a Brythoniaid cyfnod y Rhufeiniaid.
Ond y mae’n annhebygol y byddai wedi llunio’r gymhariaeth honno heb fod rhyw sail
ffeithiol iddi. Felly y mae’n bosibl y byddai gan Gymro o gyfnod Owain Glyndãr ddau
reswm dros beidio ag eillio: dyna’r ffasiwn y tu draw i Glawdd Offa, a gall hefyd mai
dyna oedd hen draddodiad y Cymry.

I gloi’r sylwadau byrion hyn ar agweddau’r cyfnod at y farf, hoffwn ddychwelyd i
Loegr a thynnu sylw at y disgrifiad canlynol o’r ‘reeve’ a geir yn y rhagarweiniad i
Canterbury Tales Chaucer:

The REVE was a sclendre colerik man.
His berd was shave as ny as ever he kan.20

Yr oedd Chaucer, fel eraill o lenorion ei ddydd, yn ymwybodol iawn o syniadau ei gyfnod
am ffisiognomi, hynny yw, y grefft o ddadlennu cymeriad trwy astudiaeth o
ymddangosiad a nodweddion allanol. Chwery hyn ran bwysig yn nifer o bortreadau’r
bardd, fel yn y portread hwn o’r ‘reeve’. Disgrifia un traethawd Saesneg Canol y gãr
colerig fel un a oedd yn ‘desyrous of company of women moore than hym nedyth’,21 a
dyna’r union gymeriad a oedd gan Chaucer mewn golwg wrth bortreadu’r ‘reeve’ fel gãr
a’i farf wedi ei heillio’n lân. Y mae’r disgrifiad yn un a weddai i’r dim i nifer o feirdd

Diolch i nifer o astudiaethau ar arferion cymdeithasol y canrifoedd a fu, y mae modd
ceisio cynnig ateb i’r cwestiwn sylfaenol hwn. Edrychwn yn gyntaf ar y bedwaredd ganrif
ar ddeg. Yn nechrau’r ganrif, daethai gwisgo gwallt a barf laes yn fwyfwy poblogaidd yn
Lloegr, ac enghraifft o’r duedd hon yw’r ffaith fod barf gan Edward II ac un laesach fyth
gan ei fab Edward III.8 Dengys nifer o gyfeiriadau yn ei waith nad oedd Dafydd ap
Gwilym, yntau, yn swil o arddel ei farf.9Wynebau barfog a ddisgwylid yn y cyfnod hwn,
felly. Ond yn fuan iawn, ac o bosibl yn ganlyniad i’r ffaith fod sebon bellach ar gael yn
fwy eang, daeth eillio yn llai trafferthus a hefyd yn fwy cyffredin. Erbyn diwedd y ganrif,
yr oedd y gwallt hir a’r farf laes yn prysur golli eu lle fel mai eithaf anghyffredin oedd
gweld neb o’r genhedlaeth iau a lynai wrth yr hen ffasiwn.10

Tebyg oedd y sefyllfa ar ddechrau’r ganrif nesaf, er bod cryn dipyn o fri ar y farf
fforchiog neu bigog o gwmpas troad y ganrif.11 Bod yn ddi-farf oedd y ffasiwn wedyn,
yn enwedig o oes Harri V ymlaen, pan welwyd llawer yn efelychu’r brenin hwnnw wrth
eillio a thorri eu gwallt yn fyr. Parhaodd y ffasiwn di-farf trwy weddill y ganrif.12

Ond rhaid cofio mai ar sail tystiolaeth yn ymwneud â Lloegr y lluniwyd y sylwadau
uchod yn bennaf; gallai gwahanol wledydd ac ardaloedd ddilyn arferion tra gwahanol
i’w gilydd. Er enghraifft, gellir adnabod y Saeson ar Frithlen Bayeux yn ddidrafferth am
fod ganddynt drawsychau mawr a thrwchus, a hynny’n gwbl groes i wynebau eilliedig y
Normaniaid. Bodolai traddodiad annibynnol yn Iwerddon hefyd.13 Pan ymwelodd y
Tywysog John â’r wlad honno yn 1185, pechodd ef a’i ddilynwyr yn ddirfawr yn erbyn
y penaethiaid lleol drwy wneud hwyl am ben y modd y gwisgent eu barfau.14 Afraid
dweud na fu’r ymweliad yn un llwyddiannus ac nad ysgogwyd mo’r Gwyddelod i newid
eu ffyrdd. Yn wir, parhaodd traddodiad neilltuol yn Iwerddon trwy gydol yr Oesoedd
Canol. Ymateb i hynny a wna’r statud a ganlyn a luniwyd yn ystod teyrnasiad Harri VI:

No manner of man that will be taken for an Englishman shall have no beard above
his mouth; that is to say, that he have no hairs on his upper lip so that the said lip be
once at least shaven every fortnight or of equal growth with the nether lip; and if any
man be found amongst the English contrary hereunto, that then it shall be lawful to
every man to take them and their goods as Irish enemies.15

Yn ddiweddarach yn yr un ganrif, yn ystod teyrnasiad Edward IV, rhoddwyd gorchymyn
i rai Gwyddelod wisgo eu barfau ‘after the English manner’.16 Yr oedd y modd y gwisgai’r
Gwyddelod eu gwallt yn amlwg yn fater o bwys, yn enwedig mewn cyfnod pan boenai’r
awdurdodau yn Lloegr fod y Saeson hynny a ymsefydlasai yn Iwerddon yn ymdebygu’n
ormodol i’r brodorion.

Yn wyneb y dystiolaeth hon, diddorol oedi am ennyd a sylwi ar y defnydd a wna Iolo
Goch o’r gair Gwyddelig wrth ddisgrifio ei farf ef.17 Fe ddefnyddid y gair hwn yn gyffredin
gan y Cywyddwyr i olygu ‘garw’ neu ‘barbaraidd’; nid oedd unrhyw frawdgarwch
Celtaidd yn bodoli yn y cyfnod hwn.18 Yn wir, bu rhai o noddwyr Iolo, sef Syr Rhosier
Mortimer a Rhys a Gwilym ap Tudur o Benmynydd, yn ymladd yn Iwerddon ar ddiwedd
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fo am hynny, yr hyn sy’n ei wneud mor effeithiol mewn disgrifiad o farf yw’r ffaith y
byddai seiri coed yn yr Oesoedd Canol yn defnyddio croen pysgod o’r teulu hwn fel
papur tywod—yr oedd yn ddigon garw, y mae’n amlwg, i lyfnhau pren. Felly, fe welir
bod y gair yn cyfleu nid yn unig erwindeb o fath a oedd yn gyfarwydd i bawb, ond hefyd
yr ymdeimlad o rwbio a chrafu, heb sôn am y syniad annifyr fod wyneb y bardd fel
pysgodyn.

Delwedd arall ddiddorol yw’r pais draenog a ddefnyddir fel trosiad am y farf yng
nghywydd Iolo a hefyd yng nghywydd Llywelyn Goch; gwna Lewys Glyn Cothi, yntau,
ddefnydd o ddelwedd debyg iawn.27 Cofiwn i Ddafydd ap Gwilym roi addewid i’r iwrch
nad âi ei bais ef am Sais hen—bu draenogod Iolo a Llywelyn yn llai ffodus, yn amlwg.28

Y mae’r syniad o groen draenog am geg dyn efallai yn fwy ffiaidd na’r syniad o groen
pysgodyn yn yr un man, a hyd yn oed yn fwy poenus i’r ferch, gellid tybio. Anodd ei
beio hi am gael ei tharfu.

Os cywir dadlau mai cerdd Iolo a roes gychwyn i’r genre hwn, rhesymol yw edrych ar
y cywyddau eraill fel datblygiad ohoni. Gyda hyn mewn golwg, trown yn awr at gywydd
Rhys Goch Eryri. Cwyno a wna’r bardd hwn fod rhaid iddo eillio bob yn ail ddiwrnod;
â yn ei flaen i athrodi’r farf fel y gwnaeth Iolo Goch. Y mae hi’n hyll, yn aflêr ac yn annifyr.
At hynny, y mae, fel barf Iolo, yn cael effaith andwyol ar berthynas y bardd â merched.
Y mae’r llith hon yn erbyn y farf yn para am bedair llinell a deugain, cyfanswm hwy na
holl gerdd Iolo, a bron nad yw’r modd yr ailadroddir y gair barf yn llinell 44, fel yn y
llinell gyntaf, yn awgrym fod y gerdd am ddod i ben yn y fan honno. Ond yn hytrach,
cawn lais newydd yn ymuno â dramatis personae y cywydd. Er bod y ferch yn llechu yng
nghefndir y gerdd yn rhywle, nid hyhi sy’n ateb y bardd:

‘Gwiw angerdd, gwenithgerdd gwawd,
Gardd i dewfardd a’i dafawd;
Gormod yw dy annod ynn
Am lwydo, rhai aml ydyn’.’29

Y farf ei hun sy’n siarad, neu yn hytrach, corws o flew unigol a glywn yma’n herio safiad
y bardd. Cenfydd y bardd ei hun mewn lleiafrif yn syth, a thra bo ef yn dawel, fe â blew’r
farf yn eu blaenau i draethu’n gelfydd yn ei erbyn. Yr hyn a wna’r blew siaradus hyn yw
cydio yn un o’r geiriau a ddefnyddiodd y bardd yn ei lith ef, sef llwyd. Y mae’n ddewis
addas—fe’i defnyddiwyd droeon gan y bardd yn ei ymosodiad ef. Sylwer ar y canlynol:
y farf finllwyd fau, mau gofl gyflwyd, oni bai faint … y llwydaist, bochlwyd, y farf finllwyd
faith, trawswch llwyd, a’r diweddglo a grybwyllwyd eisoes. Digwydd y gair llwyd, neu
gyfansoddeiriau ohono, saith gwaith mewn pedair llinell a deugain. At hynny, gellir
ychwanegu’r cyfeiriadau anuniongyrchol megis ewyngnu wedd, heiddgnu hen, blew blaidd,
mor brudd yw dy bryd, gên o garth. Delweddau oeraidd, henaidd a llwydaidd ydynt bob
un.

Y mae’n debyg mai tipyn o sioc i’r gynulleidfa fyddai clywed y farf yn ymateb fel hyn.

Cymraeg y cyfnod hwn, gan gynnwys y rheini a gwynai am eu barfau, bid sicr.
Yr oedd, fodd bynnag, un broblem sylfaenol a wynebai’r beirdd hyn a oedd am eillio

eu barfau’n lân, a honno oedd y ffaith nad oedd eillio yn orchwyl mor rhwydd ag ydyw
heddiw. Fel rheol, nid oedd yn ymarferol eillio ond unwaith neu ddwywaith yr wythnos,
os hynny. Ac er mwyn i ddyn gael eilliad o safon, rhaid oedd wrth rywun arall i gyflawni’r
dasg ar ei ran. Yn amser Chaucer ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar ddeg, ni allai’r rhan
fwyaf o ysgolheigion Rhydychen fforddio eillio fwy nag unwaith yr wythnos.22 Digon
tebyg oedd sefyllfa’r beirdd Cymraeg. Sonia Rhys Goch Eryri am eillio bob yn eilddydd,
ac wedyn am wneud hynny naw gwaith bob mis o’r newydd.23 Gwelir bod y dystiolaeth
hanesyddol yn rhoi sail i’r dyb mai eu hanallu i gadw at y ddelwedd wyneblan ddelfrydol
a gorddai’r beirdd hyn.

Y mae yn awr yn bryd troi’n ôl at y cerddi eu hunain. O blith y pedwar cywydd yr
wyf am eu trafod, y mae’n bur debyg mai cywydd Iolo Goch i’r farf oedd y cyntaf i’w
gyfansoddi. Ef a Llywelyn Goch oedd y beirdd cynharaf a ganodd i’w barfau, ac y mae
symlder strwythur cywydd Iolo yn awgrymu mai ef oedd yr arloeswr yn y maes. At hyn,
gellir ychwanegu mai Iolo Goch yn anad neb a adwaenid gan genedlaethau diweddarach
fel ‘bardd y farf ’. Iddo ef y priodolwyd mewn nifer o lawysgrifau y gerdd yr wyf am ei
thrafod fel gwaith Rhys Goch Eryri, ac iddo ef gan amlaf y priodolwyd cywydd Llywelyn
ab y Moel—ar sail y cyfeiriad at Euron (ei gariad mewn cerddi eraill o’i eiddo) yn unig y
credir mai Llywelyn a’i canodd.24

Nid oes elfen storïol neu naratif yng ngherdd Iolo; y mae’r anffawd a roes fod i’w
gãyn, sef y ffaith i’r ferch ymwrthod ag ef wedi iddi gusanu ei farf, eisoes wedi digwydd
cyn i’r bardd ddechrau traethu. Nid oes unrhyw ddatblygiad arwyddocaol yn y sefyllfa—
y mae safiad y bardd a’i agwedd tuag at ei gariad a’i farf yn gyson drwyddi. Yn hyn o
beth, cerdd statig a gawn gan Iolo. Nid diffyg mo hyn o anghenraid; tynnaf sylw at hyn
er mwyn dangos adeiladwaith syml y gerdd o’i chymharu â’r cywyddau y barnaf iddynt
gael eu cyfansoddi yn ddiweddarach. Yr hyn sy’n ei bywiocáu yn anad dim yw’r symud
sydyn rhwng delweddau wrth i’r bardd fynd rhagddo i athrodi ei farf. Ceir nifer o
ddisgrifiadau tra chofiadwy, ac fe ailddefnyddir rhai ohonynt gan y Cywyddwyr eraill
wrth iddynt ymdrin â’r un pwnc. Ond er mai hawdd fyddai ymgymryd ag astudiaeth
fanwl o’r trawiadau a’r delweddau sydd i’w cael drosodd a thro yn y gwahanol gywyddau,
nid mor rhwydd fyddai llunio casgliadau pendant ynglñn â dylanwad un gerdd ar y llall.

Wedi dweud hyn, buddiol fyddai edrych yn fanylach ar un neu ddwy o’r delweddau
hyn am eu bod yn rhoi blas teg ar natur ddisgrifiadol y cerddi. Sylwer yn gyntaf ar y
disgrifiad hwn o’r farf gan Iolo Goch:

Nid llyfnach, ddianach ddysg,
Na chloren gwrwben garwbysg.25

Math o bysgodyn o deulu’r siarc yw’r garwbysg hwn. Defnyddia Llywelyn ab y Moel yr
un ddelwedd hefyd, ffaith arwyddocaol efallai o gofio mai gair digon prin ydyw.26 Bid a
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Dwy ddelwedd brydferth a thrawiadol o fyd natur a geir yma wrth i’r wawr a’r lleuad
ddwyn i gof berffeithrwydd y cread. Y mae’r ddwy hefyd yn cynrychioli adnewyddiad a
bywyd newydd, a hynny’n fwriadol groes i’r delweddau llwydaidd o henaint y ceisiodd
y bardd eu defnyddio yn erbyn y farf. At hynny, wrth nodi bod adlais Cristnogol cryf i’w
ganfod yn yr ymadrodd llwyd fydd awyr y dwyrain, fe welir bod y chwarae geiriol yn cael
ei ddatblygu mewn modd hynod ddwys a chelfydd.

Y mae agwedd arall eto ar y delweddau olaf hyn, sef y ffaith fod y wawr a’r lleuad
ymhlith hoff ddelweddau’r beirdd wrth ddisgrifio prydferthwch merch, boed hynny
mewn cerdd fawl neu mewn cerdd serch. Ar un lefel, y mae eu defnyddio i ddisgrifio’r
farf yn syniad cwbl wrthun, gan nad oes modd mynd fawr pellach oddi wrth y ddelwedd
fenywaidd draddodiadol na’r farf. Ond eto, y mae’r gwrthuni hwn yn gwbl addas yma
am ei fod yn tanlinellu’r ffaith fod gan y farf fwy o feistrolaeth ar y ddadl hon nag sydd
gan y bardd. Nid yn unig y mae presenoldeb corfforol y farf lwyd yn difetha gallu’r bardd
gyda’r merched, ond, wrth ddefnyddio rhai o hoff ddelweddau’r bardd, y mae’r farf hefyd
yn negyddu ei allu i gwyno o’r herwydd. Daw’r farf â’i llith i ben fel a ganlyn:

‘Ac am hyn argumhennwyd
Nad gwiw gwneuthur lliw eithr llwyd.’35

Nid yw hyn ond adlais buddugoliaethus o’r llinellau a ddaeth â llith y bardd, yntau, i
ben:

‘Nid hardd, ef a waharddwyd,
Cusan ar farf lydan lwyd.’36

Dau gwpled tebyg, er bod rhaid cyfaddef bod llinell olaf y farf yn rhagori o ran
cynghanedd ar y llinell o eiddo’r bardd ei hun y mae hi’n seiliedig arni.

Fe welir, felly, fod y farf wedi creu campwaith bychan yma. Drwy ganolbwyntio ar
un gair yn unig, a hwnnw’n air canolog i gãyn y bardd, y mae wedi llwyddo’n
ddigamsyniol i negyddu’r ymosodiad yn ei herbyn. Nid yn unig hynny, ond wrth efelychu
defnydd y bardd o’r gair mewn cerddi crefyddol, moliant a serch, y mae’r farf wedi
mabwysiadu rhinweddau arwrol, uwchddynol, dwyfol bron, ac, ar yr un pryd, wedi
dinistrio holl adnoddau’r bardd yng ngwahanol feysydd ei grefft a’i allu i ateb yn
synhwyrol. Ar ben hynny, y mae hi wedi ei orchfygu’n gynganeddol. Druan ag ef ! Nid
yw’n syndod mai gwylltio ac athrodi’r farf unwaith eto yw’r unig ymateb y gall ei gynnig.
Wrth ddysgu ei wers, y mae’r bardd druan yn ymbil yn ei anobaith ar y Forwyn Fair yn
hytrach nag ar un o henaduriaid barfog yr Hen Destament.

Ond wrth gwrs, nid yw Rhys Goch Eryri wedi colli’r ddadl go-iawn, gan mai ef yw
awdur y ddwy ran ohoni. Cysêt llenyddol yw creu barf sy’n ymddwyn fel endid byw ar
ei phen ei hun. Nid y farf sydd i’w hedmygu ond, yn hytrach, allu arbennig Rhys Goch
i lunio cywydd mor ymddangosiadol syml ond hefyd mor fewnol-gymhleth. Dyma lle

Dewis y bardd yw hepgor y potensial dramatig sydd ynghlwm wrth gymeriad y ferch ac,
yn hytrach, roi personoliaeth a llais i’r farf. Y mae’r driniaeth annisgwyl hon, triniaeth
sy’n ymwrthod â’r cyffredin, o blaid dehongli cywydd Rhys Goch fel ymateb
uniongyrchol i gerdd Iolo. Er nad yw’n hawdd dychmygu beth fyddai ymateb cynulleidfa
ganoloesol i gywydd Rhys, y mae lle i gredu y byddai cynulleidfa o’r fath wedi canfod
mwy o ddoniolwch ynddo pe baent yn gyntaf yn gyfarwydd â cherdd fwy confensiynol
Iolo.

Fel y dywedwyd uchod, at y gair llwyd y mae blew’r farf yn anelu eu llid. A’r hyn a
wna’r farf yw bachu ar un o hoff dechnegau’r bardd ei hun, sef chwarae ar ystyron geiriau.
Mewn pedwar cwpled syml, y mae’r farf yn ymlid bron pob ystyr bosibl i’r gair llwyd, ac
wrth wneud hynny y mae’n dinistrio holl ddadl y bardd. Y mae’n fuddiol edrych yn
fanwl ar y modd y llwydda i gyflawni hynny.

Yr ystyr gyntaf a rydd y farf i llwyd yw ‘sanctaidd’ neu ‘dwyfol’. Y mae hon yn ystyr
ddigon cyffredin yn y cyfnod, ac fe’i gwelir mewn cyfuniadau megis Duw lwyd a Beuno
wiwlwyd a geir mewn eraill o gerddi Rhys.30 Felly, addas iawn yw i’r farf ei hamddiffyn
ei hun wrth adrodd mai:

‘Llwydion fu’r saint, geraint gu,
Lliw disyml, llwyd yw Iesu.’31

Yn naturiol, y mae’r ymadrodd llwyd yw Iesu yn arbennig o gryf; anodd os nad amhosibl
i unrhyw un barhau i ddifenwi’r lliw llwyd wedi clywed y ffaith honno. Mewn
gwirionedd, prin y mae angen i ymosodiad y farf fynd yn ei flaen, ond nid yw eto wedi
chwythu ei phlwc o bell ffordd. Dyma ei chwpled nesaf:

‘Llwyd yw Rholant, llid rhylew,
Llwyd fydd yr eryr a’r llew.’32

Y mae’r farf yma yn rhestru ar ei hochr hi ymysg llengoedd y llwydion un o’r arwyr
chwedlonol mwyaf adnabyddus a dau o’r creaduriaid mwyaf pwerus. Ond yn fwy na
hynny, y mae’r rhain ymysg y trosiadau mwyaf cyffredin a ddefnyddid gan feirdd y
cyfnod, gan gynnwys Rhys Goch ei hun, er mwyn mawrygu dewrder a grym eu noddwyr.
Ond ar ôl llith y farf, nid hawdd fydd i Rys ddisgrifio Gruffudd ap Cynan eto—na neb
arall ychwaith—yn llew fflamgledd llwyd, yn enwedig os oedd y farf siaradus o amgylch
ei geg ar y pryd yn gwrando ac yn barod i’w wrth-ddweud.33

Â’r farf rhagddi at thema grefyddol wrth iddi ei chymharu ei hun â barf nodedig o’r
Hen Destament yn y llinell nesaf, ac fe geidw’r cwpled dilynol yn glòs at yr un fformiwla
eiriol a gafwyd yn y llinellau blaenorol:

‘Llwyd fydd awyr y dwyrain,
Llwyd fydd dechrau lleuad fain.’34
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haf, a hynny ar wyneb y bardd ei hun. Cadarnheir yr argraff hon gan nifer o ddisgrifiadau
pwysig yn y ddwy gerdd fel ei gilydd. Sylwer ar y modd y mae Llywelyn Goch yn
disgrifio’r farf fel coed pigog hen ac yn [d]wyllodrus fal to llwydrew. Adlewyrchir hyn yng
ngeiriau ei gariad:

‘Tyn o’r gwraidd fileiniaidd flew,
Diriaid ãr, a dyro di
D’wyneb i bair dadeni;
Dabre’n oed i’r glyngoed glân
Dau nawmlwydd, arwydd eirian.’39

Braf fyddai gweld ymateb y bardd wrth iddo glywed ei gariad yn gorchymyn iddo fwrw
ei wyneb i bair dadeni! Ei dymuniad hi yw gweld ailddyfodiad ei chariad yn ifanc yn y
gwanwyn wedi i’r gaeaf oeraidd a barfol ddiflannu.

Yr un syniad a ddaw i’r amlwg yng ngherdd Llywelyn ab y Moel hefyd. Gwelsom
eisoes mai dechreuad hafaidd sydd i’r gerdd hon, ond yn awr, wedi i’r farf darfu, henaint
ac oerfel sy’n dod i’r amlwg. Nid yw’r ferch bellach yn fodlon i’r bardd ei chusanu:

‘Paid-di, poed oer y peitych,
Nesa hwnt, flew danas hen,
Somgar wyd, a oes amgen?’40

Y mae’r haf yn prysur gilio pan fo’r farf yn [g]ynhaeaf du,41 ac yn wir, ychydig linellau yn
ddiweddarach, y mae wedi tyfu yn gaeafgnu gên.42 Fel yng nghywydd Llywelyn Goch, fe
ddinistrir yr awyrgylch hafaidd a gafwyd ar ddechrau’r gerdd. Coediach a llwyni di-ddail
sy’n nodweddiadol o’r farf aeafol, er dirfawr siom i’r ferch sy’n caru’r haf.

Dywedir yn gyffredin mai bardd yr haf oedd Dafydd ap Gwilym, ac iddo ef dechrau’r
haf, sef mis Mai, a ragorai ar holl fisoedd eraill y flwyddyn. Buddiol, felly, yw cymharu’r
delweddau hyn o gywyddau’r farf â’r delweddau yn un o gywyddau adnabyddus Dafydd
ar thema’r tymhorau, sef ‘Caru yn y Gaeaf’.43Wedi ymweliad annoeth â thafarn, methiant
llwyr yw ymdrechion y bardd i gynnal oed â’i gariad. Yn ei siom, y mae’n anelu at y llwyn
o goed lle y cafodd loches iddo ef ei hun a’i gariad yn ystod misoedd yr haf. Ond siom
sy’n ei aros yno hefyd, am nad oes yno bellach argoel o’r coed deiliog na’r ferch a welsai
yno ym mis Mai. Fe â ei obeithion am ei garwriaeth i ganlyn y dail. Digon amlwg yw’r
tebygrwydd rhwng y gerdd hon a’r cerddi i’r farf. Ymateb y ferch wrth weld y farf yw
ymateb Dafydd wrth weld y coed gaeafol. Y mae hud y caru yn diflannu, a hagrwch
corfforol y farf yn ymrithio fel gaeaf ar wyneb y bardd.44

Ond wrth iddynt ddatblygu’n ymgnawdoliadau o nodweddion gaeafol, y mae
goblygiad pellach yn dod i ran beirdd megis y ddau Lywelyn o’u lleoli yn y byd a grewyd
gan Ddafydd. Sylwer ar y llinellau hyn o un o gerddi Dafydd i’r haf:

y gwelwn Rys yr ymrysonwr ar ei orau, wrth iddo ymryson ag ef ei hun. Ac fel yr
awgrymwyd eisoes, gellir dehongli’r gerdd hon fel ymateb i gerdd Iolo, wrth i Rys Goch
fynd ati i unioni’r cam a ddioddefodd y farf, a thrwy hynny wneud hwyl am ei ben ei
hun ac, efallai, dynnu blewyn o drwyn Iolo.

Tynnwyd sylw at y modd y mae delweddau’r canu serch yn ychwanegu at
effeithiolrwydd cerdd Rhys Goch. Gellir dangos ymhellach mai traddodiad y canu serch
a gysylltir ag enw Dafydd ap Gwilym yw cyd-destun naturiol cerddi’r ddau Lywelyn.
Soniwyd eisoes am nifer o elfennau sy’n gyffredin i fwy nag un o’r cerddi hyn i’r farf, ac
yn bennaf ymhlith y rhain y mae’r bardd cariadus a’r ferch ifanc sy’n ei gusanu yn y lle
cyntaf ond sydd wedyn yn ymwrthod ag ef am fod ei farf yn annifyr o arw a hyll. I’r sawl
sy’n gyfarwydd â’r cerddi hynny gan Ddafydd ap Gwilym a’i gyfoeswyr sy’n disgrifio
helyntion truenus y bardd wrth garu, y mae’n glir fod y farf yn chwarae’r un rhan â’r pwll
mawn neu’r fiaren bigog wrth rwystro’r bardd rhag llwyddo yn ei fywyd carwriaethol.
Edrych yn fwy manwl ar gerddi’r ddau Lywelyn i’r farf yn y cyd-destun hwn yr wyf am
ei wneud yn awr.

Yn gyntaf, sylwn ar leoliad y digwyddiadau. Nid oes unrhyw fath o ragymadrodd
cefndirol i gerddi Iolo a Rhys Goch, ond cawn wybod gan y ddau Lywelyn ymh’le y
maent yn cyfarfod eu cariadon. Dywed Llywelyn Goch ei fod ef a’i gariad yng nghwmpas
glasgoed, a sefyllfa debyg a ddarlunnir yn agoriad cywydd Llywelyn ab y Moel:

Doe’r pryd yr oeddwn i
Drwy fedw yn ymdrafodi
Ag Euron hardd, goroen hoyw …37

Y mae golygfeydd o’r fath yn ddigon cyfarwydd yn nifer o gerddi Dafydd ap Gwilym, ac
yn aml ceir awgrym ynghlwm wrth leoliad y cariadon yn y coed deiliog eu bod ar wahân
i weddill yr hil ddynol a chonfensiynau’r gymdeithas o’u hamgylch. Ond yn y ddwy
gerdd i’r farf fel ei gilydd, y mae canolbwynt y sylw yn neidio’n sydyn o’r cariadon yn y
llwyn gwyrdd i’r farf afluniaidd ar wyneb y bardd. Y mae hwn yn newid trawiadol yn y
ddau gywydd, ond o ganlyniad i gysondeb ei ddelweddau, y mae’r symudiad yn arbennig
o effeithiol yng ngherdd Llywelyn ab y Moel. Un munud, y mae’n ei fwynhau ei hun
gyda’i gariad yn y llwyn bedw, a’r munud nesaf y mae’r coedydd yn diflannu a’r bedw yn
ymrithio yn farf ar ei wyneb:

Crin gorbedw fal croen garwbysg,
Rhisglen o geubren gobraff
Yn rhisglo grudd fal rhasgl graff.38

Yr un ddelwedd yn ei hanfod sydd yma o hyd, ond y mae’r dail wedi diflannu gan adael
y rhisgl a’r brigau pigog yn unig. Cawn yr argraff bendant fod y gaeaf yn prysur ddisodli’r
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hon o’r ‘Merchant’s Tale’ yn cadarnhau’r cysylltiad llai amlwg rhwng y farf arw, yr Eiddig
a thymor y gaeaf a geir yn y cywyddau Cymraeg. 

Soniais ychydig ar ddechrau’r drafodaeth am genres y cywydd, ac yr wyf newydd
drafod y cywyddau i’r farf yng nghyd-destun canu serch beirdd megis Dafydd ap Gwilym.
Newid y cyfeiriad ychydig yw fy mwriad yn awr. I’r pwrpas hwn, yr wyf am gamu ymlaen
i ail hanner y bymthegfed ganrif er mwyn trafod cywydd i’r farf a ganwyd gan Lewys
Glyn Cothi. Y mae hon yn gerdd dra gwahanol i’r pedair a drafodwyd eisoes gan ei bod
yn seiliedig nid ar rwystredigaethau bardd a’i gariad ond ar ddefnydd symbolaidd o’r farf
mewn perthynas â phererindod yr ymgymerodd y bardd â hi ar ran ei noddwr, Wiliam
Fychan ap Gwatgyn, capten castell Aberystwyth.48 Symbol yw’r farf o’r caledi corfforol a
brofwyd gan y bardd ar ei daith hirfaith ar y Cyfandir.

Ymranna’r gerdd hon yn naturiol yn bedair rhan. Yn gyntaf, cawn Lewys yn sôn am
ei awydd i bererindota, am y daith o Gymru i Rufain a hefyd am ei ymddangosiad
anhrwsiadus wedi iddo ymgymryd â’r daith honno. Datblygir yr un thema yn ail ran y
cywydd, wrth i’r bardd ddyfalu’r farf mewn modd sy’n adlais o’r driniaeth a gafodd y farf
yn y cywyddau hynny y soniwyd amdanynt eisoes. Sylwer, er enghraifft, ar gwpledau fel
a ganlyn:

Dyn wyf, fal na’m edwyn neb,
a draenog drwy ei wyneb …
pennau nodwyddau i’m diddwyn,
penfar o aith, pwn o frwyn.49

Ymddengys fod Lewys yn gyfarwydd â’r cerddi eraill i’r farf, ac yn benthyg rhai o’r
delweddau er mwyn cyfoethogi ei gerdd bererindod ef.

Ond dwy adran nesaf y gerdd sydd bwysicaf gyda golwg ar yr hyn sydd gennyf dan
sylw yn awr. Yn gyntaf, cawn ganu moliant Wiliam Fychan ac amlinelliad o’i berthynas
â’i fardd sy’n agor fel a ganlyn:

Fy mryd fu yma redeg
i’m gwneuthur â dur yn deg.50

Yr un syniad sy’n cael ei grynhoi ym mhedwaredd ran y gerdd, sef y diweddglo:

Mor fwbach bach wyf lle bo
ag anifail heb gneifio.
Maestr Wiliam pâr dan amod
eillio’r ên sydd fal lliw’r ôd.
Pan ddarffo i’th farbwr gãraidd
torri y gwrych tew o’r gwraidd,

Eiddig, cyswynfab Addaf,
Ni ddawr hwn oni ddaw’r haf.
Rhoed i’i gyfoed y gaeaf
A rhan serchogion yw’r haf.45

Wrth i’w wyneb heneiddio ac wrth iddo ymgorffori nodweddion gaeafol, fe ymdebyga’r
bardd fwyfwy i’w elyn pennaf, y Gãr Eiddig. Y mae yntau’n ddi-ffael yn hñn na’i wraig,
nid yw bellach yn mwynhau ei chariad hi, ac y mae’n gymeriad sydd droeon yng ngherddi
Dafydd yn cael ei gysylltu â’r gaeaf. Y mae’r bardd, wedi i’r ferch sylwi ar ei farf, yn
ymdebygu llawer mwy i’r Eiddig nag i’r cariad ifanc a hafaidd yr hoffai fod. Felly, wrth
gwyno am ei farf, cyhuddir y bardd gan ei gariad o fod yn debyg i’r gãr sy’n dioddef ei
ddirmyg yn fwy na neb, sef yr Eiddig atgas. Yn y cyswllt hwn, arwyddocaol yw’r ansoddair
anghyffredin a ddefnyddir gan Iolo Goch i ddisgrifio’r Eiddig yn ei gywydd sy’n seiliedig
ar y chwarae ‘cnau i’m llaw’: barfddig.46

Gellir dilyn y trywydd hwn ymhellach eto. Yr wyf newydd drafod cysylltiad y
tymhorau â gãr a gwraig anghydnaws. Y mae’r bardd am gyfranogi o rinweddau mis
Mai a gysylltir â’i gariad, ond dengys ymateb y ferch yn glir mai Ionawr, mewn
gwirionedd, yw ei briod fis ef. Hen thema a gawn yma—y syniad fod gãr a gwraig
anghyfoed yn cynrychioli dau dymor gwahanol. Fe’i gwelir droeon mewn barddoniaeth
Saesneg; datblygodd yn draddodiad mor gryf nes peri i’r hen ãr a’i gariad fabwysiadu
enwau’r ddau fis hyn yn enwau personol. Y tro cyntaf y gwelir y ddau gymeriad hyn, sef
January, yr hen ãr, a May, ei wraig ifanc, hyd y gwn i, yw yn ‘The Merchant’s Tale’ gan
Chaucer, stori a ysgrifennwyd yn nawdegau’r bedwaredd ganrif ar ddeg, cyfnod pan oedd
Iolo Goch a Llywelyn Goch, ac o bosibl Rhys Goch Eryri, oll yn weithgar. Yn y stori
hon, priodas sy’n rhwym o achosi problemau yw uno’r hen ãr January â’r eneth ifanc
May. Yr hyn yr wyf am dynnu sylw ato’n arbennig yw’r disgrifiad o’r cwpl anghymarus
hwn yn caru â’i gilydd:

He lulleth hire; he kisseth hire ful ofte;
With thikke brustles of his berd unsofte,
Lyk to the skyn of houndfyssh, sharp as brere—
For he was shave al newe in his manere—
He rubbeth hire aboute hir tendre face,
And seyde thus, ‘Allas! I moot trespace
To yow, my spouse, and yow greetly offende
Er tyme come that I wil doun descende.’47

Fe welir yn syth y tebygrwydd rhwng y llinellau hyn a’r cerddi i’r farf. Y mae’r farf arw yn
ymgorffori gerwindeb a henaint January, ac y mae’r modd y mae hi’n rhwbio yn greulon
yn erbyn wyneb May yn ddrych o erwindeb eu perthynas. Cawn hyd yn oed gyfeiriad
at yr houndfyssh sy’n cyfateb yn union i’r garwbysg yn y cerddi Cymraeg. Y mae’r rhan
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wrth ystyried gyrfa farddol Llywelyn Goch, cofir bod dau o’i noddwyr, sef y brodyr Hywel
a Meurig Fychan o Nannau, hefyd yn perthyn iddo. A sylwer hefyd ar y modd y canodd
Llywelyn gerdd foliant anghonfensiynol iddynt wedi ei seilio ar ddyfaliad o’r eira.55 Ai i
un o’r ddau frawd hyn y canodd Llywelyn Goch y gerdd ddyfeisgar hon i’r farf tybed?

Yr wyf wedi ceisio dadansoddi’r cerddi hyn o nifer o wahanol safbwyntiau. Er eu bod
yn ymwneud â phwnc cyfyng iawn, sef cwynion yn erbyn y farf, gobeithiaf fy mod wedi
dangos i ryw raddau sut y maent yn ddibynnol ar nifer o wahanol agweddau ar y
traddodiad barddol. Ymhlith y dyfaliadau o’r farf ceir elfennau sy’n perthyn i draddodiad
y canu mawl, serch, gofyn a hyd yn oed y canu crefyddol. Yn hyn o beth, y mae’r cerddi
hyn oll yn enghreifftiau ardderchog o’r dyfeisgarwch a’r hyblygrwydd hwnnw sy’n
nodweddiadol o ganu’r bedwaredd ganrif ar ddeg a dechrau’r bymthegfed ar ei orau.

Ond ni ellir cloi’r drafodaeth yn y fan hon, oherwydd ni ddaeth y traddodiad barfol
i ben gyda cherdd Lewys Glyn Cothi yn y bymthegfed ganrif. Yn ddiweddarach yng
nghyfnod y cywydd, canodd Syr Rhosier Davies (y mae’n debyg) gywydd i’r farf, a
chanodd Rhosier Cyffin gywydd difyr i ddiolch am frwsh barf.56 Canodd Goronwy
Owen, yntau, i’r farf ym 1752, a hynny mewn arddull debyg iawn i gerddi’r Cywyddwyr
cynnar yr wyf wedi eu trafod.57 Sylwodd Charles Ashton ar y tebygrwydd rhwng y cerddi
a briodolai ef i Iolo Goch a cherdd Goronwy, er ei fod yn gyndyn o gyhuddo Goronwy
o ‘lên-ladrad’, chwedl yntau.58Ond yr oedd tuedd amlwg i efelychu mawrion y gorffennol
ym marddoniaeth y gãr o Ynys Môn, ac y mae’n debyg mai dyna a gawn yn ei gywydd
i’r farf.59 Yn wir, gellir bod yn bur sicr ei fod yn gyfarwydd â rhai o’r cerddi yr wyf wedi
eu trafod o ganlyniad i’w gyfeillgarwch â Morrisiaid Môn. Yr oedd copi o gerdd Rhys
Goch i’w gael yn ‘Y Delyn Ledr’, llawysgrif a fenthyciodd Goronwy gan William Morris
yn ddiweddarach ym mhumdegau’r ddeunawfed ganrif,60 ac y mae’n bur siãr ei fod yn
gyfarwydd â hi ynghynt. Ymddengys i gerdd Rhys Goch daro tant gyda William Morris
ei hun hefyd oherwydd cawn ef yn sôn yn un o’i lythyrau am ‘eilliaw’r mau finllwyd’,
geiriau a gododd, y mae’n debyg, o gywydd Rhys.61 Ac fe â’r traddodiad barddol ymlaen
yn ddiweddarach na hynny hyd yn oed, wrth i un o’n beirdd cyfoes ganu cywydd sy’n
hebrwng y traddodiad yn ddiogel i oes y rasal drydan; y mae’n amlwg na pheidiodd y
gred mai ‘mistêc yw tyfu mwstásh’.62

ni bydd tri o’r saith nie
heb eilliaw ym ym mhob lle;
ni adaf fal Gwenhidwy
ar fy min dyfu barf mwy.51

Gofyn a wna’r bardd i Wiliam Fychan drefnu i gael gwared o’r farf a fu’n poeni
cymaint arno. Gwelir, felly, fod diweddglo’r gerdd hon yn ymdebygu i gywydd gofyn—
yr hyn y gofynnir amdano yw eilliad gan farbwr Wiliam Fychan.52 Gwelsom eisoes nad
mater rhad na hawdd oedd cael eilliad o safon, ac o ganlyniad y mae’n bur debyg y
byddai’r beirdd yn ddiolchgar pe caent wasanaeth o’r fath yn rhodd gan eu noddwyr.
Gwelir, felly, fod y gerdd hon yn cynnwys agweddau sy’n nodweddiadol o nifer mawr o
wahanol genres: y mae ynddi elfen grefyddol-bererindodol, elfen o ganu mawl, elfen wedi
ei benthyg o’r cerddi i’r farf, a hefyd ddiweddglo a berthyn i’r cerddi gofyn. Yr elfen olaf
hon yr wyf am ei hystyried yn fwy manwl wrth ddod â’r drafodaeth i ben, a hynny wrth
edrych yn ôl ar y pedwar cywydd yr wyf eisoes wedi eu trafod.

Yn gyntaf, edrychwn eto ar gerdd Iolo Goch. Fel y ceisiais ei ddangos, yr hyn sy’n
nodweddiadol o’r gerdd hon yw’r amrywiaeth o ddisgrifiadau bywiog a dyfeisgar a geir
ynddi. Ond gwrthgyferbyniol braidd yw’r cwpled olaf:

O gwna fy ngên yn henaidd,
Â dãr gwres y daw o’r gwraidd.53

O’i gymharu â’r hyn a ddaeth o’i flaen, gall y diweddglo hwn ymddangos yn ddigon
llipa a di-ddim. Ond o’i ailystyried yng nghyd-destun cywydd Lewys Glyn Cothi, tybed
na ddylid ei ddeall yn awgrym cynnil i noddwr y bardd, pwy bynnag y bo, i roi
gorchymyn i un o’i weision gynhesu ychydig o ddãr a sicrhau bod min ar yr ellyn er
mwyn tacluso tipyn ar wyneb y bardd? Ni wiw anghofio mai anaml y cwynai’r beirdd yn
ddibwrpas. Cwynent am bwrs gwag am fod arnynt eisiau i’r noddwr ei lenwi, cwynent
am geffyl gwael am fod arnynt eisiau un amgenach yn ei le. Tybed, felly, nad dymuniad
am eilliad sy’n llechu y tu ôl i’r gãyn am y farf?

Ceir tystiolaeth fwy pendant yng ngherdd Llywelyn Goch. Wedi i’r ferch gwyno am
gyflwr barf y bardd, dyma yw ei ymateb yntau:

‘Mae crair, oreurair arab,
I gâr i mi, gorau mab,
A’r crair, ellyngrair llongryf,
A’i tyr yn gynt nag y tyf.’54

Dweud y mae’r bardd fod gan gâr iddo, sef perthynas neu gyfaill, ellyn i dorri’r farf. Y câr
hwnnw yw’r gorau mab a enwir yn y llinellau uchod. Ond pam cyflwyno’r cymeriad hwn
o gwbl onid fel awgrym i’r câr ei hun, aelod o gynulleidfa’r gerdd, drefnu’r eilliad? Ac
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7

Dwsin o brydyddesau? Achos Gwladus ‘Hael’ ac eraill

MARGED HAYCOCK

O’r cysgodion
Gwerful Mechain o Bowys yw’r unig Gymraes y mae corff sicr o’i cherddi gennym yn y
llawysgrifau canoloesol.1 Fe ddown i’w hadnabod drwy ei gwaith ei hun, a thrwy
gyfeiriadau beirdd eraill ati. Tystia’r cerddi ymryson rhyngddi hi a Dafydd Llwyd o
Fathafarn, Ieuan Dyfi a Llywelyn ap Gutun fod Gwerful yn rhan o gymuned farddol
fywiog yn y Canolbarth yn ail hanner y bymthegfed ganrif a dechrau’r ganrif ddilynol.
Ac yr oedd hi mewn cysylltiad â beirdd eraill hefyd, megis Guto’r Glyn, Tudur Aled a
Syr Siôn Leiaf. Ei hamlygrwydd yn y cylchoedd barddol hynny, yn y Canolbarth a thu
hwnt, efallai, oedd un o’r rhesymau a barodd fod ei gwaith—cyfran ohono, o leiaf—
wedi ei gadw yn y llawysgrifau. Erys bylchau mawr yn ein gwybodaeth am Werful, wrth
gwrs, a rhaid bod yn ofalus wrth ddehongli cyfeiriadau ei chyfoeswyr gwrywaidd ati.
Ond y mae digon o dystiolaeth rhwng y cwbl i adnabod merch o fardd a honno fel petai’n
sefyll ar ei phen ei hunan fel ynys yng nghanol môr o ddynion. 

Felly y bu hefyd yn achos Ann Griffiths dair canrif yn ddiweddarach. Am gyfnod hir,
meddai Jane Aaron, y ferch danbaid o Faldwyn ‘oedd yr eithriad sanctaidd a oedd fel
petai’n profi’r ddadl nad oedd yn naturiol i ferched o gig a gwaed gyfansoddi’; dywed
ymhellach mai ‘tuedd yr elfen wryw-ganolog mewn beirniadaeth lenyddol yw mawrygu
un awdures fel y fenyw symbolaidd, a thynnu llen dros y gweddill’.2Ac erbyn hyn, y mae
emynyddesau eraill, megis Mary Owen (g. 1796), Elizabeth Phillips (fl. 1836), a Jane
Hughes (m. 1880), wedi cael eu gwysio ymlaen i rannu’r llwyfan ag Ann Griffiths, gan
ategu’n groyw sylw Aaron:

Y gwir yw na chafwyd erioed mewn unrhyw oes yr un awdures yn cyfansoddi ar ei
phen ei hun, heb fod rhai o’i chwiorydd hefyd wedi mynnu’r ysgrifbin: os yw gwaith
un fenyw ar gof a chadw, yna gellir bod yn sicr fod gweithiau gan fenywod eraill o’r
un cyfnod hefyd ar gael, os chwiliwn amdanynt.3

Ond y mae rhwystrau ar ffordd y sawl sy’n ceisio cyflawni’r dasg hon ar gyfer yr
Oesoedd Canol. Er chwilio’n ddyfal am feirdd i gadw cwmni i Werful Mechain, siomedig
fu’r canlyniadau. Fe gawn mai Gwenllïan ferch Rhirid Flaidd a Gwerful Fychan yw’r unig
ferched eraill cyn 1500 y mae cerddi wedi eu priodoli iddynt—heblaw merched lled
chwedlonol fel Gwenddydd, chwaer Myrddin, neu Esyllt. Hyd yn oed wedi 1500, y
mae’r enwau yn brin. Yn eu plith y mae Alis, merch y bardd Gruffudd ab Ieuan ap

60 The Letters of Goronwy Owen (1723–1769), ed. J.H. Davies (Cardiff, 1924), 122. Yn ôl tystiolaeth
y llythyrau, cafodd William Morris gryn drafferth i gael y llsgr. hon yn ôl gan Oronwy. Ceir disgrifiad
o’r llsgr., sef BL Add 14873, yn RWM ii, 1156–9.

61 The Letters of Lewis, Richard, William and John Morris of Anglesey (Morrisiaid Môn), 1728–1765, ii,
ed. John H. Davies (Aberystwyth, 1909), 306; cf. GRhGE 15.5, 33. 

62 Twm Morys, Ofn fy Het (Llandybïe, 1995), 32.
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ar Werful Mechain pan oedd yn bell o’i chynefin yn llys Rhisiart Cyffin, deon Bangor.
Llawer o flawd oedd i’w chwd … a bresych a moron, meddai Tudur Aled, gan adrodd sut
yr ysbeiliwyd ei dillad, ei bwyd a’i thrugareddau gan fagad o feirdd (mintai Menai), a
Lewys Môn yn eu plith.9

Dehongla Dafydd Johnston yr ail englyn uchod fel ateb gan Wenllïan ei hun er mwyn
gwadu’r cymhelliad honedig: nid er mwyn cael bwyd y daeth at y gwas bras o Brysaeddfed
(nid y bardd a’i gwawdiodd yw hwnnw, o reidrwydd). Datgela ei gwir neges ar letraws,
ar ffurf brawddeg debyg i ddihareb: bydd dafad yn gwybod yn iawn pan fydd ei thymp
yn agosáu wrth synhwyro’r dywydd, sef y llenwad llaeth a’r gwewyr esgor cyntaf. Yr ergyd,
fe dybir, yw fod Gwenllïan yn feichiog a’i bod yn dod at y gwas bras er mwyn datgan mai
ef yw’r tad.10 Os y ferch ei hun oedd yr awdur, ac os y bardd Gruffudd a’i gwawdiodd
oedd y gwas bras, yna y mae’r ateb, fel y dywed Dafydd Johnston, yn ‘herfeiddiol’ ddigon.
Ond y mae peth ansicrwydd ynghylch y ddau bwynt hyn, yn arbennig y cyntaf. Onid
yw’n bosibl mai bardd arall biau’r ail englyn, a’i fod yn ensynio mai’r gwas bras (bardd yr
englyn cyntaf, o dderbyn y dehongliad hwn) sy’n gyfrifol am ei chyflwr? Ac oni fyddai
hynny’n fwy cydnaws â’r cyfeiriad trydydd person at ‘ferch Ririd’, ac â’r gymhariaeth â
dafad yn y llinell olaf? Ar y llaw arall, y mae dau o’r chwe chopi llawysgrif, fel y gwelsom,
yn priodoli’r ail englyn i Wenllïan ei hun, a thri o’r chwech yn cymryd mai englynion
dychan rhwng gãr a gwraig sydd yma.

Aethpwyd gam ymhellach drwy awgrymu mai merch i’r bardd Tudur Penllyn
(c.1420–85) oedd Gwenllïan, a’i bod wrth fabwysiadu’r enw ‘merch Ririd’ yn arddel
gwehelyth ei mam, Gwerful ferch Ieuan Fychan o lwyth Rhirid Flaidd.11 Er na wyddom
ddim am y bardd arall, Gruffudd ap Dafydd ap Gronw, tybir mai clerwr ar ymweliad â
phlas Prysaeddfed ydoedd; yn sicr, nid oes dim yn yr achau sy’n awgrymu ei fod yn ãr i
Wenllïan.12 Canodd Tudur Penllyn ei hun gywydd moliant i Huw Lewys a’i wraig Sioned
ym Mhrysaeddfed, ac y mae’n awgrym atyniadol fod Gwenllïan wedi teithio yno yng
nghwmni ei thad—ac ymuno’n weithredol yn y rhialtwch a’r testunio defodol wrth y
bwrdd tâl. Y mae’r fydryddiaeth anghonfensiynol (proestio englyn unodl union) yn
arwydd, meddai Dafydd Johnston, na theimlai hi, fel bardd amatur o ferch, ‘fod rhaid
iddi lynu wrth y mesurau a gydnabyddid gan y gyfundrefn farddol’.13

Y mae hyn oll yn lled-argyhoeddi. Ond eto, efallai na ddylid cau allan y posibilrwydd
fod y ddau englyn, yn hytrach, yn gyfrwng i ddau fardd lleol wawdio Tudur Penllyn, gãr
a oedd yn adnabyddus, nid yn unig fel bardd amatur, ond fel rhywun hwyliog a gâi ei
drin gan ei gyd-feirdd fel porthmon defaid a masnachwr gwlân â’i lygad ar y geiniog.
Byddai haeru bod ei ferch yn brin o ddillad ac ar ei chythlwng ym Mhenllyn yn rhan o’r
hwyl ym Mhrysaeddfed, fel y byddai’r ensyniad o feichiogrwydd a’r gymhariaeth ddeifiol
â dafad. A thybed nad oedd galw Gwenllïan yn ‘ferch Ririd’ yn ffordd gynnil o atgoffa
Tudur mai ei wraig, etifeddes Caer-gai, ac nid yntau, a oedd â’r gwaed boneddicaf o’r
ddau? Ac y mae yna drydydd posibilrwydd sy’n gyfuniad o’r ddau a gynigiwyd eisoes:
fod Gwenllïan yn fardd, ie, ond nad hi oedd awdur yr ail englyn. Os felly, y mae’n debyg
fod y gwawd wedi ei gyfeirio’n fwy penodol ati hi nag at ei thad. Byddai Gwenllïan yn

Llywelyn Fychan o Leweni Fechan, Catrin ferch Gruffudd ap Hywel, Marged Harri,
Jane Fychan a Catherin Owen (gwraig y bardd Dafydd Llwyd o’r Henblas, Llangristiolus,
Môn), ac yna ar ddechrau’r ganrif ddilynol, Elen Gwdman. Yn achos y ddwy olaf a sawl
un arall a ddaeth i’r fei, un gerdd yn unig a oroesodd o’u gwaith. Y flodeugerdd Beirdd
Ceridwen gan Cathryn Charnell-White yw’r cydymaith cwbl anhepgor i’r darnau
gwasgaredig hyn;4 ynghyd â golygiad Nerys Howells o waith Gwerful,5 y mae’n fodd i
fesur y camau breision a wnaed ym maes ailddarganfod lleisiau’r gorffennol dros y
chwarter canrif diwethaf ers cyhoeddi’r rhifyn ffeminyddol arbennig o’r Traethodydd yn
Ionawr 1986.6

Gwenllïan a Gwerful Fychan: merch a’i mam? 
Y mae’n werth oedi ychydig gyda’r ddau fardd canoloesol, Gwenllïan ferch Rhirid Flaidd
a Gwerful Fychan, nid yn unig er eu mwyn eu hunain, ond am fod eu hachosion hwy’n
darlunio rhai o’r problemau ar ffordd y ditectif merched. Pwysaf yn drwm yma ar
ymdriniaeth arloesol Dafydd Johnston.7Mewn dwy lawysgrif, priodolir englyn i Wenllïan
ferch Rhirid Flaidd (nid oes enw wrth yr englyn yn y copïau eraill). Y mae’r englyn yn
ateb ffraeth i englyn dychanol gan ryw Ruffudd ap Dafydd ap Gronw, yn ôl y priodoli
gan Thomas Wiliems a gopïodd y ddau englyn i lawysgrif Hafod 26:

Gwenllïan druan, drwyn ysgrafell—bren,
A ãyr brynu bara gradell;

Doeth i Fôn â’i hun fantell
Rhag newyn o Benllyn bell.

(Gwenllïan druan â thrwyn ar lun ysgrafell bren, sy’n gyfarwydd â phrynu bara
gradell; fe ddaeth i Fôn o Benllyn bell yn ei hunig fantell er mwyn osgoi newyn.)

Nid er da bara’n y byd—o’r diwedd
Y deuai ferch Ririd

At y gwas bras o Brysaeddfed;
Adnebydd dywydd dafad.8

(Nid er mwyn cael daioni bara yn y byd o’r diwedd y deuai merch Rhirid at y gwas
bras o Brysaeddfed; bydd dafad yn adnabod y llenwad llaeth [sy’n arwydd ei bod ar
fin esgor]).

Y mae’r englyn cyntaf yn gwawdio tlodi Gwenllïan druan ym Mhenllyn a’r amgylchiadau
sy’n peri ei bod yn bwyta bara pryn heb ei lefeinio ac yn gorfod gwneud y tro ag un
fantell. Fel y noda Dafydd Johnston, y mae hyn yn debyg ei naws i’r ddefod gyfarwydd
o ddwyn anfri ar feirdd o ardaloedd eraill. Aml oedd y cwynion am feirdd dieithr yn
cardota, yn yta ac yn ymelwa’n gyffredinol ar draul y beirdd lleol: gwelwyd testunio tebyg
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Bach iawn yw corff gwaith Hywel ab Owain Gwynedd, y tywysog a’r bardd amatur o’r
ddeuddegfed ganrif, ac os ei gynnyrch dilys ef ei hun yw hwnnw,19 y mae’n deg casglu
mai cyfran yn unig o’i waith sydd wedi goroesi. Os digwyddodd hynny yn achos y dynion,
hyd yn oed yn achos tywysog Gwynedd, onid yw hi’n debygol iawn fod gwaith merched
wedi dioddef yr un dynged? Dyna sut y rhed y ddadl. Fe dynnodd Ceridwen Lloyd-
Morgan sylw at ystyriaeth bellach sy’n berthnasol i’r mater hwn:

In view of the fact that the work of so few women has survived, as compared with
that of male poets, it is arguable that the tendency for poems to be composed and
transmitted first and foremost orally was even commoner for women’s than for men’s
work, and that the women’s poetry tended to subsist longer in the oral medium before
being written down, or was more likely to remain in a purely oral dimension, never
being committed to writing. There may well have been a long delay before it became
the norm for women’s poetry to be written down.20

Y mae hanes trosglwyddo’r englyn a briodolir i Wenllïan ferch Rhirid Flaidd yn ategu ei
fod yn cylchredeg ar lafar. Gwelir hyn yn y fersiynau tra amrywiol ohono sy’n dechrau
ymddangos gyntaf mewn llawysgrifau o chwarter olaf yr unfed ganrif ar bymtheg.21

Meithach fyth oedd y bwlch rhwng oes dybiedig Gwerful Fychan yn y bymthegfed ganrif
a dyddiad y copïau cynharaf o’i gwaith yn y ddeunawfed. Y mae’n amlwg, hefyd, o’r
gwahaniaethu sylweddol rhwng y copïau o amryw o gerddi Gwerful Mechain o Bowys,
fod gwahanol fersiynau llafar ohonynt yn cylchredeg erbyn chwarter olaf yr unfed ganrif
ar bymtheg, cyfnod y copïau cynharaf.22

Ond yn achos y beirdd gwrywaidd, hwythau, y mae bwlch tebyg i’w weld rhwng
adeg y canu a dyddiad y copïau llawysgrif cynharaf.23 Cymerwn achos Dafydd Gorlech
(fl. 1466–90), bardd a gydoesai’n fras â Gwerful Mechain. Yn chwarter olaf yr unfed
ganrif ar bymtheg y mae’r copïau cynharaf o rai o’i gerddi yntau, ac wedyn y mae cryn
nifer o gopïau sy’n dyddio o c.1600–25.24 Dywed Erwain Haf Rheinallt fod ynddynt
(fel yng ngwaith y merched uchod) olion digamsyniol ‘fod y cerddi wedi eu trosglwyddo
ar lafar i raddau helaeth’.25 Saith cywydd sicr gan Ddafydd Gorlech sydd wedi goroesi;
chwe chywydd sicr sydd gan Werful Mechain. Y gwahaniaeth mwyaf arwyddocaol efallai
yw’r ffaith fod pump o gywyddau Dafydd Gorlech wedi eu cywain i un llawysgrif (BL
Add 14887, c.1600)—fel petai’n adlewyrchu bwriad yr ysgrifydd dienw (neu ragflaenydd
iddo) i gasglu ynghyd waith brudiol y bardd hwn, ynghyd â gwaith Dafydd Llwyd o
Fathafarn a brudwyr eraill. Gallwn feddwl bod casglu bwriadus o’r math hwn wedi ei
ysgogi weithiau gan fodolaeth copïau ysgrifenedig. 

Nid oes unrhyw awgrym o gasglu fel hyn yn y llawysgrifau sy’n cynnwys cywyddau
Gwerful Mechain; yn wir, nid oes yr un llawysgrif sy’n cynnwys mwy nag un cywydd
ganddi. Pam? Ai oherwydd ei statws amatur a’r ffaith na chanodd fawl i noddwyr? Neu
oherwydd nad oedd wedi ennill bri neilltuol am un math arbennig o ganu? Neu ynteu,
fel sydd debycaf, am nad oedd gan y rhan fwyaf o gopïwyr fel arfer unrhyw gymhelliad i

‘fair game’, fel Gwerful Mechain, hithau, a gafodd ei dychanu’n fras ac yn ddirmygus
gan rai o’i chyd-feirdd. Nid oedd hyn o reidrwydd oherwydd ei bod yn ferch. I’r
gwrthwyneb, gallai arwyddo ei bod hi’n cael ei thrin fel gwryw ‘mygedol’ ac yn cyfranogi
o’r ‘cellwair defodol’14 a oedd yn arwyddo ac yn atgyfnerthu’r rhwymau rhwng y beirdd
gynt.

Ond y mae ystyriaeth bellach—tystiolaeth amgylchiadol, y mae’n wir—a allai
gefnogi’r dybiaeth fod Gwenllïan ferch Tudur Penllyn yn fardd fel ei brawd Ieuan yntau.
Cylchredai traddodiadau llafar yn ardal Penllyn ‘hyd ein dyddiau ni’, fel y tystiodd
Thomas Roberts yn 1958, am weithgaredd barddol ei mam, Gwerful ferch Ieuan Fychan
(Gwerful Fychan), er bod peth cymysgu anochel wedi bod rhyngddi hi a’r bardd Gwerful
Mechain, merch Hywel Fychan.15 Ysywaeth, ni phriodolir ond un gerdd i’r fam yn y
llawysgrifau, sef darn o gywydd yn gofyn am farch glas; y mae’r darn hwn ar glawr mewn
copïau o ardal y Bala o’r ddeunawfed ganrif ac mewn llyfr print. Priodolir dau englyn
iddi hefyd mewn llyfrau o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg.16 Ni ddylem neidio i’r casgliad
mai dylanwad ei gãr a’i hysgogodd gyntaf i farddoni heb ystyried y posibilrwydd iddi
dderbyn hyfforddiant yn y grefft cyn dod yn wraig iddo.

Y mae achosion cymhleth y ddwy hyn, Gwenllïan ferch Rhirid Flaidd a Gwerful
Fychan, yn dangos pa mor anodd yw dod o hyd i wybodaeth sicr am feirdd benywaidd
yr Oesoedd Canol, heb sôn am ganfod gwaith dilys ganddynt. Ond y mae pwyslais
Dafydd Johnston ar deuluoedd y beirdd, yn enwedig y beirdd amatur, yn awgrymog
wrth feddwl am gyd-destunau a fyddai’n debyg o ffafrio barddoniaeth gan ferched.
Gwelsom fod rhai o’r beirdd benywaidd diweddarach naill ai’n ferched i feirdd o uchelwyr
a ganai ‘ar eu bwyd eu hun’ (fel Alis, merch Gruffudd ab Ieuan ap Llywelyn), neu ynteu’n
wragedd iddynt (fel Catherin Owen, gwraig Dafydd Llwyd o’r Henblas). A hefyd, deuir
fwyfwy i sylweddoli, eto gyda Dafydd Johnston, faint oedd cyfraniad y beirdd amatur i
farddoniaeth Gymraeg ‘o ran ehangu’i phynciau, ei safbwyntiau a’i chyweiriau’.17 Gan
fod y proffesiwn barddol, hyd y gallwn farnu, yn gaeedig i ferched, rhaid chwilio amdanynt
y tu allan i’r frawdoliaeth geidwadol honno, neu, yn debycach, ar ei hymylon mwy hylifol
a deinamig, mewn cylchoedd a gynhwysai amaturiaid yn ogystal â beirdd proffesiynol.
Dyna, efallai, y math o milieu a ganiatâi i lais Gwerful Mechain ddod yn hyglyw gyntaf.

Gwaith coll?
A oedd merched eraill yn barddoni cyn 1500, felly, ar wahân i Werful Mechain, a’r ddau
gysgod egwan, Gwenllïan ferch Rhirid Flaidd a Gwerful Fychan? ‘Nac oedd,’ meddai
tystiolaeth y priodoli yn y llawysgrifau. ‘Oedd, debyg iawn,’ meddai rhai beirniaid mewn
ffydd a gobaith, ‘ond bod eu henwau a’u gwaith wedi diflannu i’r pedwar gwynt.’
Gwyddom, wrth gwrs, fod cerddi canoloesol wedi diflannu: weithiau fe grybwylla bardd
ryw gerdd benodol, ond o chwilio’r llawysgrifau, nid oes sôn amdani yn unman.18Testun
syndod yw mor fach yw corff gwaith bardd proffesiynol gwirioneddol athrylithgar fel
Iolo Goch (40 cerdd o’u cymharu â 171 cerdd gan Ddafydd ap Gwilym, neu â’r 248
cerdd gan Lewys Glyn Cothi—llawer o’r rheini wedi eu diogelu inni yn ei law ei hun).
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Brenhines, daeres dwyrain,
Sy’ abl fodd, Sibli fain,
Yn gynta’ ’rioed a ddoede
Y down oll gerbron Duw Ne’.28

Er gwaetha’r bwlch rhwng y bymthegfed ganrif ac amser tybiedig Sibli, y broffwydes o’r
Hen Fyd, y mae rhywun yn ymglywed ag ymhyfrydu balch yn y gynsail fenywaidd hon
wrth i Werful hel ei hadnoddau ynghyd i lorio’r celwyddgi Ieuan Dyfi, a thrachefn wrth
iddi draethu, fel Sibyl, am Ddydd y Farn:

Pwy’n gadarn ddyddfarn a ddaw
A phob dyn a phawb danaw?29

Trwy waith Awstin Sant y trosglwyddwyd i’r Oesoedd Canol y gred ddylanwadol mai’r
Sibyl a broffwydodd eni Crist. Cysylltid ei henw’n ogystal â llu o destunau am waeau i
ddod, diwedd y byd, dyfodiad yr Anghrist a’r Farn Fawr. Yr oedd testunau Sibylaidd yn
hysbys ac yn boblogaidd yng Nghymru fel yng ngwledydd eraill Ewrop.30 Ceir testun
cyfiaith o Oracula Sibyllina ‘Proffwydoliaeth Sibli Ddoeth’ yn llawysgrif Peniarth 14 (ail
hanner y drydedd ganrif ar ddeg) a fersiwn gwahanol yn Llyfr Gwyn Rhydderch a Llyfr
Coch Hergest. Dehongla Sibli arwyddocâd y naw haul, geni Crist, arwyddion Dydd y
Farn, a llawer o bethau eraill. Disgrifir ei golwg yn ogystal â’i geiriau. Synnai trigolion
Rhufain at ei thegwch o anrhydeddus osgedd teg lawn cymaint ag at huodledd ei geiriau
doethinabus a’i barddoniaethau: I’r gwrandawyr ei hymadrodd oedd safwyrus, a melys
ymddiddan a gyfrannai. Eto, dyma sut y gofynnwyd iddi draethu o ddewindabaeth:

Athrawes ac arglwyddes mor weddus gorff a’th tau di, y cyfryw ardderchogrwydd
pryd ar wraig cyn no thi ar wraig o’r holl ddaear nis gwelsam. Gan wyddost, manag
in rhag llaw ein damweiniau tyngedfennol.

Y mae hi’n ateb yn urddasol:

‘Namyn deuwch gyd â mi hyd ym mhen y mynydd rhaco, yr hwn ysydd oruchel ac
eglur, ac yno mi a fanagaf ywch yr hyn a ddêl rhag llaw i ddinas Rufain’. Ac yno y
doethant i gyd mal y’u herchis hi. 

Gan fod hanes Sibli Ddoeth yn hysbys i Werful, a fyddai’n orfentrus awgrymu y
gallasai’r broffwydes eofn, awdurdodol (a phrydferth) hon weithredu fel patrwm i Werful,
merch a oedd yn byw yn awr anterth y canu brud gwleidyddol yng Nghymru? Y mae’n
hawdd meddwl am garfanau yn y cyfnod modern yn cyrchu’n ôl dros y canrifoedd am
swcwr ac ysbrydoliaeth: radicaliaid at William Blake neu Emrys ap Iwan, ffeminyddion
Cymru at Arianrhod a Blodeuwedd. Yn y bymthegfed ganrif, gwelwn yr awdur

ddwyn ynghyd esiamplau o waith un awdur, chwaethach awdur a oedd yn ferch?
Y mae’n anodd cyffredinoli am hanes testunol cywyddau Gwerful, a barnu i ba raddau

y mae awgrymiadau Ceridwen Lloyd-Morgan yn debyg o fod yn wir yn ei hachos hi. Fel
y gwelsom, fe roddwyd rhai o’i chywyddau ar glawr yr un mor gynnar â gwaith ei
chydoeswyr gwrywaidd; ond mewn llawysgrifau cymharol ddiweddar y diogelwyd eraill.
Y mae’n amlwg fod mynd ar rai eitemau o’i gwaith. Profodd ei chywydd didramgwydd,
‘I Ddioddefaint Crist’, yn boblogaidd iawn, fel y tystia dros 68 o gopïau llawysgrif, nifer
ohonynt o’r unfed ganrif ar bymtheg. I’r gwrthwyneb, un llawysgrif yn unig sy’n tystio i
fodolaeth ei chywydd mentrus, ‘I Wragedd Eiddigus’ (sef llawysgrif Mostyn 147, yn llaw
Edward Kyffin, c.1577). Tra copïwyd cerdd fisogynist Ieuan Dyfi ‘I Anni Goch’ mewn
63 o lawysgrifau, y mae cywydd Gwerful, sy’n ateb grymus i Ieuan ac yn amddiffyniad
glew o’r gwragedd, ar glawr mewn pum llawysgrif yn unig. Diau fod llawer o’i chynnyrch
wedi mynd i ebargofiant, fel gweddill cerddi Dafydd Gorlech yntau, a llawer un arall.26

‘Enabling precedents’
Hyd yma, ystyriwyd tystiolaeth y priodoli yn y llawysgrifau, tystiolaeth sydd—ar wahân
i achos y tair menyw a drafodwyd uchod—yn bur siomedig. Ni chofnodir ychwaith
enwau merched (hyd yn oed Gwerful Mechain) yn y rhestri o feirdd a’r dyfyniadau o’u
gwaith a luniwyd gan wñr y Dadeni megis Dr John Davies, Thomas Wiliems, Henry
Salesbury a Wiliam Llñn. O droi at y llenyddiaeth ei hun, a gawn unrhyw gyfeiriadau at
weithgaredd barddol Cymraesau’r Oesoedd Canol? Y mae un enghraifft gyfarwydd yng
nghywydd Gwerful Mechain ‘I Wragedd Eiddigus’, sy’n wrthdestun i’r cywyddau niferus
am y Gãr Eiddig, yr henwr du sy’n gwylio ei wraig fel barcud neu fel carcharor milain.
Dywed Gwerful fod y gwragedd hwythau yr un mor awyddus i ddal gafael ar eu gwñr,
am fod cariad gwragedd bonheddig / Ar galiau da. Pwysleisir ffyddlondeb y wraig, ond
cydnabyddir hefyd bwysigrwydd ochr rywiol y briodas iddi. 

Geilw Gwerful ar dystiolaeth merch arall i ddilysu ei sylwadau—Meddai i mi
Wenllïan—ond hefyd i roi lled braich rhyngddi hi a’r disgrifiadau di-flewyn-ar-dafod o
ymddygiad y gwragedd. Awgrymodd Dafydd Johnston fod Gwerful yma yn cyfeirio at
un o’i rhagflaenwyr barddol a oedd yn hysbys gynt am ei chân anllad, o bosibl Gwenllïan
ferch Rhirid Flaidd a fyddai ryw genhedlaeth yn hñn na Gwerful Mechain. Hyd yn oed
os nad ati hi y cyfeirir, y mae’r darn yn dangos Gwerful yn magu hyder (a rhannu’r
cyfrifoldeb am ei geiriau) drwy wysio llais menyw arall—llais bardd, fwy na thebyg.

Wrth amddiffyn cam y gwragedd yn ei chywydd ‘I Ateb Ieuan Dyfi’, y mae Gwerful
yn dangos ei bod yn dra ymwybodol o ‘leisiau amgen’ merched y gorffennol, y rhai a
fynegodd y gwir, fel gwraig Pontius Peilat neu Susanna’r Apocryffa (‘yn sôn synnwyr’).27

Yn eu plith, yr oedd esiampl glodwiw awdur ysbrydoledig o ferch, sef Sibli Ddoeth y
priodolwyd iddi (yn ei hamryw weddau) gorff mawr o weithiau proffwydol:
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fel y mae tystiolaeth y llawysgrifau yn ei awgrymu. Neu ynteu fod y merched hynny a’u
cynnyrch, am resymau a drafodir isod, wedi eu cyfyngu i gylchoedd llai cyhoeddus—fel
na fyddai llawer o ddiben i Werful eu crybwyll y tu allan i’r milieux hynny.

Achos Gwladus ‘Hael’
Trown yn awr at grãp o gerddi gogleisiol gan Guto’r Glyn sydd—fe ddadleuwn—yn
sôn am Wladus, bardd o Lyn Nedd. Y tri chymeriad arall yn y ddrama fach hon yw Guto
ei hun (c.1410–90), y tynnwr coes a’r cwmnïwr diddan; yr uchelwr a’r milwr, Harri ap
Gruffudd ap Harri o’r Cwrtnewydd (Newcourt), plwyf Bacton, Ewias (dros y ffin
bresennol yn swydd Henffordd),41 gãr a lysenwid yn ‘Harri Ddu’; ac Ieuan Gethin ab
Ieuan ap Lleision o Faglan ym Morgannwg (fl. 1405–61), bardd-uchelwr y nodweddir
rhai o’i gerddi gan naws bersonol neu gellweirus.42 Canodd Guto o leiaf dri chywydd i
Harri, ac un cywydd marwnad. Disgrifiodd ei haelioni, ei bryd a’i wedd tywyll a’i
gampau’n saethu ac yn codi pwysau er mwyn merch.43Mewn cywydd arall, lled ddychanol
y tro hwn, y mae Guto’n dannod i Harri a fu gynt hael ei gybydd-dod. Caletach na
diemwnd ar wydr ydyw bellach, yn gallestr, mal y garreg. A’r rheswm?

Mae esgus ystrywus drwg
Gennyd i wñr Morgannwg,
Bod yt (ni wn na bai dau)
Ddwsing o brydyddesau,
Ac ar fedr (digrif ydwyd,
Harri) eu gwaddoli’dd wyd.
Medd Gwladus, drwsiadus sud,
Haul Lyn-nedd, hael iawn oeddud;
Meddai’r glêr a omeddwyd,
Mab y crinwas Euas wyd.
Eich gwledd a roddech i glêr,
A’ch rwmnai,* a chau’r amner;** *gwin     **pwrs
A’ch clared âi i’ch clerwyr,
A’ch medd, a gomedd y gwñr.
Gofyn a wnai gefn y nos
Gan cywydd gan gainc eos,
Galw cerdd Ddafydd ap Gwilim
A bwrdio* ym heb roi dim.44 *cellwair

Cwyn Guto (a borthir gan feirdd Morgannwg) yw fod Harri’n hael ei fwyd a’i lyn
(ond nid ei arian) i’r clerwyr a’r ‘gwñr’, sef y beirdd; awgrymir mai carfan arall sy’n
bresennol yn y llys sydd ar eu helw ar draul y glêr a’r gwñr wrth grefft fel ei gilydd. Y mae
Harri wedi ffoli’i ben ar gan cywydd gan gainc eos a barddoniaeth yn null Dafydd ap
Gwilym—canu serch, fe ddichon. Dan ei gronglwyd y mae dwsin (neu ddau!) o

proffesiynol Christine de Pisan yn galw i gof yn edmygus gampau nifer o ferched y
gorffennol, yr ‘enabling precedents’,31 yn enwedig y rheini a oedd yn ymhél â llen a dysg—
er enghraifft Nicostrata, a roes y gyfraith i’r Eidal (yn ôl y traddodiad, beth bynnag), ac
a ddyfeisiodd yr wyddor Ladin ‘yn ogystal â rhagymadrodd llawn i astudiaeth
Gramadeg’.32

Yr oedd brudwyr gwrywaidd oes Gwerful, fel y beirdd mawl hwythau, yn sicr yn eu
gweld eu hunain yn rhan o olyniaeth a ddilysai ac a awdurdodai eu gweithgareddau hwy.
Fel hyn y cyfarchwyd Dafydd Llwyd o Fathafarn, brudiwr enwocaf oes Gwerful:

Diau nad oes yn dwyn dur,
Dafydd Llwyd, dy well awdur.
Abl mal y’th ddiarhebynt,
Os abl gwaith Sibli gynt.
Mae i ti, mal Matthïas,
Weddi o fryd Adda Fras.
Tafodawg hyd Daf ydwyd,
Taliesin, Merddin im wyd.33

Os na fedrai Gwerful uniaethu’n llwyr â thraddodiad gwrywaidd y criw brith hwn, o
leiaf yr oedd Sibli yn ymgynnig fel model teilwng, ac un y rhoddid parch iddi gan y
dynion hwythau.34 Cyfeiriai’r beirdd at huodledd Sibli wrth ganmol gwragedd: Ail Sibli,
o lys Weblai, / Ddoeth, deg … ’ oedd Ann Herbert, iarlles Penfro, yn ei gweddwdod yng
ngolwg Guto’r Glyn.35 Yn ôl ei marwnad gan Dudur Aled, yr oedd Siân Stradling yn
meddu nid yn unig ar ddull y synnwyr dda ond ar ymadrodd cysondra / Sibyl, neu frenhines
Seba.36 Felly yr uchelwraig Sioned ferch Robert ab Ieuan Fychan:

Pe byw Sabel ac Elen,
Pe rhoid merched Pria’ Hen, 
Ni ddygynt, foneddigion,
Gwen ei lliw, gannwyll i hon … 
Os ymadrodd, nis medrynt,
Is y bu glod Sibli gynt.37

Fel ail Sibli ddoeth ei geiriau y cofiodd Wiliam Cynwal am wraig William Salesbury.38

Ac fel Gwerful Mechain, troes Cynwal at esiampl y Sibyl a’i chwiorydd wrth amddiffyn
rhinwedd a chrebwyll gwragedd ar hyd yr oesau.39 Mwy anarferol yw’r gyffelybiaeth a
geir mewn cywydd a ddisgrifia wyneb Gwenonwy (lleian, efallai, neu wraig weddw):
Diliau yw ei haeliau hi, / Dail sabl fal dwyael Sibli.40

Ac eithrio’r cyfeiriad posibl at Wenllïan (ferch Tudur Penllyn) yn y cywydd ‘I Wragedd
Eiddigus’ ac at Sibli Ddoeth, ni sonia Gwerful Mechain am awduron benywaidd eraill
a’i rhagflaenai neu a gydoesai â hi. Efallai’n wir fod y modelau hyn yn adar prin, yn union
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Ni byddai dim gwell gan Guto na chael canu moliant cyfansawdd i’r ddeuddyn, fel y
dymunai Harri yntau. Yr hyn sy’n ateg drawiadol i dystiolaeth y cywydd arall yw’r
cyfeiriad diamwys at ganu Gwladus:

Cannwyll yw’n canu llawer
I beri clod a berw clêr.
Mawr a theg yw myrr a thus:
Mwy’r glod am eiriau Gwladus.
Ei moliant oedd siwgr candi,
A mêl haid oedd ei mawl hi.51

Y mae’n wir y gallai ei moliant a ei mawl hi gyfeirio at ddisgrifiadau barddonol o Wladus
ei hun,52 ond yng nghyd-destun y dyfyniad cyfan, byddai’n naturiol cymryd bod o leiaf
un o’r ymadroddion hynny’n cyfeirio at ei chanu. Ac onid oes awgrym pellach ei bod yn
fardd yn y llinellau nesaf?

Awen Feurig yn forwyn
A roed i ferch euraid fwyn.53

Barnwyd gan olygyddion cyntaf gwaith Guto’r Glyn mai’r bardd Meurig ab Iorwerth
sydd yma.54 Un gerdd yn unig o’i waith ef a oroesodd, sef ei awdl fawl i Hopcyn ap Tomas
o Ynysforgan, Morgannwg, a gopïwyd i Lyfr Coch Hergest c.1400.55 Ymgeisydd arall
yw’r Meurig hwnnw o ddechrau’r drydedd ganrif ar ddeg, brawd i Glement, abad
mynachlog Nedd, a grybwyllir gan Gerallt Gymro fel vir bonus et copiose litteratus; nid
yw’n sicr a ddylid uniaethu hwnnw â’r llenor Mauricius Morganensis y mae Bale yn
priodoli iddo gyfrol o epigramau Lladin a chyfrolau yn y Gymraeg.56Pwy bynnag ydoedd
Meurig, y mae’r cyfeiriad yn dangos bod Gwladus yn meddu ar awen (er pan oedd yn
ifanc, fe ymddengys) a’i rhoddai mewn olyniaeth gydnabyddedig. 

Ond yr oedd eraill yn cystadlu am gariad Gwladus. Dywed Guto fod y bardd Ieuan
Gethin yn ymdrechu’n galed â’i eiriau teg: Gweithio mae Ieuan Gethin / Ac aur fydd pob
gair o’i fin. Ond y mae Guto am sicrhau na fydd yr henwr57 aflednais hwn—meistr ac
athro barddol o ryw fath i Wladus, fe ddichon—yn manteisio ar y sefyllfa. Er bod
Gwladus yn edmygu cerddi Ieuan, nid yw am gyboli ag ef. Dylai gyrchu yn hytrach y
‘llanc’ Harri Ddu, sy’n abl ac yn barod i chwarae liw nos:

Minnau a wnaf i Ieuan,
Feudwy brych, fod eb ei ran,
A ffyrdd i Wladus i ffo
Ac athrod meistr ac athro.
Pw’r beth fu bregeth heb rus*                         *rhwystr
Ieuan lwydwyn i Wladus?

brydyddesau,45 a’r rheini’n cael eu gwaddoli neu eu hanrhegu ganddo. Awgrymir eu bod
ymysg y diddanwyr. Enwir un ohonynt, sef Gwladus, haul Lyn-nedd, merch drwsiadus
yr olwg a allai dystio’n groyw fod Harri’n hael iawn—sylw awgrymog, a dweud y lleiaf.
Y mae Guto yn gorffen ei gywydd drwy annog gwir haelioni ar ran Harri. 

A dyna a fu, a barnu wrth y farwnad a ganodd Guto i Harri Ddu. Fel fy nghariad, fy
nghynghorwr, fy llyfr gynt, fy llaw y cofir amdano. Hebddo y mae ardal Ergyng heb
gyweirgorn.46 Ond y mae Guto’n awyddus i unioni unrhyw gamargraff a roesai o’r blaen:
‘os dywedais nad oedd e’n rhoi ei aur, dweud celwydd yr oeddwn’; ni roddai Harri i glêr
y dom, y bwngleriaid ofer, ond i’r beirdd go-iawn, y gwñr gorau eu gwaith:

O dywedais, da ydoedd,
Ynn na rôi aur, enwir oedd!
Ni rôi gawn er a genynt
Glêr y dom, bwngleriaid ñnt;
Ac i’r gwñr gorau eu gwaith
Ar unrhodd y rhôi’r anrhaith.47

Y mae’r un Gwladus yn destun cywydd cyfan a ganwyd, fe ymddengys, yng nghartref
Harri Ddu. Y mae’n anarferol ar sawl cyfrif. Nid disgrifiad o Wladus yn ôl confensiynau’r
canu serch sydd yma. Un cyfeiriad yn unig sydd at ei golwg. Y mae’r sylw, yn hytrach, ar
ei henwogrwydd:

Mae dawn Duw i’m dyn diwael,
Amled sôn am Wladus hael! 
Y ferch serchocaf a fu,
O Lyn-nedd, ael wineuddu.48

a’r ffaith ei bod yn wrthrych dyhead llawer dyn, yn femme fatale hyd yn oed:

Myn Crist, mae yn caru hon
Ddeugaint o foneddigion.49

Un o’r deugain edmygwr yw Harri Ddu. Y mae ef fel Ofydd neu Droelus i Wladus, yn
cystadlu amdani, yn driniwr, ymwanwr am Wen. Ar ei ran ef y mae Guto’n deisyf:

Cywira’ mab yn caru
O Gaer hyd Went yw’r gãr du … 
O Dduw hael, pam na ddaw hon
At Harri dan goed hirion,
A Gwent draw, lle caiff gant rhodd,
Ac Euas yn ei gwahodd?50
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dadlau nad oedd hyn damaid gwaeth na’r driniaeth a gafodd Ieuan Gethin a bortreadir
yma fel hen ddyn aflan, lawn cynddrwg â’r Gãr Eiddig. Ac y mae’n werth nodi nad oes
yr un gair o anfri ar fynegiant geiriol Gwladus. Ond tybed a fyddai’r rhan fwyaf o ferched
(yn enwedig y rheini nad oeddynt eto yn briod) yn ddigon hyderus i dderbyn eu trin fel
hyn, a’u gosod eu hunain yn agored i wawd (cellweirus, y mae’n wir), a mynd mor groes
i’r delfryd o fenyweidd-dra’r oes gyda’i bwyslais ar rinweddau megis diweirdeb, ufudd-
dod, tawedogrwydd a’r gallu i gymodi? Gwelwyd Gwerful Mechain hithau’n cael ei thrin
mewn ffordd debyg: fel gwiddon yn gweiddi yn groch, ac fel cariad i Ddafydd Llwyd o
Fathafarn. Y mae’n bosibl iawn fod y ffactorau hyn yn rhannol esbonio prinder y beirdd
benywaidd canoloesol ynghyd â’r rhesymau a gynigir fel arfer. Yn eironig, mi all mai drwy
ymwneud â’r dynion fel hyn mewn ymryson y diogelwyd peth o waith Gwerful Mechain. 

Soniwyd yn barod am ddiffygion y record lawysgrifol, a’r posibilrwydd na chafodd
gwaith rhai beirdd benywaidd ei gopïo; efallai fod mynegi safbwynt neu ddis-
gẃrs wahanol i’r arferol yn rhwystr yn hyn o beth. Gallai’r beirdd benywaidd fod yn
gweithredu ar lefel fwy distadl neu anffurfiol a’u cynnyrch yn mynd i golli—fel adloniant
y prydyddesau yng nghartref Harri Ddu. O ran bod yn y rhengoedd uwch, yr oedd gofyn
cael addysg farddol o ryw fath i weithio cywydd ac englyn, heb sôn am awdl, ac yr oedd
yn rhaid wrth ymarfer cyson. Y mae Nia Powell yn dychwelyd at ddadl anffasiynol, ond
un gwbl ddilys, wrth awgrymu bod gofynion bod yn fam yn gallu bod yn drech na’r
ddisgyblaeth sydd ei hangen i ragori.67 Gan fod llawer o waith o safon o gwmpas, yr oedd
cystadlu’n broffesiynol â’r gwñr wrth gerdd ar eu telerau hwy yn golygu nid yn unig ymroi
i feistroli’r mesurau a’r cynganeddion, ond hefyd y ddisgẃrs, y gyfeiriadaeth (at
gymeriadau’r gorffennol, storïau’r Cyfandir, achau, dulliau traddodiadol o foli, campau’r
noddwyr mewn brwydr, ac yn y blaen)—a bod yn barod i godi llais, a bod yn gyhoeddus,
a rhwydweithio a stompio. Nid hawdd i ferch fentro i’r talwrn hwnnw lle yr oedd y beirdd
yn lladd ar ei gilydd, yn cellwair, yn ymffrostio’n ddigywilydd, yn dwyn i gof eu
hanturiaethau milwrol yn Ffrainc, yn adeiladu persona, a bod yn fêts gyda’u noddwyr—
fel Guto’r Glyn gyda Harri Ddu. Mwy na hynny, efallai, oedd yr orfodaeth i deithio o
dñ i dñ: digon peryglus oedd y ‘wayfaring life’ bondigrybwyll i’r dyn cryfaf heb sôn am
ferch oddi cartref. A beth am blant a gãr? Y mae’n wir, fel yr eglurodd Nerys Howells,68

fod rhai amodau a rhai amgylchiadau wedi ffafrio cynhyrchu llenyddiaeth gan ferched
yn yr Oesoedd Canol: bywyd trefol a dinesig (boed yng Nghroesoswallt neu ym Mharis),
bywyd llysol (fel yn Languedoc); addysg lawer gwell na’r cyffredin a’r gallu i ysgrifennu
gweithiau i lawr (Hrotsvitha, Marie de France neu Christine de Pisan); bod yn rhan o
gymuned o ferched cefnogol (fel lleianod Helfta neu’r Beguines); neu fod yn perthyn
drwy waed neu drwy briodas i feirdd gwrywaidd. Trwy ryw gyfuniad o ffactorau,
llwyddodd Gwerful Mechain i dorri drwodd ond nid heb gael ei phardduo’n greulon
gan y frawdoliaeth farddol. Y mae hanes achos Gwladus, ‘y ferch serchocaf a fu’, yn
rhybudd y gallai’r frawdoliaeth hefyd gau’r rhengoedd â chusan.

Os caru hon, nis cair hi,
Cared dyn* ifanc Harri. *y ferch, sef Gwladus
Chwannog yw’r ferch wen a gân
I gywydd serchog Ieuan.
Er caru awen henwr,
Ni châr gwen* chware â’r gãr. *cyfeiriad at Wladus
Ai nid edwyn y dyn da
Anniweirdeb hen wrda?
Gordderchu a gwëu gwawd
A rhybucho* rhyw bechawd. *chwenychu
Min Ieuan Gethin goethair
A’i wawd y sy anni-wair.58

Ffrwyth tynnu coes rhwng y beirdd a’i gilydd yw llawer o hyn, wrth reswm, a thynnu ar
yr hen Ieuan a’r noddwr aeddfed Harri fel ei gilydd. Ond eto, y mae fel petai digon o
dystiolaeth yn y cywyddau fod Gwladus o Lyn-nedd (neu Lyn Nedd)59 yn fardd hysbys,
yn canu llawer (i beri clod a berw clêr), ei bod mewn cysylltiad ag Ieuan Gethin (efallai yn
ddisgybl o ryw fath), ac iddi ganu, gyda rhai merched eraill o bosibl, yng nghartref Harri
Ddu. A ganwyd yr ail gywydd hwn pan oedd Gwladus eto yn bresennol yn Bacton,
tybed, neu ai darn o ‘ddiddanwch’ bras i’r hogiau oedd hwn? 

Pwy oedd Gwladus, felly? Un ymgeisydd sy’n ymgynnig yw Gwladus ferch Siancyn
ap Rhys Fychan, o lwyth Einion ap Gollwyn, a disgynnydd i Richard ab Einion o Lyn
Nedd.60 Dyma gangen o’r un cyff enwog â’r beirdd Rhys Brydydd, Gwilym Tew, Rhisiart
ap Rhys, Lewys Morgannwg a rhes o noddwyr selog.61 Fe ddaeth Gwladus ferch Siancyn
yn ail wraig i Hopgyn ab Ieuan ap Lleision o Flaen Baglan62 a dod, felly, yn chwaer yng
nghyfraith i Ieuan Gethin ei hun, y bardd ffraeth a’r noddwr gyda’i rawd o feirddion yn
ei neuadd ym Maglan.63 Byddai hynny’n fodd i esbonio hyfdra eithriadol y cellwair a’r
tynnu coes a welwyd yn y cywydd uchod.64 Ymgeisydd iau o’r un cyff—llai addawol yn
niffyg y cyswllt teuluol uniongyrchol â’r bardd Ieuan Gethin, ond eto un â’i chysylltiad
â Glyn Nedd yn gwbl sicr, a’i dyddiadau’n fwy addas—yw Gwladus ferch Rhys ap
Siancyn o Aberpergwm. Yr oedd ei thad yn ãr enwog am ehangder ei ddysg a’i
ddiwylliant, ac yn noddwr i Guto’r Glyn, a’i brodyr hwythau yn eu tro yn gynheiliaid
nawdd o sylwedd.65

A Gwladus yn fardd o ryw fath, hyd yn oed mewn cyd-destun domestig neu amatur,
yr oedd yn anochel y deuai’n destun hwyl a sbort o bryd i’w gilydd, yn union fel ei
chymheiriaid gwrywaidd. Yn wir, byddai hynny, fel bod yn rhan o ymrysonau cellweirus,
yn ffordd iddi sefydlu persona barddol a dod yn adnabyddus—amled sôn am Wladus
Hael. Os oedd merch am ganu’n gyhoeddus, byddai gofyn iddi fod yn barod amdani, i
wynebu dychan a besgai ar ganrifoedd o ragfarn a gwawdlunio. Gwelsom yn achos
Gwladus iddi gael ei darlunio fel femme fatale, fel ‘cariad’ y noddwr Harri Ddu, ac fel un
o’r ‘party-girls’66 a gystadlai am ei sylw ar draul y clerwyr a’r gwñr wrth gerdd. Gellid

136 Marged Haycock Dwsin o brydyddesau? Achos Gwladus ‘Hael’ ac eraill 137



22 Lloyd-Morgan, ‘Women and their poetry in medieval Wales’, 186; GGM 25–6. 
23 Pwynt a wneir yn GGM 25.
24 Gwaith Dafydd Gorlech, gol. Erwain H. Rheinallt (Aberystwyth, 1997), 101–3.
25 Ib., 4.
26 Cymh. sylwadau G.J. Williams, Traddodiad Llenyddol Morgannwg (Caerdydd, 1948), 23, ar y

darlun anghyflawn iawn o waith y Cywyddwyr ym Morgannwg.
27 GGM 4.29–30, 53–6. 
28 Ib., 4.57–60.
29 Ib., 2.1–2.
30 Am fanylion llawn, gw. Marged Haycock, ‘Sy’ abl fodd, Sibli fain: Sibyl in medieval Wales’, CSANA

Yearbook 3–4 (2005), 115–30. 
31 Ymadrodd Alcuin Blamires yn The Case for Women in Medieval Culture (Oxford, 1997), 8. 
32 Alcuin Blamires, with Karen Pratt and C.W. Marx, Woman Defamed and Woman Defended: An

Anthology of Medieval Texts (Oxford, 1992), 295–6.
33 GDLl 77.7–14.
34 Yn fersiwn Llyfr Coch Hergest o’r Trioedd, disodlodd ei henw enw Selyf fel un o’r ‘Tri dyn a gafas

ddoethineb Addaf’, gw. Trioedd Ynys Prydein, ed. Rachel Bromwich (second ed., Cardiff, 1978),
128, 508.

35 GGl2 LII.7–8; GG.net cerdd 26.
36 GTA XI.38–40.
37 GSH 9.65–8, 71–2.
38 Rhiannon Williams, ‘Cywydd marwnad Wiliam Cynwal i wraig William Salesbury’, Llên Cymru,

9 (1966–7), 227–9; gw. llinell 50 ar dudalen 228 yn benodol.
39 ‘Ateb i Araith Ddychan i’r Gwragedd’ yn Canu Rhydd Cynnar, gol. T.H. Parry-Williams (Caerdydd,

1932), 119–29; Th. Chotzen, ‘La “Querelle des Femmes” au Pays de Galles’, Revue Celtique, 48
(1931), 42–93; Ceridwen Lloyd-Morgan, ‘The “Querelle des Femmes”: a continuing tradition in
Welsh women’s literature’ yn Medieval Women: Texts and Contexts in Late Medieval Britain: Essays
for Felicity Riddy, ed. Jocelyn Wogan-Browne et al. (Turnhout, 2000), 101–14. 

40 D.J. Bowen, Barddoniaeth yr Uchelwyr (Caerdydd, 1957), 36.21–22, a t. 109. Ceir yma atgof o
brydferthwch ecsotig Sibli, efallai: ar y gerdd, gw. Jane Cartwright, Y Forwyn Fair, Santesau a
Lleianod: Agweddau ar Wyryfdod a Diweirdeb yng Nghymru’r Oesoedd Canol (Caerdydd, 1999), 
154–5. Hywel Dafi biau’r gerdd hon, yn ôl A. Cynfael Lake yn ei olygiad newydd, ‘Cywydd
Gwenonwy’, Dwned, 19 (2013), 59–79.  

41 Un o hynafiaid Blanche Parry, llawforwyn Elisabeth I. Ceir casgliad hwylus o’r cerddi i Harri Ddu
ac aelodau eraill o’r un teulu ar safle <http://www.blancheparry.com> (cyrchwyd 6 Ionawr 2011),
gyda chyfieithiadau gan Eurig Salisbury ac eraill. Ceir cyfieithiadau i’r Saesneg o gywyddau
perthnasol Guto’r Glyn yn Medieval Welsh Poems: an Anthology, ed. Richard Loomis and Dafydd
Johnston (Binghamton, 1992), cerddi 95–7. Yn ddiweddar, barnodd Richard Bebb mai Harri
Ddu, nid Syr Rhys ap Tomas, Caeriw, fu perchennog y wardrob gerfiedig hardd yr adnabyddir ei
rhan flaen fel y Cotehele Panel: Welsh Furniture 1250–1950: a Cultural History of Design and
Craftsmanship (Kidwelly, 2007), 161–8. Bydd y darllenwyr yn gyfarwydd â’r darn enwog sy’n dangos
crythor a thelynor yn gwisgo hetiau uchel. Am grynodeb o’r berthynas rhwng Harri Ddu a Guto’r
Glyn, gw. yn awr y bywgraffiad yn GGnet, ac am ei yrfa filwrol yn enwedig, Adam Chapman, ‘
“He took me to the Duke of York”: Henry Griffith, a “Man of War” ’ yn Gwalch Cywyddau Gwñr:

1 Cyhoeddwyd yr ysgrif hon yn wreiddiol yn Dwned, 16 (2010), 93–114.
2 Jane Aaron, Pur fel y Dur: Y Gymraes yn Llên Menywod y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg (Caerdydd,

1997), 37. Ceid tokenism o’r un math yn hanes gwyddoniaeth a meddygaeth, lle y caniateid i Marie
Curie a Florence Nightingale gynrychioli’r lleill. 

3 Ib., 37.
4 Beirdd Ceridwen: Blodeugerdd Barddas o Ganu Menywod hyd tua 1800, gol. Cathryn A. Charnell-

White (Abertawe, 2005); a gw. yn awr Gwen Saunders Jones, Alis ferch Gruffudd a’r Traddodiad
Barddol Benywaidd, Cyfres Llên y Llenor (Caernarfon, 2015). Braenarwyd y tir gan ddau gyfraniad
nodedig, sef Ceridwen Lloyd-Morgan, ‘Women and their poetry in medieval Wales’ yn Women
and Literature in Britain 1100–1500, ed. Carol Meale (Cambridge, 1993, 1997), 183–201, a Nia
Powell, ‘Women and strict-metre poetry in Wales’ yn Women and Gender in Early Modern Wales,
ed. Michael Roberts and Simone Clarke (Cardiff, 2000), 129–58. 

5 Gw. GGM.
6 Y Traethodydd, Ionawr 1986, gan Elin ap Hywel, Kathryn Curtis, Marged Haycock a Ceridwen

Lloyd-Morgan.
7 Dafydd Johnston, ‘Gwenllïan ferch Rhirid Flaidd’, Dwned, 3 (1997), 27–32; crynodeb yn id., Llên

yr Uchelwyr Hanes Beirniadol Llenyddiaeth Gymraeg 1300–1525 (Caerdydd, 2005), 389.
8 Dilynir y testun a sefydlwyd gan Ddafydd Johnston; cymh. Charnell-White, Beirdd Ceridwen, 50.
9 GTA 531–5, 652. 
10 Johnston, ‘Gwenllïan ferch Rhirid Flaidd’, 30.
11 Ib., 28. Dywed na all yr englyn darddu o’r ddeuddegfed ganrif, cyfnod Rhirid Flaidd. Canodd

Cynddelw i’r uchelwr o Bowys i ddiolch iddo am rodd o gleddyf, ac fe ganodd farwnad iddo hefyd,
gw. Gwaith Cynddelw Brydydd Mawr, I, gol. Nerys Ann Jones ac Ann Parry Owen (Caerdydd,
1991), cerddi 23–25. Gwenllïan oedd enw gwraig Rhirid, ac enw ei ferch a dwy wyres hefyd. Cymh.
barn Dafydd Wyn Wiliam mai englynion wedi dod i lawr o’r drydedd ganrif ar ddeg yw’r rhain:
‘Gwenllïan ferch Rhirid’, Tlysau’r Hen Oesoedd, 4 (1998), 5. 

12 Yr oedd gan Dudur ddwy ferch o’r enw Gwenllïan yn ôl yr achau, y naill yn briod â John ap Dafydd
Llwyd ap Gruffudd ap Dafydd o lwyth Rhirid Flaidd, a’r llall yn briod â Hywel ap Dafydd Llwyd,
gw. Johnston, ‘Gwenllïan ferch Rhirid Flaidd’, 28 n.6; GTP xi.

13 Johnston, ‘Gwenllïan ferch Rhirid Flaidd’, 30–1.
14 Cyfieithiad Jerry Hunter o’r term ‘joking relationship’ a fathwyd gan yr anthropolegydd

cymdeithasol, A.R. Radcliffe-Brown, gw. ‘Cyd-destunoli ymrysonau’r Cywyddwyr: cipolwg ar ‘yr
ysbaddiad barddol’ ’, Dwned, 3 (1997), 33–52 (t. 37), a phennod 5 yn y gyfrol hon.

15 GTP xi–xii.
16 Ceir y manylion yn Johnston, ‘Gwenllïan ferch Rhirid Flaidd’, 32, a’r testunau yn Charnell-White,

Beirdd Ceridwen, 45–9.
17 Dafydd Johnston, ‘Canu ar ei fwyd ei hun’: Golwg ar y Bardd Amatur yng Nghymru’r Oesoedd Canol

(Abertawe, 1997), 12.
18 Am enghreifftiau, gw. GGH lxxxii–lxxxix. 
19 Gw. Hywel ab Owain Gwynedd: Bardd-dywysog, gol. Nerys Ann Jones (Caerdydd, 2009), yn

enwedig pennod 5 (tt. 134–51) am yr awgrym mai Cynddelw Brydydd Mawr oedd gwir awdur y
cerddi. 

20 Lloyd-Morgan, ‘Women and their poetry in medieval Wales’, 187.
21 Johnston, ‘Gwenllïan ferch Rhirid Flaidd’, 31–2.

138 Marged Haycock Dwsin o brydyddesau? Achos Gwladus ‘Hael’ ac eraill 139



62 WG2 ‘Iestyn’ 8, cenhedlaeth 10. Trafodir gweithgareddau disgynyddion Iestyn ap Gwrgant yn
Edwards, ‘Cartrefi noddwyr y beirdd yn siroedd Morgannwg a Mynwy’, 195–6. 

63 GIRh 10.58.
64 Ymgeisydd annhebygol iawn—oherwydd yr ensyniadau fod yr hen fardd yn llygadu’r ferch—yw

Gwladus, chwaer Ieuan Gethin ei hun, a briododd â William ap John ap Gwrgi Grant. 
65 ‘Einion ap Gollwyn’ 11, cenhedlaeth 13, gw. WG2 607, 1414; priododd y Gwladus hon â Thomas

Nerber o Sain Tathan, Morgannwg. Ar deulu Rhys ap Siancyn, gw. Edwards, ‘Cartrefi noddwyr y
beirdd yn siroedd Morgannwg a Mynwy, 193–4; a phennod Peredur Lynch, ‘Aberpergwm a’r
traddodiad nawdd’ yn Nedd a Dulais, gol. Hywel Teifi Edwards (Llandysul, 1994), 1–25. Dyma’r
Wladus debycaf, yn ôl GG.net. Yn Aberpergwm hefyd, ceid Gwladus ferch Siancyn Llwyd ap
Gruffudd Melyn, gw. WG2 608, a ddaeth yn drydydd cymar i Siôn ap Rhys ap Siancyn. 

66 Sonia Gerallt Gymro, Itinerarium I.10, am ferched ifainc yn darparu ymddiddan ac yn canu’r delyn
i ymwelwyr yn llysoedd Cymreig y ddeuddegfed ganrif.

67 Powell, ‘Women and strict-metre poetry’, 149, wrth drafod ystyriaethau eraill, 146–9.
68 Nerys A. Howells, ‘Gwerful Mechain yn ei chyd-destun hanesyddol a llenyddol’, Cof Cenedl, XVIII

(Llandysul, 2003), 1–34.

Ysgrifau ar Guto’r Glyn a Chymru’r Bymthegfed Ganrif, gol. Dylan Foster Evans, Barry J. Lewis ac
Ann Parry Owen (Aberystwyth, 2013), 103–34.

42 Williams, Traddodiad Llenyddol Morgannwg, 24–9; Galar y Beirdd, gol. Dafydd Johnston
(Caerdydd, 1993), 70.

43 GGl 2 cerdd 75; GG.net 33.42.
44 GGl 2 82.31–48; GG.net 35.31–48.
45 Yr enghraifft gynharaf yn y Gymraeg o’r gair hwn yw honno a geir mewn cywydd a briodolir i

Ddafydd ap Gwilym (‘Yr Eos a’r Frân’ yn DG.net 154.16), ond fel y noda Cathryn Charnell-White,
Beirdd Ceridwen, 29, honyma yw’r enghraifft lythrennol gynharaf. Fe ymddengys fod adlais o’r
affaire yng ngeiriau Ifan Dylynior wrth ymryson tua 1523–8: Mewn deubeth y mae’n debig / Eich
amcan, fro arian frig, / I ãr oedd yn wareiddwych / Yn Ewias gynt yn was gwych. / Pan fynnodd, c’ledodd
fel clau, / Prydydd oes prydyddesau, gw. Henry Lewis, ‘Cywydd ymryson Ifan Dylynior, Syr Dafydd
Trefor, a Ieuan ap Madog’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd, xvii (1956–8), 161–75 (t. 171).

46 GG.net 36.21–2 a 10;GGl 2 LXXXIII.21–2 a 10.
47 GG.net 36.29–34;GGl 2 LXXXIII.29–34.
48 GG.net 34.1–4; GGl 2 LXXVII.1–4. Yr wyf yn dra diolchgar i Barry Lewis am drafod gyda mi (yn

2010) rai o’r problemau a gododd wrth gyd-destunoli cyfeiriadau’r grãp hwn o gywyddau.
49 GG.net 34.13–4; GGl 2 LXXVII.13–14.
50 GG.net 34.19–20 a 25–8; GGl 2 LXXVII.19–20, 25–8.
51 GG.net 34.5–10; GGl 2 LXXVII.5–10.
52 Ar ddelweddau’r ‘wraig fwytadwy’, gw. Marged Haycock, ‘Where Cider Ends, there Ale Begins to

Reign’: Drink in Medieval Welsh Poetry (Cambridge, 2000), 25. 
53 GG.net 34.11–12; GGl 2 LXXVII.11–12.
54 GGl 2 350.
55 Gwaith Dafydd y Coed a Beirdd Eraill o Lyfr Coch Hergest, gol. R. Iestyn Daniel (Aberystwyth, 2002),

124–30. Y mae’r golygydd o blaid ei uniaethu â gãr o’r enw hwnnw o Frycheiniog, gw. WGI
‘Einion ap Llywarch’ 3. Gw. hefyd ymdriniaeth Christine James, ‘ ‘Llwyr wybodau, llên a llyfrau’:
Hopcyn ap Tomas a’r traddodiad llenyddol Cymraeg’ yn Cwm Tawe, gol. Hywel Teifi Edwards
(Llandysul, 1993), 4–44.

56 Giraldi Cambrensis Opera, vol. 8, 162 a 310; Richard Sharpe, A Handlist of the Latin Writers of Great
Britain and Ireland before 1540 (Turnhout, 1997), 375, no. 1050.

57 Ar yrfa hir Ieuan Gethin a’i ddyddiadau, gw. Bleddyn Owen Huws, ‘Dyddiadau Ieuan Gethin’,
Llên Cymru, 20 (1997), 46–55; id., ‘Ieuan Gethin, Owain Glyndãr a stori Iolo Morganwg’, 
Y Traethodydd, 2000, 652–5; ac yn awr Gwaith Ieuan Gethin, gol. Ann Parry Owen (Aberystwyth,
2013), 5–12, sy’n cynnig yn ochelgar c.1390–1470.

58 GG.net 34.41–58; GGl 2 LXXVII.41–58.
59 Y mae’n bosibl mai dyffryn afon Nedd a olygir, fel efallai yn achos Syr Lewys ap Dafydd ‘o Lyn

Nedd’ yr erchwyd ganddo lyfr o anthemau eglwysig ar ran plwyfolion eglwys Sain Tomas y Merthyr
yng Nghastell-nedd, gw. D.H. Evans, ‘Ieuan Du’r Bilwg (fl. c.1471)’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau
Celtaidd, xxxiii (1986), 101–32, (tt. 122–3), ac nid o reidrwydd ran Nedd Uchaf yn unig, ger
pentref Glyn-nedd a phlas Aberpergwm. 

60 WG2 ‘Einion ap Gollwyn’ 3, cenhedlaeth 10.
61 Ceir manylion am y gwahanol ganghennau gan Eirian E. Edwards, ‘Cartrefi noddwyr y beirdd yn

siroedd Morgannwg a Mynwy’, Llên Cymru, 13 (1980–1), 184–206 (tt. 191–4). 

140 Marged Haycock Dwsin o brydyddesau? Achos Gwladus ‘Hael’ ac eraill 141



8

Y darlun o blant yn y canu mawl

EIRY MILES

Heddiw, y mae plant a natur plentyndod yn bynciau a drafodir yn helaeth, a phlentyndod
cynnar yn bwnc academaidd a astudir mewn sawl prifysgol.1 Yn wyneb newidiadau
cymdeithasol megis twf y teulu un rhiant a dylanwad cynyddol y cyfryngau a’r We, ceir
dadlau tanllyd am les plant a’r dulliau gorau o’u magu. Yn y cyd-destun hwn, diddorol
yw ystyried agweddau pobl yr Oesoedd Canol tuag at blant, cyn i’r ‘teulu niwclear’ ddod
yn ddelfryd, a chyn datblygiadau addysgol y byd modern.

Ceir sawl astudiaeth ysgolheigaidd ar y darlun o fenywod yn y Mabinogion, ond prin
yw’r sylw a roddwyd i blant a phlentyndod yn yr Oesoedd Canol yn y cyd-destun
Cymreig. Daeth sawl gwedd ddiddorol i’r amlwg yn nhraethawd Ph.D. arloesol Lowri
Lloyd ar y teulu ym marddoniaeth yr Oesoedd Canol,2 a datgelwyd cryn dipyn am
agweddau Cymry’r Oesoedd Canol tuag at blant. Felly, yn fy nhraethawd ymchwil ‘Y
darlun o blant yn llenyddiaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol’,3 fy mwriad oedd dilyn
trywydd Lowri Lloyd ymhellach trwy ystyried lle plant yn rhyddiaith ac ym marddoniaeth
yr Oesoedd Canol.

Arweiniad anhepgor i’r maes hwn yw Centuries of Childhood gan Philippe Ariès.4

Rhoddwyd cryn sylw i’r llyfr pan gyhoeddwyd ef yn 1962, ac ystyrid Ariès yn awdurdod
ym maes hanes plant am flynyddoedd wedi hynny. Fodd bynnag, o astudio ei waith yn
fanwl, daw’n amlwg nad oes ganddo lawer o dystiolaeth o’r Oesoedd Canol; y mae ei
brif ffynonellau’n dyddio o’r Cyfnod Modern cynnar, a dogfennau eglwysig sy’n aml yn
mynegi agweddau dirmygus tuag at blant yw’r rhan fwyaf o’i ffynonellau canoloesol. O
ddarllen y dogfennau hynny, ac o ystyried cyfran uchel marwolaethau plant yn yr
Oesoedd Canol, daeth Ariès i’r casgliad nad oedd pobl yr Oesoedd Canol yn caru eu
plant. Honnodd:

People could not allow themselves to become too attached to something that was
regarded as a probable loss.5

Derbyniwyd y syniadau hyn yn ddigwestiwn am nifer o flynyddoedd ond fe’u
gwrthodwyd yn llwyr gan Shulamith Shahar yn ei hastudiaeth, Childhood in the Middle
Ages, a gyhoeddwyd yn 1992.6 Agwedd lawer mwy dyngarol ac optimistaidd a welir
ganddi hi; wrth agor ei hastudiaeth dywed:
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Am ateb mwy cadarnhaol i’r cwestiwn, dylid ystyried natur cartrefi’r uchelwyr. Byddai
eu cartrefi’n llawn bwrlwm a phrysurdeb, a’r plant, efallai, ar y cyrion yng nghanol y
gweision, y plant maeth a’r gwesteion niferus. Y mae’n ddigon posibl na fyddai’r bardd
yn sylwi arnynt yn arbennig, ac na châi gyfle i ddod i’w hadnabod. Yn ogystal â hynny,
byddai babanod yn cael eu hanfon at famaethau,12 a phlant yn cael eu hanfon at
deuluoedd maeth o oedran cynnar, felly ni fyddai plant uchelwr yn byw o dan yr un to
ag ef gan amlaf. Pe bai’r uchelwyr yn byw mewn cartrefi gyda’u teuluoedd niwclear yn
unig, y mae’n debyg y byddai’r darlun o blant yng nghanu mawl yr Oesoedd Canol yn
dra gwahanol.

O astudio’r cerddi, ymddengys i’r beirdd dybio mai elfen ymylol o fywyd yr uchelwr
oedd ei deulu. Llawer pwysicach oedd ei fedrusrwydd ar faes y gad a’i letygarwch. Byddai
mwyafrif y tywysogion a’r uchelwyr yn dadau i nifer helaeth o blant, rhai cyfreithlon a
phlant gordderch, ond nid yw’r cerddi’n cyflwyno darlun o’r tad yn ymwneud â’i blant.
Er hynny, y mae ychydig o eithriadau i’w cael yn y canu mawl a rhoddir lle canolog i
blant mewn rhai cerddi (a derbyn diffiniad pur eang o’r gair ‘plant’). Nid plentyn oedd
gwrthrych marwnad Gruffudd Llwyd ap Llywelyn Gaplan gan fod Syr Rhys ap Gruffudd
Ieuanc oddeutu 43 mlwydd oed pan fu farw.13 Fodd bynnag, y mae’r gerdd yn berthnasol
yn y cyswllt hwn am ei bod yn cynnwys nifer o sylwadau diddorol am ieuenctid y
gwrthrych.

Ar yr wyneb, ymddengys mai moesau, eiddo a golud y noddwr sy’n ennyn edmygedd
Iolo Goch yn y gerdd ‘Llys Owain Glyndãr’:

Llys barwn, lle syberwyd,
Lle daw beirdd aml, lle da byd.14

Sonnir am naw neuadd gyfladd gyflun a’r gwirodau bragodau brig cyn dod at ei deulu.
Molir haelioni ei wraig, ond megis gwrthrych i gyfrannu at ambiance chwaethus y llys
yw hi, yn hytrach na chymar i Owain Glyndãr. Serch hynny, ni cheir sôn am wragedd
y noddwyr yng ngherddi Beirdd y Tywysogion. Oherwydd hyn, y mae Iolo Goch yn
torri tir newydd, er mor ymylol yw’r sylw i’r wraig. Diddorol hefyd yw’r cyfeiriad at blant
y ddau:

Merch eglur llin marchoglyw,
Urddol hael anianol yw;
A’i blant a ddeuant bob ddau,
Nythaid teg o benaethau. (llau. 83–6)

Yn ôl Dafydd Johnston, y mae’r cwpled yn cyd-fynd â’r darlun trefnus a gyflwynir o lys
Owain Glyndãr:

No society could physically survive without a tradition of child-nurturing. And no
society with any awareness of its own essence and aims could endure as a society
without ways of transmitting knowledge and cultural traditions during the late stages
of childhood …7

Ond er mor drylwyr yw ei gwaith, y mae lle i’w feirniadu. Yn ôl James A. Schultz,
dadansoddir y ffynonellau gan Shahar gyda rhagdybiaethau a liwiwyd i raddau helaeth
gan astudiaethau Freudaidd, ac y mae hi’n amharod i gredu y gallai pobl yr Oesoedd
Canol fod yn wahanol iawn i bobl yr oes fodern.8 Gellid defnyddio’r un ddadl yn erbyn
Nicholas Orme; defnyddir y frawddeg ‘as we do today’ yn rheolaidd yn ei lyfr Medieval
Children.9 Mewn ysgrif ganddo yn y Daily Express, pwysleisir y tebygrwydd rhwng pobl
yr Oes Fodern a phobl yr Oesoedd Canol yn hytrach na’r gwahaniaethau rhyngddynt:

The New Year presents that medieval children received were remarkably like modern
Christmas ones. Edward II got his equivalent of the Harry Potter castle in 1290,
when he was six—a beautiful painted castle made by his cook.10

Awgrymir nad yw amgylchiadau’n effeithio rhyw lawer ar bobl, a bod y natur ddynol yn
gyflwr statig a disymud. 

Tueddaf i ochri â dadleuon Shahar ac Orme yn fwy nag Ariès. Serch hynny, braidd
yn anghyflawn yw darlun llenyddiaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol o blant, a rhaid
derbyn nad ydynt yn blant realistig o gwbl ar wahân i rai eithriadau megis Gwern yn Ail
Gainc y Mabinogi. ‘Plant rhyfeddol’ yw plant y chwedlau a’r bucheddau, yn meddu ar
bwerau goruwchnaturiol ac yn ymddwyn fel oedolion bychain. 

Wrth droi at y canu mawl—sy’n deillio o gyfnod diweddarach na’r rhyddiaith—cawn
ddarlun mwy tyner o blant. Gellir dadlau, felly, fod pobl yn fwy parod i arddangos
teimladau cariadus tuag at blant erbyn diwedd yr Oesoedd Canol. Y mae’r gyfres o
farwnadau i blant yn sicr yn ategu’r ddadl honno. O’u cymharu â marwnadau cynharach,
y mae’r mynegiant o alar yn fwy ingol bersonol yn y marwnadau a luniwyd oddeutu
cyfnod y pla, megis cerdd Llywelyn Fychan i’w blant a marwnad Gwilym ap Sefnyn i’w
ddeg plentyn yntau.11 Gellir dadlau mai’r pla fu’n sbardun i’r anwyldeb a fynegir tuag at
blant meidrol ‘cig a gwaed’ yn y canu mawl a’r marwnadau i blant. 

Ond er bod mwy o sylwedd i blant y cerddi mawl na phlant y chwedlau, nid oes i
blant le mor amlwg yn y cerddi ag y byddem yn ei ddisgwyl. Dyrnaid o feirdd yn unig
sy’n eu trafod mewn cerddi mawl. Gellid disgwyl y byddai plant ac etifeddion— ffrwyth
uniad priodasol—yn ganolbwynt i gerdd i bâr priod. Pam felly na rydd beirdd sylw iddynt
mewn cerddi mawl? Nid oes modd ateb y cwestiwn hwn yn bendant, ond gellid ystyried
un o ddadleuon canolog Ariès, sef cyfran uchel marwolaethau plant yn yr Oesoedd Canol.
Oherwydd bod bywyd plentyn bach mor ansicr, efallai y byddai beirdd yn gochel rhag
canu cerdd iddo, gan na fyddai’n debyg o oroesi. Y mae’n bosibl y byddai rhai beirdd yn
credu nad oedd plant bach yn teilyngu sylw am yr un rheswm. 
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ac felly y mae’n llonydd yn eu cwmni. Awgrymir bod disgwyl i blant ddysgu adrodd eu
hachau yn y cyfnod, ond ni orfodai Owain ei blant i wneud hynny:

Ni fyn i un ofyn ach
I feibion, ni bu fwbach. (llau. 25–6)

Yr oedd yn dad teg a charedig:

Ni ddug degan o’i anfodd
Gan fab ond a gâi o’i fodd. (llau. 27–8)

Nid oedd Owain, efallai, yn dad nodweddiadol o’r cyfnod:

Ni pheris drwy gis neu gur
Iddo â’i ddwylo ddolur;
Ni chamodd fys na chymwyll
Cymain â bw, cymen bwyll. (llau. 29–32)

Awgryma’r llinellau uchod fod curo plant yn arfer cyffredin yn yr Oesoedd Canol, ac y
byddai bron yn ddisgwyliedig i Owain wneud hynny. Y mae Owain yn wahanol i’r ‘norm’
gan ei fod yn addfwyn ac yn garedig tuag at ei blant.

Y mae ‘Moliant Owain Glyndãr’ yn gerdd arbennig o ddadlennol oherwydd dengys
sawl gwedd ar gymeriad Owain: ei ryfyg garw ar faes y gad, ei gwrteisi yn y llys a’i groeso
i feirdd, ond yn fwy trawiadol, ei anwyldeb tuag at ei geraint. Y mae’n bosibl, wrth gwrs,
nad yw Iolo yn cyfeirio yn benodol at blant Owain Glyndãr yn y llinellau hyn. Efallai
mai honni y mae fod Owain yn garedig tuag at blant yn gyffredinol. Ond hyd yn oed o
dderbyn hynny, yr un yw effaith y llinellau. Gwelwn ochr arall, dynerach i gymeriad
Owain Glyndãr. Y mae lle i gredu ei fod yn arbennig o hoff o blant os sylwodd Iolo ar
ei addfwynder tuag atynt, ac iddo farnu bod hynny, fel ei haelioni a’i ddewrder, yn
teilyngu mawl. 

Yn ogystal â chyflwyno darlun o agwedd Owain tuag at blant, y mae ‘Moliant Owain
Glyndãr’ yn rhoi argraff o’r broses o dyfu’n oedolyn yn yr Oesoedd Canol. Yr oedd
ymladd mewn brwydr yn dynodi bod Owain Glyndãr bellach yn ddyn; yma, y mae’r
gair garw bron yn gyfystyr â gãr:

Pan aeth mewn gwroliaeth gwrdd,
Gorugwr fu garw agwrdd …21

Cerdd arall sy’n trafod y broses o dyfu’n ddyn ac ysgwyddo’r cyfrifoldebau a ddeillia o
hynny yw ‘Bonedd Rhys ap Rhydderch ap Rhys’ gan Ddafydd Nanmor. Cerdd fawl

Rhoddir yr argraff fod pob dim yn ei le priodol, ac mewn cytgord perffaith â’i gilydd.
Gellir gweld pensaernïaeth y tñ ei hun fel symbol o harmoni ... y mae’r plant hyd yn
oed yn ymffurfio mewn parau.15

Sylwer ar y modd y mae plant yn cael ei oleddfu gan y rhagenw trydydd unigol
gwrywaidd; eiddo Owain Glyndãr yw’r plant; y maent yn benaethau a fydd yn ehangu
ei bãer. Fodd bynnag, cawn ddarlun cynnes o agosrwydd y teulu gyda’r gair nythaid.
Gellir dadlau, felly, fod hon yn gerdd arloesol; y mae hi’n ddathliad o agosrwydd y teulu,
ac yn y gerdd hon y cawn y cipolwg cyntaf ar y teulu a’r cartref mewn cerdd fawl. Y mae’n
deulu mawr, diogel—teulu delfrydol yr Oesoedd Canol, a chyfran marwolaethau plant
mor uchel—ac y mae’r ffaith fod y plant yn dod bob ddau yn pwysleisio eu bod yn
niferus.16 Credid bod teulu mawr yn arwydd o natur Gristnogol, rinweddol y rhieni, ac
anffrwythlondeb yn gosb gan Dduw ac yn arwydd o bechod.17

Cerdd dipyn yn gynharach gan Iolo Goch i Owain Glyndãr yw ‘Achau Owain
Glyndãr’ oherwydd nid ymddengys fod Owain eto’n dad ynddi. Molir ei achau aruchel
a mynegir dymuniad ar iddo barhau’r llinach:

Ac iechyd a phlant gwycheirdd
Yn Sycharth, buarth y beirdd.18

Eithr nid am resymau llinachyddol yn unig y mae’r bardd yn dymuno hynny. Trwy
gyplysu plant ac iechyd, y mae Iolo’n awgrymu y byddai’r naill yn arwain at y llall, ac
ymddengys fod y ddau beth yn angenrheidiol er mwyn byw bywyd llawn. Gwyddom o
ddarllen y mawl i lys Owain i ddymuniad Iolo gael ei wireddu, a cheir darlun llawnach
o berthynas Owain â’i blant yn y gerdd ‘Moliant Owain Glyndãr’.19 Egyr y gerdd honno
mewn modd confensiynol wrth i’r bardd geisio cyfleu urddas Owain. Paun diwyd ydyw,
yn falch ac yn hardd, ac nid yw hynny’n annisgwyl o ystyried ei achau arbennig. Yr oedd
ei dad, iôr Glyn Dyfrdwy, yn enwog trwy Gymru, a’i daid megis brenin ar y barwniaid.
Trosglwyddasant eu moesau a’u rhinweddau i Owain; yn bwysicach na dim yng ngolwg
Iolo, y mae ef yn caru clêr, felly ceir clod. Mewn cerdd arall, defnyddiodd Iolo’r topos ‘garw
/ addfwyn’ i ddisgrifio cymeriad Owain; y mae natur ddeublyg ei gymeriad yn ei wneud
yn uchelwr delfrydol:

Garw wrth arw, gãr wrth eraill,
Ufudd a llonydd i’r llaill.20

Wedi hynny, ceir trobwynt annisgwyl trwy’r cyfeiriad at rôl Owain fel tad. Rhyfedd yw
clywed am berthynas Owain â’i blant mor gynnar yn y gerdd, cyn bod sôn am ei
ddewrder ar faes y gad. Cawn yr argraff nad oedd yn dad rhy lym, er gwaethaf ei rym a’i
natur benderfynol. Y mae’n sylweddoli y dylai plant gael eu trin yn wahanol i oedolion,
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Hywel, sef y nos fad y’i cad o’r cydorwedd. Yma, adleisir credoau’r cyfnod am adegau ffafriol
i genhedlu. Yn aml, byddai darpar rieni yn troi at y seintiau, neu at seryddiaeth a chredoau
paganaidd, er mwyn canfod y diwrnod gorau i genhedlu. Yn sicr, dewisodd Goronwy a
Gwerful noswaith ffafriol gan i Hywel ap Goronwy dyfu i fod yn ãr da. Yn ffodus i
Ruffudd Fychan, ymddengys mai haelioni tuag at feirdd yw ei rinwedd amlycaf !

O feirddion, cofion eich cyfedd—a’ch maeth,
A’ch urddol a’ch gwnaeth yn eich harddedd.23

Cerdd i filwr medrus a laddwyd ar faes y gad yw marwnad Gruffudd Llwyd ap Llywelyn
Gaplan i Syr Rhys ap Gruffudd Ieuanc. Yn naturiol, moli ei gampau milwrol a wna’r
bardd:

Blaenaf wrth gyrchu fu fo,
Ac olaf pan fai gilio.24

Serch hynny, nid cywair buddugoliaethus, hyderus sydd i’r gerdd yn llwyr. Y mae ei
diweddglo yn llawn chwerwder wrth i’r bardd alaru am ãr a fu farw ym mlodau ei
ddyddiau o ganlyniad i ryfel. Cyferchir arfau Syr Rhys:

Chwithau, gloyw arfau, a’i gledd,
A churas, ewch i orwedd;
Rhydwch, nac ymyrrwch mwy,
Ni rydewch gynt ar adwy. (llau. 61–4)

Wrth gwrs, mynegir yr un syniad mewn sawl marwnad; yr un drasiedi yw ergyd llinell
enwog Aneirin, gredyf gwr oed gwas.25 Eithr y mae’r cyfeiriad at blentyndod Rhys yn elfen
anghonfensiynol yn y farwnad hon. Gan amlaf, disgrifir gwrthrych marwnad pan fo yn
anterth ei aeddfedrwydd a’i rym, ond yr oedd Rhys, yn amlwg, yn blentyn arbennig:

Nawmlwydd oedd Rys yn ymladd,
Neu lai pan ddechreuodd ladd;
Yn ddeuddengmlwydd y gwyddiad
Dorri pawl onn mewn dur plad. (llau. 15–18)

Clywn adleisiau o chwedl Pryderi yma ac y mae’r bardd fel petai’n ceisio ychwanegu at
ddisgleirdeb Rhys trwy ddefnyddio motîff y plentyn rhyfeddol er mwyn ei osod yn yr
un uchelfannau ag arwyr chwedlonol. Serch hynny, y mae’n debygol nad ymffrostio gwag
yn unig yw hyn. Byddai disgwyl i blant gymryd cyfrifoldebau oedolion o oedran cynnar.
Ni fyddai’n rhaid iddynt ddilyn cwrs o addysg hyd eu llencyndod, a phedair ar ddeg yw’r
oedran a bennir yng Nghyfraith Hywel i ferched briodi. Pan fyddai argyfwng, a milwyr

anghyffredin yw hon gan ei bod yn cyfarch gãr ifanc sydd oddeutu deunaw oed. Y mae’n
debyg fod Rhys newydd etifeddu ei stad, felly rhydd y bardd gyngor iddo wrth ymgymryd
â’i gyfrifoldeb newydd:

Da nofia dyn yn afon
O cheidw ei wallt uwch y don.22

Ond cyfrifoldeb enbyd ydyw oherwydd ei bod yn rhaid i Rys gynnal enw da’r teulu a
dilyn camre ei gyndeidiau:

Da i ãr o ryw ei daid
Ei wneuthur o benaethiaid. (llau. 15–16)

Cyfyd delweddau o Gadwyn Bod yn gyson; defnyddir yr anifeiliaid pwysicaf—y carw, y
gwalch, y llew a’r eryr—er mwyn cyfleu urddas Rhys. Gwelwn y gair brig yn aml hefyd,
er mwyn pwysleisio goruchafiaeth ei linach. Y mae gan y bardd ffydd yn y gãr ifanc:

O fonedd y’th sylfaenwyd,
Aberth holl Ddeheubarth wyd. (llau. 3–4)

Gyda gwaed llinach mor arbennig yn llifo trwy ei wythiennau, y mae’n anochel y bydd
Rhys yn ãr ifanc disglair. Dyna ergyd y gair bonedd sy’n britho’r gerdd ac yn thema iddi:

Bonedd, mal etifedd maeth,
A fag y bendefigaeth. (llau. 23–4)

Yr oedd Dafydd Nanmor yn gredwr cryf mewn gwaedoliaeth; yn ei dyb ef, yr oedd Rhys
yn haeddu safle uchel mewn cymdeithas ar sail ei waedoliaeth yn unig:

Ystad o’r tad it a aeth,
A bonedd a’th wna’n bennaeth. (llau. 27–8)

Ategir y ddadl hon gan y delweddau o Gadwyn Bod, sy’n awgrymu bod dynion fel Rhys
yn haeddu goruchafiaeth dros eraill. Y mae trefn naturiol i bopeth, ac ni ddylid ceisio
ymyrryd â’r drefn honno.

Y mae gwaedoliaeth yn un o themâu ‘Moliant Hywel ap Goronwy ap Tudur Hen o
Benmynydd a Threcastell’ gan Ruffudd Fychan o ail hanner y bedwaredd ganrif ar ddeg.
Egyr y gerdd mewn modd anghyffredin. Clywn am amgylchiadau cenhedliad Hywel y
noson y bu ei rieni’n cydorwedd. Yr oedd yn anochel y byddai Hywel yn ãr arbennig gan
fod Goronwy ei dad yn aerwalch orau rhinwedd, a’i fam, Gwerful, yn ddibechod iawn,
dda ei buchedd. Eithr y mae elfen arall heblaw am waedoliaeth yn cyfrif am arbenigrwydd
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Sonnir am Urien Rheged yn yr un anadl ag ef, a chyflwynir darlun confensiynol o’r arwr
delfrydol—gãr ffyrnig ar faes y gad sydd eto’n hael yn ei lys:

Gorau brenin                         o’r gorllewin               hyd yn Llundaint,
Haelaf, lariaf,                          lewaf, tecaf                  o Addaf blant. (llau. 40–1)

Ar ôl yr holl frolio, annisgwyl yw diweddglo’r gerdd; cyfeiria’r bardd at un o gymeriadau
cainc gyntaf y Mabinogi:

O Deÿrnon,                           cywryd Lleon,            galon reibaint. (ll. 46)

Yn eu hysgrif ‘Rhiannon gyda Theyrnon yng Ngwent’, dadleua R. Geraint Gruffydd a
Brynley F. Roberts fod y cyfeiriad at Deyrnon ‘... yn galw i gof ar unwaith gainc gyntaf
y Mabinogi’, os yw eu dehongliad o’r gerdd yn gywir.28 Ymhelaetha Dafydd Johnston ar
y pwynt hwn, gan ddadlau ‘... oni fyddai arwyddocâd yn y ffaith bod Teyrnon a’i wraig
yn ddi-blant, a bod plentyn rhyfeddol wedi dod i’w rhan?’29 Gellir tybio i’r bardd uniaethu
Hywel ap Goronwy â Theyrnon oherwydd hynny; ar ddiwedd y gerdd y mae’n dymuno
y bydd iddo gael plant:

Hoeddl hir a nef                     a chain addef              trwy ardduniant.
Urdden arnaw,                       rhad ac anaw              a ffaw a phlant! (llau. 48–9)

Er yr holl gampau milwrol y mae disgwyl i Hywel eu cyflawni, cloir y gerdd gyda’r llinellau
uchod yn hytrach na phroffwydoliaeth o goncwest waedlyd. Mynegir yr un syniad ag a
welwyd yn ‘Awdl Briodas Robert Hwitnai ac Elis ferch Tomas Fychan’ ac ‘Achau Owain
Glyndãr’. Ymddengys mai gwag ac ofer yw cyfoeth a grym heb blant, a bod iechyd a
phlant fel petaent yn mynd law yn llaw. Dymunir hir oes a llwyddiant i Hywel, eithr
plant yw’r gair olaf; dyna uchafbwynt y gerdd a thybiwn mai dyna’r peth a ddeisyf Hywel
fwyaf (er na wyddom a oes ganddo wraig eto).

Cerdd arbennig o gyfoethog i’w thrafod yn y cyswllt hwn yw cerdd fawl Ieuan
Deulwyn i Syr Rhisiart Herbert a’i deulu. O ystyried mai Herbertiaid Gwent a theulu
Gruffudd ap Nicolas oedd dau o deuluoedd pwysicaf Cymru yn y cyfnod, nid oes rhyfedd
fod priodas Syr Rhisiart Herbert a Marged, merch Tomas ap Gruffudd ap Nicolas, yn
achlysur i’w ddathlu a’i gofnodi yn y gerdd hon. Sonnir am linach anrhydeddus Marged:

llin domas yn llawn damasc
llawer o ayr ū ssyn ller wasc,30

a rhoddir sylw i’r arwyddion herodrol a gysylltir â’r ddau deulu, sef llewod yr Herbertiaid
a brain Owain ab Urien a gyfrifid yn gyndad teulu Gruffudd ap Nicolas. Fodd bynnag,
ceir tro annisgwyl yn y gerdd wedi hynny gyda’r lle amlwg a roddir i Wiliam, eu plentyn:

yn brin, byddai’n rhaid troi at blant am gymorth. Ymddengys i Lywelyn Fawr a’i feibion
ddechrau ymladd pan oeddent yn ifanc iawn, a barnu wrth ddyddiadau eu brwydrau.
Byddai’r syniad o blant yn rhyfela yn arswydo Cymry heddiw, eithr dengys y cyfeiriad
hwn ei fod yn arferiad hollol dderbyniol yn yr Oesoedd Canol; dyna fyddai prif amcan
gwñr ifainc o’r fath. 

Cerdd i ddathlu uniad dau yw ‘Awdl Briodas Robert Hwitnai ac Elis ferch Tomas
Fychan’ Lewys Glyn Cothi, a diau iddi gael ei datgan ar achlysur y briodas. Pwysleisir eu
llinach anrhydeddus—eryr yw Robert Hwitnai, a’i wraig megis haul ym mhlaid sêr. Sonnir
am haelioni’r pâr, a cheir darlun cywrain o olwg osgeiddig Elis:

hi a wisg Dduwllun ddamasg ddillad,
siamled â felwed un ddyfaliad.26

Ond cawn yr argraff fod rheswm amgenach nag ystyriaethau materol y tu ôl i’w huniad
yng ngolwg y bardd. Y mae’r holl eiddo yn perthyn i’r ddau ohonynt:

yn eu llys yn lle osai,
ac yn eu tãr gwyn a’u tai, (llau. 47–8)

a disgrifir hwy fel y ddau gymar. Felly, er ei bod yn briodas ddelfrydol o safbwynt cyfoeth
a statws, teimlwn fod gwir bartneriaeth a chariad rhyngddynt. Yn goron ar yr uniad hwn,
dymuna’r bardd iddynt gael plant:

ac o’r wraig egin a llin penllâd,
ac o’r gãr epil a hil a had. (llau. 43–4)

Y mae cael plant yn fwy na modd o barhau’r llinach, fodd bynnag:

Amen! hil a had fal y mynnai—hon
o hwn, arglwydd Hwitnai, (llau. 45–6)

a thrawiadol yw’r cyfeiriad at hon. Awgrymir bod cael plant yn ddyhead naturiol i fenyw,
ac yn fwy na phroses oeraidd i ddarparu etifedd. Fel Owain Glyndãr, y mae angen plant
ar Robert ac Elis i lenwi eu bywydau a’u bodloni yn emosiynol.

Y mae sôn am blant mewn awdl fawl ddienw i Hywel ap Goronwy y gellir ei dyddio
rhwng 1102 ac 1105. Yn nilyniant cyntaf yr awdl, mynegir dymuniad ar i Hywel reoli
Cymru gyfan, a phwysleisir ei ragoriaeth dros bob arweinydd arall:

O’r sawl pennaeth                  a gais ynaeth               arfaeth camrwy
Hydr y cymell                        Hywel o bell:              gwell yw no hwy!27
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llawer o sylw i blant—daw’n amlwg mor ddyfeisgar yw Lewys Glyn Cothi wrth drafod
plant yn ei waith, yn ddelweddol ac yn wrthrychol. 

Nid yw’n annisgwyl fod y darlun o blant a geir yng ngwaith Guto’r Glyn yn
gonfensiynol. Mewn hanesyn a geir yn llawysgrif Peniarth 240, clywn farn Tudur Aled
am ei gyd-brydyddion. Yn ei dyb ef, Dafydd ab Edmwnd oedd y bardd gorau am ganu
awdl, Dafydd ap Gwilym oedd meistr y canu serch, a Guto’r Glyn oedd y gorau am
‘gywydd mab’, sef cerdd fawl i ddyn.33 Er iddo foli nifer o wragedd hefyd, y mae’r
cyfeiriadau at wragedd yn ei gerddi yn gymharol brin, ac o ganlyniad ni cheir llawer o
sôn am blant ychwaith.

Yn aml, defnydd negyddol o’r gair plant a geir yn ei gerddi, a hynny er mwyn dangos
dirmyg tuag at y Saeson neu’r Normaniaid: plant gwragedd Normandi mewn cerdd i
Risiart Gethin,34 er enghraifft, neu blant Rhonwen a phlant Hors yn ei gerdd i Wiliam
Herbert.35 ‘Hil’ yw ystyr plant yma; nid yw eto wedi mabwysiadu’r ystyr fodern, a’r
cysyniad o berthyn i deulu.36 Daeth yr ystyr honno mewn cyfnod cymharol ddiweddar
canys benthyciad o’r Lladin oedd y gair plant yn wreiddiol; cymerodd beth amser i esblygu
a chael ei dderbyn i’r Gymraeg. Yn yr Oesoedd Canol, defnyddid plant yn bennaf mewn
testunau dysgedig megis gwaith Meddygon Myddfai, a cheir yr enghreifftiau cynharaf
o’r ffurf unigol plentyn yn Nhestament Newydd William Salesbury,37 ac mewn cerdd gan
Ronw Wiliam a luniwyd yn yr ail ganrif ar bymtheg.38

Fel nifer o feirdd eraill y canu mawl, bydd Guto’r Glyn yn cyfleu pwysigrwydd
parhau’r llinach uchelwrol, a gwêl blant fel ymgorfforiadau o’u tadau. Yn ei gerdd i Wiliam
Herbert, pwysleisir gwaedoliaeth y gwrthrych, a’i debygrwydd i’w dad:

Ni bu ’n Lloegr ben a llygad
Na brig mor debig i’w dad.39

Defnyddir trosiad cyfarwydd y goeden yn ei gerdd i feibion Llywelyn ap Hwlcyn o Fôn;
y maent megis coed ir sydd wedi etifeddu rhinweddau’r tad.40

Wrth gwrs, ceir rhai eithriadau yn ei waith. Cyflwynir darlun cynnes o berthynas
rhieni a phlentyn yn ei foliant i Feurig Fychan o Nannau. Erys y teulu’n glòs, er bod y
mab bellach yn briod: 

Gwreiddiodd penaig o Rydderch,
Gãr a’i fab a’i wraig a’r ferch.
Gwenyn o frig Nannau fry,
Gwerin ñnt gorau ’n unty.41

Y mae ei gerdd i Ddafydd Mathau o Landaf yn dangos ymwybyddiaeth o werth
emosiynol plant, gyda’i ddisgrifiad trosiadol o’r meibion fal cyrn hirion hydd.42 Trawiadol
hefyd yw’r ddelwedd a ddefnyddia Guto i ddisgrifio aelod ieuanc o deulu Siôn ap Madog
Pilstwn:

y may gennym eginnin. Nid moli’r plentyn yn unig a wneir, ychwaith, er ei fod yn gyw
eryr sydd am ddilyn camre ei dad. Mab anodd ydyw; fe’i gelwir yn derfysgwr sy’n amharu
ar lonyddwch y cartref. Er hynny, teimlwn iddo fod yn destun balchder a rhyfeddod i’w
rieni:

mab dioed ym hob dwedyd
mwy no gwr yw mywn y gryd.

Y mae lle i gredu i’r bardd ganu’r cywydd yn dilyn marw’r tad, Syr Rhisiart Herbert, yn
1469.31 Fe’i henwir ar ddechrau’r gerdd ond ei wraig (weddw), Marged, sy’n hawlio’r lle
canolog. Gellir tybio, felly, fod rheswm arbennig gan Ieuan Deulwyn am alw’r plentyn
yn derfysgwr. Efallai ei fod yn priodoli nodweddion y tad i Wiliam a’i fod yn rhag-weld
ei natur ar ôl iddo dyfu’n oedolyn. Yr hyn sy’n arbennig o drawiadol yn y gerdd, fodd
bynnag, yw oedran Wiliam. Rhaid ei fod yn tynnu am ei ddwyflwydd oed oherwydd
nodir mai doe ddoedd yn oed y ddiddwyn; y mae’n barod i gael ei ddiddyfnu. Diddorol
yw gweld bod plentyn mor ifanc yn haeddu sylw yng ngolwg y bardd. Cawn olwg hefyd
ar arferion magu plant yr oes—y vamaeth yn hytrach na Marged a fwydai’r plentyn o’i
bron32—a chawn fynegiant o deimladau pobl yr oes tuag at blant. Ar y naill law, y mae
Marged yn trysori Wiliam, eithr teimla ofn ac ansicrwydd yn ei gylch yn sgil cyfran uchel
marwolaethau plant: defnydd jarll ond ovan y ddwyn. Cloir y gerdd gyda gweddi dros
Wiliam cyn iddo gael ei anfon i ffwrdd ar vaeth, tynged y rhan fwyaf o blant uchelwrol
y pryd hynny. Synhwyrwn gysgod bygythiol y pla dros y weddi ymbilgar; gellir tybio
mai cyfeiriad uniongyrchol at y pla yw’r gair marwolaeth:

yr vamaeth y rof emyn
i alw am oes wiliam wynn
mair vo eli marvolaeth
llaw mair vo lle may ar vaeth.

Oherwydd hyn, y mae cywydd Ieuan Deulwyn yn eithriad arbennig o drawiadol yn y
canu mawl. Yn ogystal â rhoi lle canolog i blentyn yn y gerdd, cyflwyna Ieuan Deulwyn
ddarlun o fagwraeth nodweddiadol plentyn i uchelwr yn yr Oesoedd Canol.

*    *    *

Y mae’r cerddi uchod, a cherdd Ieuan Deulwyn yn arbennig, yn cyflwyno darlun
cyfoethog o blant yn yr Oesoedd Canol. Ond y bardd â’r gwaith mwyaf cyfoethog yn y
cyswllt hwn yw Lewys Glyn Cothi. Rhydd le canolog i blant mewn nifer o gerddi, ac fe
gyfeiria atynt a’u defnyddio’n ddelweddol mewn dwsinau o gerddi eraill. O gymharu ei
waith â cherddi Guto’r Glyn—sy’n debycach i’w gyd-feirdd yn yr ystyr nad yw’n rhoi
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ac â ymlaen i ddweud yn llinell 28 mai merch wen ym mreichiau Einiawn yw Lleucu.
Ffrwyth a phwrpas uniad hapus o’r fath oedd plant ym marn Lewys, felly gellir dadlau
bod y teulu yn sefydliad yr un mor bwysig â phriodas iddo. Yn ei farwnad i Edmwnd
Tudur, cydnebydd Lewys bwysigrwydd plant yn y cartref. Yn y llinellau sy’n dilyn, ceir
rhestr o bethau sy’n cyd-fynd â’i gilydd i bwysleisio dwyster effaith marwolaeth Edmwnd,
a’r gwagle a adawyd ar ei ôl:

Gwag tir a welir heb reolaeth,
gwag tñ heb wely a mabolaeth,

gwag tref heb blasau, gwag traeth—heb ddyfredd,
gwag annedd heb wledd, heb fedd, heb faeth.48

Dengys ymwybyddiaeth o’r pleser a ddaw o fagu plant ym ‘Moliant Gwilym Fychan’
gyda’r gair ‘llawenydd’:

Llawenydd yw Dafydd deg
ab Gwilym ym mhob golwg,

a chyflwynir darlun cynnes o deulu dedwydd:

Tad, mam, mab dinam a dâl deunaw—’n un,
tir y sy uddun’, teiroes iddaw.49

Mewn cerdd i ofyn march gan Siôn Phylib, diddorol yw gweld y gair ‘dedwydd’ mewn
cyd-destun teuluol, sef y cyd-destun amlycaf i’r gair gan amlaf hyd heddiw:

Tri dedwydd sydd yng Nghil-sant,
o’m da oll y’m diwallant:
Sioned Llwyd, Phylib M’redydd,
eu mab Siôn i’m byw y sydd.50

Pwysleisir rôl bwysig y fam yn y cartref mewn sawl cerdd gan Lewys Glyn Cothi.
Defnyddir y fron fel arwydd o fagwraeth yn y farwnad i Wladus ferch Syr Dafydd Gam
wrth drafod Gwladus Ddu, merch Llywelyn Fawr:

a heddiw mae’n rhoddi medd
o fron honno’n frenhinedd.51

Yn ddiddorol, rhagdybia y byddai Gwladus Ddu wedi bwydo’r babanod ei hun, er y
byddai gwraig o’i statws wedi troi at famaeth yn ôl ein tystiolaeth o’r cyfnod. Gellir tybio,
fodd bynnag, y byddai Lewys wedi gwrthwynebu’r arfer o ddefnyddio mamaeth gan iddo

I Siôn nef ac Alswn wen,
A chynnydd i’r wreichionen.43

Y mae gwreichionen yn awgrymu egni heintus y plentyn, a gobaith am ddyfodol disglair
iddo.

Fodd bynnag, di-liw yw’r darlun o blant a geir yng ngwaith Guto’r Glyn o’i gymharu
â’r darlun bywiog ohonynt a welir yn gyson yng ngwaith Lewys Glyn Cothi. Serch hynny,
ceir darlun traddodiadol o blant yn rhai o’i gerddi yntau. Yn y farwnad i Edmwnd Tudur,
pwysleisia mor hanfodol oedd cael etifedd i ãr o statws uchel:

Heb lin brenhinol
yma’r ñm ar ôl,
heb urddol breiniol, heb wirionedd.44

Ceir eironi mawr yn y llinellau uchod. Yn amlwg, ni wyddai Lewys Glyn Cothi fod
gwraig weddw Edmwnd Tudur yn feichiog pan fu Edmwnd farw. Ganed Harri Tudur
rai misoedd yn ddiweddarach, a chafwyd parhad i’w lin brenhinol. Cyfyd delwedd y
goeden yn gyson i gyfleu bod yr uchelwr wedi etifeddu rhinweddau ei hynafiaid, megis
yn y cywydd moliant i Lywelyn a Harri ap Gwilym:

O dderwen Llangathen gynt
imp wedy’r impio ydynt.45

Y mae’r ddelwedd yn arbennig o gryf yn y cywydd a ganwyd i Ddafydd ap Tomas Fychan,
a chwaraeir â’r gair plant: 

Coed plan Tomas Fychan fu
ei blant ef abl yn tyfu.46

Fel y soniwyd eisoes, benthyciwyd y gair plant o’r Lladin. Gellir tybio y byddai wedi
golygu ‘planhigyn’ o ryw fath yn gyntaf, ond iddo gael ei fabwysiadu i ddisgrifio epil gan
ei fod yn disgrifio rhywbeth a oedd yn tyfu. Yn yr un modd, esblygodd y gair cland yn
yr Wyddeleg, a’r un yw ystyr y gair clan yng Ngaeleg yr Alban. Tybed a yw Lewys Glyn
Cothi yn dangos ymwybyddiaeth o darddiad gwreiddiol y gair yn y dyfyniad uchod?

Mewn oes pan nad oedd priodas yn aml yn fwy na threfniant materol rhwng
teuluoedd, yr oedd Lewys Glyn Cothi yn ãr a welai werth emosiynol yn y sefydliad. Y
mae ganddo gerddi niferus sy’n dathlu uniad hapus parau priod. Yn ei gywydd priodas
i Einion ap Siancyn a Lleucu ferch Rys, dywed:

Priodas pren pêr ydyw,
ac â phren o’i gyff a’i ryw,47
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Yn ogystal â bwydo babanod ar y fron, delwedd gadarnhaol sydd i blant yn gyffredinol
yng ngwaith Lewys Glyn Cothi; enghraifft hyfryd yw’r llinellau canlynol o’r cywydd
moliant i Lewys ap Gwatcyn:

Yr enaid yn wirionach
a dau’n y byd fal dyn bach.59

Yn yr un modd, defnyddir rhieni maeth yn ddelweddol i gyfleu gofal arbennig a haelioni
ei noddwyr, a’i fodlonrwydd yntau yn eu cartref—delwedd sydd i’w gweld hefyd yng
ngwaith Guto’r Glyn. Ceir enghraifft drawiadol ohoni yng ngherdd Guto i Ddafydd,
abad Glyn-y-groes. Yn y gerdd hon, y mae Guto bellach yn henwr oedrannus, ond caiff
bleser yng nghwmni Dafydd a’i loyw win, a chanmolir ei groeso i’r cymylau:

Tadmaeth am faeth ym a fu
Yma ’rioed (Mair i’w adu!).60

Yng ngherddi’r ddau fardd, y mae rhieni maeth yn ffigurau addfwyn, croesawgar.
Nid yw’r cyfeiriadau at blant yn gwbl absennol o waith Guto’r Glyn, ond yn

ddelweddol y gwelwn blant gan amlaf, megis yn y modd y mae Guto yn ei weld ei hun
fel mab maeth wrth dderbyn croeso’r llys. Y mae Guto’r Glyn yn sicr yn ymwybodol o’r
difyrrwch a geir yng nghwmni plant, eithr llawenhau gyda’r noddwyr a wna o weld
pwysigrwydd eu plant iddynt, ac ni chawn werthfawrogiad personol o blant ganddo. Y
mae’r darlun o blant yn llai gwrthrychol yng ngwaith Lewys Glyn Cothi oherwydd
gwelwn ei deimladau personol ef ei hun tuag atynt. Y mae Lewys hefyd wedi sylwi ar
natur babanod. Darlunnir hwy yn cysgu’n ddibryder yn amryw o’i gerddi, a dengys cerdd
megis ‘Moliant Lewys ap Gwatcyn’ fod babanod yn cynrychioli bodlonrwydd braf.61

Hyd y gwyddom, ni fu gan Guto’r Glyn blant; bu farw ar ei ben ei hun mewn
mynachlog.62 Y mae hyn, efallai, yn esbonio’r gwahaniaethau rhwng gwaith Lewys Glyn
Cothi a’i waith ef. Gellir tybio mai’r rheswm am ymwybyddiaeth Lewys o natur plant a’i
hoffter amlwg ohonynt yw iddo ef ei hun fod yn dad. Yr oedd ganddo hefyd
ddealltwriaeth ingol o freuder bywyd plant, gan iddo golli Siôn ei fab pan oedd yn bum
mlwydd oed. Ar brydiau, synhwyrwn ergyd y golled. Yn ei foliant i Domas ap Siôn a
Gwenllïan, sylweddola Lewys mor fregus oedd bywyd plentyn wrth ddymuno hir oes
i’w hepil:

a Duw a ro yn dy ran
ddedryd iddaw ei oedran,63

ac yn y gerdd ‘Bendith ar Edudful ferch Gadwgon a’i Meibion’, adlewyrchir y pryder y
byddai rhieni yn ei deimlo dros eu plant mewn oes pan oedd cyfran marwolaethau plant
yn echrydus o uchel. Gofyn Lewys i Dduw a’r saint warchod ei phlant

dderbyn addysg eglwysig. O droi at y Beibl, cawn ddarlun cadarnhaol o fwydo o’r fron.
Enghraifft o hyn yw’r hanesyn am Jeremeia yn digio am fod menywod ffasiynol ei oes yn
amharod i fwydo eu plant ar y fron.52 Hyrwyddai’r eglwys ddelwedd o’r Forwyn Fair fel
mam gyffredin a fwydai’r Iesu ar ei bron.53 Yr oedd pwysau eithriadol ar fenywod yr
Oesoedd Canol i’w hefelychu, fel y dengys astudiaeth wych Jane Cartwright, Y Forwyn
Fair, Santesau a Lleianod: Agweddau ar Ddiweirdeb yng Nghymru’r Oesoedd Canol.54 Felly,
y mae’r darlun a rydd Lewys Glyn Cothi o’r Forwyn Fair yn bwydo’r Iesu ar y fron yn y
gerdd ‘Bendith ar Edudful ferch Gadwgon a’i Meibion’ yn adlewyrchu ei ddysg a’i
feddylfryd eglwysig:

rhoddes, brenhines hoywnef,
ei bron wen yt, Brenin nef.55

Oherwydd hynny, rhyfedd yw’r ffaith fod Lewys yn cyfeirio at famaeth yn hytrach nag
at fam naturiol plentyn yn y wireb isod o’i foliant i Rys ab Einion:

Ei fab, nid rhaid gyda’i faeth
dim mwy yma ond mamaeth.
Nid rhaid i enaid ddim da
na dim einioes ond manna.56

Ond, tebyg mai ymgais yw hyn i gyfleu’r cysur a ddaw o dderbyn bwyd o’r fron.
Yn ddiweddar, tynnodd yr Athro Dafydd Johnston fy sylw at gamddehongliad yn ei

olygiad o waith Lewys Glyn Cothi. Y darlleniad a roddir ar gyfer llinellau 37–8 yn y
cywydd ‘Pererindod Gruffudd ap Rhys’ yw:

a’i hwylbren hi fal bron haf,
a’i naw bwned yn bennaf.57

Bellach, cred mai’r darlleniad cywir ydyw:

A’i hwylbren hi fal bronhau
A’i naw bwned yn bennau. 

Yn ôl Geiriadur Prifysgol Cymru, ystyr bronhau yw ‘rhoi bron neu sugn i blentyn, magu
ar y fron’,58 a gellir tybio mai ‘cegau’ yw ystyr pennau yma. Felly, yn hytrach na delwedd
o’r haf, rhydd y diweddariad newydd ddelwedd o anifail banw yn bwydo epil. Wrth gwrs,
nid oes sôn am blentyn dynol yma, ond y mae’r ddelwedd o dderbyn maeth gan riant yn
cyfleu bodlonrwydd unwaith yn rhagor mewn cerdd gan Lewys Glyn Cothi. 
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y cerddi mawl ag y byddem yn ei ddisgwyl, ac ar y cyfan ymddengys na roddai’r beirdd
lawer o bwys arnynt. Ond ym marwnad Robin Ddu i saith o blant Gruffudd ap Rhys o
Loddaith, cawn ddarlun eithriadol o berthynas agos rhwng y bardd a phlant ei noddwr.
Ymddengys fod lle canolog a phwysig gan y plant yn y cartref; y mae’n wag ac yn oer
hebddynt:

Gwan yw’r Creuddyn ac unig,
Gruffydd sydd brudd heb ddim brig.67

Nid darlun gwrthrychol o blant a gawn yma oherwydd teimlwn werthfawrogiad Robin
Ddu ohonynt. Rhydd fynegiant i’w alar personol ei hun drostynt yn ogystal â galar eu
tad. Dyma enghraifft arall sy’n awgrymu newid agwedd tuag at blant a thuag at yr uniad
priodasol erbyn diwedd y bymthegfed ganrif pan oedd Robin Ddu a Lewys Glyn Cothi
yn eu blodau. 

Ni ellir cloi trafodaeth ar y darlun o blant yng ngwaith Lewys Glyn Cothi heb sôn
am ei farwnad i’w fab Siôn. Nid yw’r gerdd yn perthyn i genre y canu mawl ond fe wnaed
sawl astudiaeth arni eisoes, ac y mae hi bellach yn un o gerddi mwyaf adnabyddus y
cyfnod. Serch hynny, y mae angen edrych arni yng nghyd-destun plant yng ngherddi
eraill Lewys Glyn Cothi oherwydd bod dull Lewys o farwnadu ei blentyn yn arbennig o
drawiadol a gwreiddiol. Cawn y gair cudab68 ynddi, er enghraifft, gair a luniwyd o’r bonyn
cu, ac a ddefnyddir yn bennaf yn yr enwau mam-gu a tad-cu heddiw.O gyfnod cynnar,
ymddengys fod cu yn gysylltiedig â’r uned deuluol, a cudab felly yn derm haniaethol sy’n
disgrifio cariad tuag at aelod o deulu: cariad dwfn a dwys, heb unrhyw gynodiadau
rhywiol. Yn amlwg, yr oedd Lewys wedi bod yn meddwl am ddwyster ei deimladau tuag
at Siôn, ac wedi ymbalfalu am air i ddisgrifio’r union deimlad hwnnw. 

Gellir dadlau mai yn ‘Marwnad Siôn y Glyn’ y ceir y darlun mwyaf cyflawn a
chofiadwy o blentyn yn llenyddiaeth yr Oesoedd Canol, a’r mynegiant mwyaf diffuant
o gariad tuag at blentyn. Ond y mae digon o ateg iddo yng ngweddill cerddi Lewys Glyn
Cothi. Teg fyddai honni mai yn ei waith ef, yn fwy nag unrhyw fardd Cymraeg arall, y
ceir yr adlewyrchiad cliriaf o drobwynt yn agweddau pobl tuag at blant yn niwedd yr
Oesoedd Canol. Yn ddiamau, y mae llenyddiaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol yn
ffynhonnell werthfawr iawn i unrhyw hanesydd plant. Gresyn na fuasai awduron megis
Nicholas Orme wedi troi eu golygon tuag at Gymru, a barddoniaeth Lewys Glyn Cothi
yn arbennig. 

rhag cas a chras echrysaint,
rhag rhaib, rhag gweywyr a haint.64

Yn y farwnad i Hywel ap Dafydd, cyfeiria Lewys at Adda ac Efa, y rhieni cyntaf i golli
plentyn, ar ôl i Cain ladd Abel:

cwyn Adda, cwyn Efa’n iawn,
am Abel, un o’u meibiawn.65

Cerdd arbennig o ddirdynnol yw marwnad Lewys i Risiart ap Tomas.66 Dyn ifanc oedd
Rhisiart pan fu farw, a chyfeirir at farwolaeth ei dad yn y gerdd hefyd; fe’i lladdwyd ym
mrwydr Banbri yn 1469. Yr oedd Lewys Glyn Cothi yn canu tuag ugain mlynedd cyn
hynny. Pe bai wedi gweld claddu ei fab ei hun, gallai’r ffaith honno esbonio dwyster y
gerdd a chydymdeimlad Lewys â’r fam yn ei hunigrwydd, megis yn llinellau 11–12:

Trist ydwyf trwy astudio,
tristáu ei fam trostaw fo.

Fel yn y marwnadau i blant, disgwylir i’r rhieni dderbyn cysur wrth feddwl am y Forwyn
Fair gan iddi hithau ddioddef profedigaeth lem:

Mair a weles marwolaeth
Iesu ei mab dros ei maeth. (llau. 5–6)

Odlir marwolaeth â maeth; y mae hyn yn drawiadol mewn cerdd sy’n trafod colled. Cawn
ddarlun o agosrwydd y teulu sydd bellach wedi ei ddarnio:

Nid drwg gan olwg Elen
hwyl ei mab yn ei helm wen,
a’i weled wrth wely’i dad
yn gorwedd yn un gariad. (llau. 31–4)

Yr oedd yn rhaid i’r tad a’r mab fod gyda’i gilydd, hyd yn oed ar ôl marw:

doeth oedd, fy mendith iddo,
fynnu’i fab wrth ei gefn fo. (llau. 43–4)

Cloir y gerdd gyda chyfeiriad arall at y Forwyn Fair; dymuna Lewys iddi warchod y tad
a’r mab yn y nefoedd.

Diddorol yw ystyried cerdd gan Robin Ddu, un o gyfoedion Lewys Glyn Cothi, yn
y cyd-destun hwn. Fel y gwelwyd eisoes, nid oes cymaint o sôn am blant y noddwyr yn
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9

Y Cywyddwyr a’r encomium urbis Cymreig

HELEN FULTON

I nifer o ddarllenwyr, y mae’r cerddi a briodolir i Ddafydd ap Gwilym yn ei ddynodi’n
bennaf yn fardd serch a natur.1 Y mae’n dathlu serch cariad yn y goedlan, yn addoli Duw
trwy gyfrwng byd natur ac yn siarad ag adar ac anifeiliaid fel pe baent yn gyfeillion iddo.
Ond mewn sawl ffordd, y mae’r cywyddau a briodolir i Ddafydd ap Gwilym yr un mor
nodweddiadol o waith bardd trefol â bardd natur. Symuda’n rhwydd o un dref i’r llall, o
Lanbadarn i Fangor, a gellir mapio ei bererindod ar drywydd serch rhwng Môn a Mynwy.
Y mae llawer o’i hoff weithgareddau—yfed yn y dafarn, cwrso menywod, gwatwar ei
wrthwynebwyr—yn digwydd o fewn cyd-destun sy’n amlwg yn gwbl drefol.

Wrth reswm, yr oedd y rhan fwyaf o drefi Cymru’r Oesoedd Canol yn fach iawn, a’r
rhan fwyaf ohonynt ar sylfeini Normanaidd neu Seisnig. Er mwyn gwarchod
buddiannau’r mewnfudwyr Seisnig ar ôl 1282, gosodwyd cyfyngiadau llym ar yr hyn y
gallai’r Cymry ei wneud yn yr economi fasnachol ac yn llywodraethau’r trefi, yn enwedig
yn y bwrdeistrefi Seisnig.2 Ond nid oedd y trefi ar gau i’r Cymry mewn unrhyw fodd.
Lleolid llysoedd ynddynt, tenantiaid preswyl Cymreig a reolai nifer o’u tafarndai a’u
gwasanaethau eraill, a phrynai’r Cymry nwyddau a oedd ar werth yn y trefi yn rheolaidd.
Erbyn cyfnod cyfansoddi cerddi Dafydd ap Gwilym, tua chanol y bedwaredd ganrif ar
ddeg, yr oedd nifer cynyddol o fwrdeiswyr Cymreig, nid yn unig mewn trefi Cymreig
megis Machynlleth a Llanbedr Pont Steffan, ond yn nhrefedigaethau’r Saeson hefyd,
megis Caernarfon. Fe’u disgrifir yn y modd canlynol gan K. Williams-Jones: ‘However
hard the burgesses strove to preserve their separate identity, they could not fail to be
influenced by the sea of Welshness around them’.3 Am gyfnod, yn hanner cyntaf y
bymthegfed ganrif, ataliwyd y gweithgarwch Cymreig yn y trefi yn sgil atgyfnerthu’r
deddfwriaethau gwrth-Gymreig ar ôl gwrthryfel Owain Glyndãr, ond ni lwyddodd
hynny i rwystro’r broses gymhathu gyffredinol a fu ar waith er y drydedd ganrif ar ddeg.4

Ceir yr awgrym cryfaf o natur ymrwymiad Dafydd wrth y bywyd trefol yn ei gerdd
fawl i dref Niwbwrch.5 Yr oedd Niwbwrch, ym Môn, yn ei hanfod yn dref Gymreig, a’r
mwyafrif o’r bwrdeiswyr yn Gymry. Fe’i sefydlwyd gan y Saeson i gymryd lle’r dref
Gymreig Llan-faes a ddinistriwyd gan Edward I i wneud lle ar gyfer ei dref gastell newydd,
Biwmares. Adeiladwyd Niwbwrch ei hun ar safle pentref Cymreig hñn, Rhosyr (Rhosfyr
gynt), a ailenwyd yn 1305 yn unol â dymuniad y bwrdeiswyr eu hunain.6 Yr oedd yn
ddewis diddorol ac yn awgrymu bod y bwrdeiswyr Cymreig yn uniaethu â’r diwylliant
masnachu Seisnig i raddau helaeth. Yn amlwg, yr oedd yn well ganddynt gael enw Saesneg
i’r dref oherwydd byddai’n fodd o ddod â hi’n rhan o rwydwaith y trefi Seisnig. Yn ei
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na’r deall,’ meddai Aristotlys. ‘Gellir hyd yn oed diystyru’r gwirionedd er lles
huodledd’.9

Er i Aristotlys gydnabod y gallai’r epideixis fod yn ddigrif yn ogystal ag yn ddwys, ni
fanylodd ar bynciau priodol ar ei gyfer. Fe’i defnyddid yn bennaf i drafod unigolion neu
grãp o ddinasyddion, er bod mawl i ddinasoedd neilltuol yn aml wedi ei gynnwys mewn
areithiau epideitig a cherddi Groeg a Lladin, megis ‘Odligau’ Pindar (o’r bumed ganrif
C.C.) neu fawl Isocrates i Athen yn ei ‘Panegyricus’ (c.400 C.C.). Y mae’n amlwg o’r
enghreifftiau hyn fod mawl i ddinasoedd wedi ei seilio ar fawl i unigolion ac y câi ei weld
fel estyniad naturiol ohono. Disgrifiwyd y mathau amrywiol o encomium yn derfynol
gan rethregwyr Lladin y ganrif gyntaf O.C., gan ddechrau â Quintilian. O dan ddylanwad
fersiwn Cicero o ddamcaniaeth Aristotlys, y mae llawlyfr areithio Quintilian, ‘Institutio
Oratoria’, yn cynnwys y cyfeiriadau cyntaf at nifer o bynciau arbennig yn null yr epideixis.
Y mae’r rhain yn cynnwys gwledydd, dinasoedd, dynion a duwiau. Dyma sut y disgrifia
Quintilian fawl i ddinas, gan ddefnyddio pynciau tebyg i’r rhai a ddefnyddir ar gyfer
unigolion:

Laudantur autem urbes similiter atque homines. Nam pro parente est conditor, et
multum auctoritatis adfert vetustas, ut iis qui terra dicuntur orti, et virtutes ac vitia
circa res gestas eadem quae in singulis: illa propria quae ex loci positione ac munitione
sunt. Cives illis ut hominibus liberi sunt decori. Est laus et operum, in quibus honor
utilitas pulchritudo auctor spectari solet: honor ut in templis, utilitas ut in muris,
pulchritudo vel auctor utrubique.10

(Y mae dinasoedd hefyd yn cael eu moli fel dynion. Cynrychiola’r sylfaenydd y tad,
ac mae henaint yn cyflareddu llawer o awdurdod, fel y rheini sydd, yn ôl y sôn, ‘yn
tarddu o’r tir’, ac y mae rhinweddau a beiau gweithredoedd yr un fath â rhai’r
unigolion: yr unig nodweddion arbennig yw’r rheini sy’n dod o’r safle a’r caerau. Y
mae dinasyddion yn dod ag anrhydedd i ddinasoedd fel plant i rieni. Canmolir hefyd
adeiladau cyhoeddus o safbwynt anrhydedd, defnyddioldeb, harddwch a’r pensaer:
anrhydedd, er enghraifft, mewn temlau, defnyddioldeb mewn muriau, harddwch a’r
pensaer yn y ddau.)

Yma, y mae Quintilian yn rhestru elfennau sylfaenol yr encomium urbis y gellir canfod
nifer ohonynt yng nghywydd Dafydd ap Gwilym i Niwbwrch: y safle, y caerau, yr
adeiladau cyhoeddus, y dinasyddion, y lleoliad a’r sefydlwr.

Sut y gallai dyfais rethregol yr encomium urbis fod wedi cyrraedd Cymru’r Oesoedd
Canol? Yr ateb yw ei fod yn un o sgileffeithiau dysg Ladin a deithiodd ledled gorllewin
Ewrop trwy’r ysgolion a’r prifysgolion. O gyfnod Quintilian ymlaen, byddai llawlyfrau a
‘progymnasmata’, neu destunau rhethregol, wedi parhau i gyflwyno mawl i’r ddinas fel
genre unigryw i’w ddysgu mewn ysgolion a phrifysgolion. Y ‘Progymnasmata’ neu’r
‘Ymarferion’ a briodolir i Hermogenes (y drydedd ganrif O.C.) yw’r enghraifft gyntaf o

gywydd, y mae Dafydd yn cyfeirio at y dref fel Niwbwrch, ffurf Gymreig ‘Newborough’
(ll. 2), ac fel Rhosyr (ll. 7), gan awgrymu bod hanes y dref yn gyfarwydd i bawb o hyd.

Y mae’r cywydd yn dilyn arddull cerdd fawl ac yn dechrau gydag anerchiad rhethregol
i’r dref, Hawddamawr … tref Niwbwrch, cyn mynd ymlaen i enwi ei hamryw rinweddau:

Hawddamawr, mireinwawr, maith,
Dref Niwbwrch, drefn iawn obaith,
A’i glwysteg deml a’i glastyr,
A’i gwin a’i gwerin a’i gwñr,
A’i chwrw a’i medd a’i chariad,
A’i dynion rhwydd a’u da’n rhad.7

Y mae ganddi ddigonedd o nwyddau masnachol ar werth, ynghyd ag adeiladau
cyhoeddus a thrigolion cyfeillgar. Y mae golwg y dref yn ddymunol, y mae ganddi
noddwr brenhinol, digon i’w yfed, ac yn fwy na dim, y mae hi’n estyn croeso cynnes i
feirdd sy’n ymweld â hi. Eto, y mae tinc eironig i’r mawl gwenieithus. Trwy gyfeirio at y
dref fel Niwbwrch, y mae’r bardd yn ei hailfeddiannu eto’n dref Gymreig ac yn gwneud
i’w henw Saesneg swnio’n ddieithr ac yn ymhonnus. Rhai llinellau’n ddiweddarach, y
mae’r bardd yn ei galw’n Rhosyr gan atgoffa’r gynulleidfa mai dyma’r enw Cymraeg
gwreiddiol ar y dref a’r tir a fu’n sylfaen iddi; priodola dreftadaeth Gymreig i’r dref yn
hytrach nag un Seisnig. Y mae’r gerdd yn ein hatgoffa bod y dref, er gwaethaf ei noddwr
brenhinol, ei chyswllt agos â’r economi fasnachol Seisnig, a’i henw Saesneg, yn berchen
ar hanes Cymreig hir y dylid ei ailfeddiannu.

Dewisa’r bardd gyflwyno’r neges hon trwy gyfrwng ffurf rethregol fanwl iawn, sef yr
encomium urbis, mawl i ddinas. Cyfansoddwyd y rhan fwyaf o’r cerddi mawl o’r math
hwn i ddinasoedd mawr Ewrop—Rhufain, Milan, Ferona, Efrog, Llundain. Y mae peth
hiwmor bwriadol, felly, o ddefnyddio ffurf rethregol aruchel o’r fath i ganmol tref fechan
ddibwys yng ngogledd Cymru. Nod yr hiwmor yw dychanu’r bwrdeiswyr Cymreig a’u
hunanbwysigrwydd, ond y mae hefyd yn pwysleisio gwerth y dref fel sefydliad Cymreig—
peth cymharol brin y dylid ei foli’n gwbl ddiffuant.8

Yr encomium urbis fel ffurf rethregol
Y mae’r molawd ffurfiol, neu’r encomium, yn un o’r prif fathau o’r ddyfais rethregol
glasurol a enwir yn epideixis. Yr oedd yn ddull dyrchafedig o annerch a ddefnyddid
yn arbennig mewn digwyddiadau seremonïol ac ar achlysuron cyhoeddus yn y byd
Groegaidd a’r byd Rhufeinig. Daeth yr epideixis i’r amlwg gyntaf yn yr hen Roeg
yn ystod y bumed a’r chweched ganrif C.C. Yr oedd yn berfformiad ac yn
gyflwyniad rhethregol, a’i brif swyddogaeth oedd darparu gwybodaeth trwy ganmol
neu edliw. Aristotlys oedd yr awdur cyntaf i ddisgrifio’r epideixis fel math o
anerchiad blodeuog a gynlluniwyd i roddi mwynhad i’r gwrandawr gyda’i
ddyfeisiadau addurniadol a’i gyfansoddiad deallus. ‘Y mae’r apêl yn fwy i’r emosiwn
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Nobilium’, ‘Urdd y Dinasoedd Urddasol’, gan Ausonius, yr ysgolhaig o’r bedwaredd
ganrif o Bordeaux.17 Y mae’r ‘Ordo’ yn cynnwys cyfres o frasluniau o ddinasoedd enwog
yr ymerodraeth, o’r gorffennol a’r presennol, fel rhyw fath o ‘ugain uchaf ’ sy’n dechrau â
Rhufain a Chaergystennin cyn sôn am ddinasoedd mawrion yr Eidal a Sbaen a gorffen
â dinas Ausonius ei hun, Bordeaux, a osodwyd yn ddiymhongar ar y diwedd ond nad
yw ar unrhyw gyfrif yn ugeinfed. Er bod nifer o ddisgrifiadau Ausonius yn fyr, y mae’r
nodweddion dinesig a ddetholir i’w canmol yn cydweddu â’r rhestr gyfarwydd sy’n
cynnwys lleoliad, caerau, adeiladau a chofebau gydag ambell gyfeiriad at gyfoeth materol,
sylfaenwyr arwrol a digwyddiadau hanesyddol. Parthed Bordeaux, ei ddinas frodorol ei
hun, y mae Ausonius yn ddigywilydd o falch ac yn rhoddi iddi’r disgrifiad hwyaf a’r
mwyaf sentimental yn yr holl ‘ordo’:

Burdigala est natale solum; clementia caeli
mitis ubi et riguae larga indulgentia terrae,
ver longum brumaeque novo cum sole tepentes
aestifluique amnes, quorum iuga vitea subter
fervent aequoreos imitata fluenta meatus.
quadrua murorum species, sic turribus altis
ardua, ut aerias intrent fastigia nubes.
distinctas interne vias mirere, domorum
dispositum et latas nomen servare plateas,
tum respondentes directa in compita portas.18

(Fy nhir brodorol yw Bordeaux lle y mae’r awyr yn dyner ac yn fwyn, a’r tir yn
ffrwythlon ac yn hael; lle y mae’r gwanwyn yn hir, a’r gaeaf yn cynhesu gyda’r haul
newydd, y mae’r afonydd yn llifo dan fryniau gwinllanoedd, yn efelychu trai a llanw’r
môr. Cwyd o’i muriau gwych dyrrau aruchel sydd yn treiddio i’r cymylau uwchben.
Y tu mewn iddi, medrwch ryfeddu at heolydd sydd wedi eu gosod yn drefnus, at dai
sydd wedi eu cynllunio yn rheolaidd, at rodfeydd eang sy’n deilwng o’r enw, at
lidiardau sy’n wynebu’n berffaith y groesffordd sydd gyferbyn.)

Yr encomium urbis ym Mhrydain
Swyddogaeth imperialaidd yn y bôn oedd i foli dinasoedd yn y cyfnod clasurol ac i
glodfori’r dinasoedd hynny a oedd yn rhan o ymerodraethau Groeg a Rhufain. Pan
sefydlwyd yr ymerodraeth Garolingaidd yn yr wythfed ganrif, ysgogwyd arfer newydd o
foli dinasoedd er mwyn dathlu adfywio’r hen ddinasoedd ymerodrol Rhufeinig.
Mawrygid dinasoedd yr Eidal megis Milan a Ferona gan feirdd Lladin trwy dynnu ar
lawlyfrau ar rethreg glasurol. Ar yr un pryd, yr oedd ymerodraeth Gristnogol wrthi’n cael
ei chodi, un a oedd yn manteisio ar yr hen ddinasoedd Rhufeinig trwy eu gwneud yn
ganolfannau grym eglwysig. Bellach clodforwyd dinasoedd ar sail gwychder eu heglwysi
a’u sefydliadau crefyddol, yn ogystal â’u cysylltiadau ag esgobion a seintiau. 

draethawd sy’n cynnwys adran ar ddinasoedd: eu tarddiad, gofal y duwiau amdanynt,
eu diwylliant, eu cymeriad, eu cynllun, eu gorchestion a’u gweithredoedd.11 Addaswyd
yr ‘Ymarferion’ hyn i ffurf Ladin gan Priscian ar ddiwedd y bumed ganrif O.C., y ‘De
praeexercitamentis rhetoricis’. Yr oedd yn destun poblogaidd yn yr ysgolion erbyn
dechrau’r Oesoedd Canol, a bu’n un o’r prif ffynonellau ar gyfer trosglwyddo’r gân fawl
ddinesig i’r byd canoloesol.12 Awgryma tystiolaeth y gramadegau barddol fod gweithiau
Donatus a Priscian wedi cael eu defnyddio i hyfforddi’r beirdd Cymraeg. Yn ôl Ceri
Davies: ‘However unsuitable the classical structures of Donatus’s Artes and Priscian’s
Institutiones were to meet the needs of Welsh poets, their works gave Welsh poetry the
distinction of being one with medieval Latin culture’.13

Trwy restru’r pynciau priodol ar gyfer mawl a dychan, ‘laus et vituperatio’, sy’n
cynnwys pobl, dinasoedd, rasys, anifeiliaid, duwiau, a choed, dywed Priscian y gellir moli
dinasoedd yn yr un modd â’r pynciau eraill:

Quin etiam urbium laudes ex huiuscemodi locis non difficulter adquires. Dices enim
et de genere, quod indigenae, et de victu, quod a deis nutriti, et de eruditione, quod
a deis eruditi sunt. Tractes vero, quomodo de homine, qualis sit structura, quibus
professionibus est usa, quid gesserit.14

(Medrwch hefyd ddatblygu heb anhawster ganmoliaeth dinasoedd o lefydd tebyg:
medrwch siarad am eu tarddiad, eu bod yn benodol i un lle, am eu bwyd, a dweud
y magwyd hwy gan y duwiau. Mewn gair, medrwch drin dinas yn union fel unigolyn:
beth yw ei strwythur? Pa broffesiwn y mae’n ei dilyn? Beth a gyflawnodd?)

Daeth yr encomium urbis i’r gorllewin yn yr Oesoedd Canol trwy ffordd arall, sef y
traethawd Groeg ar epideixis a briodolir i Menander Rhetor a ysgrifennai oddeutu 
375–400 O.C. Addaswyd y traethawd hwn ar gyfer testunau ysgol Lladin i fod yn rhan
o’r ddysg safonol ar rethreg glasurol. Y mae rhan sylweddol o draethawd Menander yn
delio â mawl i wledydd a dinasoedd, yr olaf i’w moli o dan y penawdau ‘natur a lleoliad’
(megis y mawl i wledydd) a ‘dechreuadau, gweithredoedd a gorchestion’ (megis y mawl
i unigolion).15 Y mae’r awdur yn cynghori’r darllenydd i osgoi beirniadaeth ac i
ganolbwyntio ar rinweddau’r ddinas: ‘Os yw’r ddinas yn gyfandirol ac yn bell iawn o’r
môr, byddwch yn canmol y diogelwch a ddaw o fod yn anghysbell … Ar y llaw arall, os
bydd y ddinas ar lan y môr, neu yn ynys, byddwch yn feirniadol o ardaloedd cyfandirol
ac yn rhifo’r pethau da a ddaw o’r môr …’.16

Y mae nifer o ganeuon mawl dinesig o ddiwedd y cyfnod cynnar a dechrau’r Oesoedd
Canol wedi goroesi, ac y maent yn ail-greu ffurf y disgrifiad dinesig a ddatblygwyd gan
ysgolheigion clasurol. Boed yn rhyddiaith neu’n farddoniaeth, y mae testunau o’r math
hwn yn ail-greu arddull rethregol yr hen fyd er mwyn moli dinasoedd mawrion
ymerodraeth Rhufain, ac y maent ymhlith yr unig bethau gweledol sydd ar ôl i’n hatgoffa
o wychder yr ymerodraeth cyn ei dirywiad. Un o’r gweithiau enwocaf yw’r ‘Ordo Urbium
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ddosbarth o deuluoedd bonheddig yn preswylio yno ac yn cefnogi’r diwylliant llenyddol.
Nid oedd na chynhyrchwyr na phrynwyr i gynnal traddodiad o foli trefi.

Un enghraifft gynnar o foliant dinesig wedi ei gyfuno â disgrifiad topograffig yw’r
disgrifiad Lladin o Lundain yn y ddeuddegfed ganrif gan William FitzStephen sy’n
rhagarweiniad i fywyd Thomas Becket a ysgrifennodd rhwng 1173 a 1175.22 Un o
ffynonellau John Stow ar gyfer ei Survey of London oedd y Descriptio Nobilissimae Civitatis
Londoniae, ac fe’i hargraffwyd fel atodiad i’r testun hwnnw yn 1598. Y mae testun
FitzStephen yn ymwybodol ryngdestunol; y mae’n dilyn patrymau clasurol yr epideixis,
yn cyfeirio at awduron clasurol megis Plato, ac yn adleisio molawdau blaenorol a’r
arweinlyfrau i Rufain yn benodol. Fel y dywed John Scattergood: ‘His position is a simple
one: London, he asserts, is at least the equal of Rome in all things, and its superior in
some’.23 Yn ogystal â thynnu ar y ddelwedd ymerodrol, darlunia FitzStephen Lundain
fel dinas Gristnogol a phwysleisia swyddogaeth yr eglwys wrth hyrwyddo trefn
gymdeithasol y ddinas.

Y mae Descriptio FitzStephen yn dilyn cynllun clasurol traddodiadol yr epideixis, ac
yn disgrifio lleoliad ac amddiffynfeydd Llundain, ei thiroedd ffrwythlon, ei phwysigrwydd
crefyddol a’i dinasyddion anrhydeddus. Prif nod FitzStephen yw rhoi cyd-destun teilwng
i’w waith drwy ddilysu Llundain, cartref Thomas Becket, fel dinas o bwys o ran
gwleidyddiaeth a diwylliant. Dechreua gyda mawl sy’n cyflwyno prif destunau ei
ddisgrifiad:

Inter nobiles orbis urbes, quos fama celebrat, civitas Londoniae, regni Anglorum
sedes, una est, quae famam sui latius diffundit, opes et merces longius transmittit,
caput altius extollit. Felix est aeris salubritate, christiana religione, firmitate
munitionum, natura situs, honore civium, pudicitia matronali; ludis etiam quam
jocunda, et nobilium est foecunda virorum: quae singula semotim libet inspicere.24

(Ymysg dinasoedd balch y byd, y rhai y dathlwyd eu henwogrwydd, dinas Llundain,
prifddinas brenhiniaeth Lloegr, sydd fwyaf adnabyddus, ei chyfoeth a’i masnach a
ledaenodd bellaf, ei phennaeth a ganmolwyd fwyaf. Y mae hi’n ddedwydd ar gyfrif
ei hinsawdd iach, ei chrefydd Gristnogol, nerth ei chaerau, natur ei safle, anrhydedd
ei dinasyddion, a gwyleidd-dra ei gwragedd. Mae hi’n hyfryd, hefyd, yn ei chwaraeon,
ac y mae hi’n ffynnu yn ei dynion enwog. Hoffwn ystyried y pethau hyn i gyd fesul
un.)

Yma y mae FitzStephen yn cynnwys prif destunau disgrifiad yr epideixis ffurfiol trwy roi
sylw i statws, hinsawdd, amddiffynfeydd, lleoliad, preswylwyr enwog, ac arferion.
Swyddogaeth y disgrifiad fel cyfanwaith yw disgrifio’r ddinas i’r bonedd a’i defnyddia at
ddibenion crefyddol a masnachol ill dau. Ar yr un pryd, hysbyseba FitzStephen Lundain
i weddill y byd Cristnogol fel prifddinas crefydd yn ogystal â phrifddinas economi Lloegr.
Estyn ei Lundain ddychmygol felly y tu hwnt i’w dinasyddion go-iawn a’r bywyd

Cynigiodd y ddau fudiad hyn, yr un imperialaidd a’r un Cristnogol, yr ysbrydoliaeth
a’r amgylchiadau ar gyfer un o’r molawdau cynharaf i ddinas ym Mhrydain. Ysgrifennwyd
cerdd hir Alcuin yn niwedd yr wythfed ganrif, a dechreua’r gerdd hon i esgobion,
brenhinoedd a seintiau Efrog drwy ganmol y ddinas.19 Yn ôl pob tebyg, ysgrifennwyd y
gerdd yn llys Siarlymaen, ac ynddi hyrwyddir buddiannau eglwys Northumbria a’r
brenhinoedd a’i cefnogai. Y mae’r gerdd yn angerddol yn ysbrydol ac yn hawlio Efrog fel
man Cristnogol er gwaethaf ei dechreuadau paganaidd. Tystia’r hanesion am esgobion a
brenhinoedd amrywiol Efrog, yn ogystal â’r gyfres o wyrthiau a phroffwydoliaethau, i
sancteiddrwydd cynhenid Efrog. Clodforir y ddinas ei hun am ei muriau a’i thyrrau, ei
hamddiffynfeydd ar dir a dãr, ei lleoliad wrth Afon Ouse, ei chyfoeth a’i digonedd:

Hanc piscosa suis undis interluit Usa
florigeros ripis praetendens undique campos;
collibus et silvis tellus hinc inde decora:
nobilibusque locis habitatio pulchra, Salubris
fertilitate sui multos habitura colonos.
Quo variis populis et regnis undique lecti
spe lucri veniunt quaerentes divite terra
divitias, sedem sibimet, lucrumque laremque.20

(Rhed Afon Ouse drwy Efrog, ei dyfroedd yn llawn o bysgod, 
Ar hyd ei glannau y mae caeau blodeuog,
Y wlad o amgylch yn hyfryd gyda’i bryniau a’i choed,
Ac yr oedd y rhanbarth hyfryd hwn, a’i leoliad delfrydol,
Yn sicr o ddenu sefydlwyr trwy ei frasder.
I Efrog, o holl bobloedd a gwledydd y byd,
Y deuant yn y gobaith o elwa, i gael cyfoeth o’r ddaear ffrwythlon,
Cartref, ffortiwn, ac aelwyd iddynt eu hunain.)

Pwrpas Alcuin wrth ddisgrifio Efrog yw adeiladu ‘cymuned y gadeirlan’ a’i hannerch.21

Er bod Alcuin yn cyfleu’n huawdl ei ymdeimlad personol o uniaethu â’r ddinas, y mae
ganddo fwy o ddiddordeb mewn hysbysu eraill ynghylch pwysigrwydd hanes
gwleidyddol, eglwysig ac economaidd Northumbria fel ardal led annibynnol. Pwrpas
tebyg, ar lefel is, sydd gan Ddafydd a’r Cywyddwyr diweddarach wrth foli trefi.

O’i gymharu â’r dystiolaeth gynnar o Ffrainc a’r Eidal yn y cyfnod Carolingaidd, er
nad oes llawer ohono, y mae prinder moliant i drefi yn amlwg ym Mhrydain yn yr
Oesoedd Canol. Er bod gan Alcuin resymau penodol dros ysgrifennu am Efrog—ystyrid
Llundain erbyn y ddeuddegfed ganrif fel prifddinas Lloegr—eto rhaid cofio bod trefi
ledled Prydain yn fach, heb eu datblygu’n economaidd, ac yn drefi gweddol newydd
mewn llawer achos. Nid oedd Lloegr eto yn ei hystyried ei hun fel calon ymerodraeth,
a’i threfi a’i dinasoedd yn cefnogi ei statws gwleidyddol; nid oedd gan y trefi eu hunain
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Cestria de castro nomen quasi Castria sumpsit,
Incertum cujus hanc manus ediderit.

Haec Legecestria tunc est dicta, vel Urbs Legionum,
Anglis et Cambris nunc manet urbs celebris.

In muris pendent lapides velut Herculis actus,
Agger et augetur tutior ut maneat.

Saxula Saxonica superextant addita magnis,
Concava testudo bina latet sub humo.

Mineras profert salinas proxima tellus,
Quas spargit multis gentibus occiduis.

Carnibus et farre, sic piscibus affluit urbs haec;
Merces et classes advehit unda mare.

Henrici quarti, Godescalli Caesaris olim,
Regis et Haraldi pulvis habetur ibi.

Mars et Mercurius, Bacchus, Venus, atque Laverna,
Proteus et Pluto regna tenent inibi.

Ejus gens sequitur multum mores Babylonis,
Quae dum plus poterit, plus solet esse ferox.

Chestre, Casteltoun as he were,
Name takeþ of a castel:
Hit is vnknowe
What man bulde þis citee nowe;
Tho Legecestrias þes
Heet now toun of legiones.
Now Walsche and Englische
Holdeþ þis toun of greet prys.
Stones on þe walle
Semeþ work Hercules alle;
Þere long wiþ myght
To dure þat hep is i-hight.
Saxon smal stones
Set vppon greet beeþ attones.
There vnder grounde
Lotynge double vaut is i-founde.
Þat helpeth wiþ sondes
Meny men of westene londes.
Fisch, flesche, and corn low
Þis cite toun haþ i-now.
Schippes and chaffare
See water bringeþ i-now þare.

beunyddiol o fasnach a busnes, ac fe’i cysylltir drwy Rufain â byd imperialaidd
Cristnogaeth. 

Y mae peth tystiolaeth gynnar fod traddodiad clasurol yr epideixis wedi parhau i
ddylanwadu ar farddoniaeth lafar Saesneg. Er enghraifft, ceir rhai o brif egwyddorion yr
epideixismewn dim ond ugain llinell o gerdd ddienw i Durham a ysgrifennwyd rywbryd
wedi 1104 mewn Hen Saesneg diweddar. Fel cerdd Alcuin i Efrog yn yr wythfed ganrif,
y mae’r folawd hon yn trafod esgobion a seintiau Northumbria, yn enwedig Sant
Cuthbert, gan y symudwyd ei greiriau i’r gadeirlan yn 1104 er eu bod wedi bod yn
Durham er 1036. Megis gwaith Alcuin a FitzStephen, pwrpas crefyddol sydd i’r folawd
hon. Dechreua’r gerdd drwy ganmol dinas Durham, ei hamddiffynfeydd cadarn a’i
lleoliad ffafriol, a chanmolir ei haddasrwydd i gadw creiriau gwerthfawr y seintiau:

Is δeos burh breome geond Breotenrice,
steape gestaδolad; stanas ymbutan
wundrum geweaxen. Weor ymbeorneδ,
ea yδum stronge, and δerinne wunaδ
feola fisca kyn on floda gemonge.
And δaer gewexen is wuda faestern micel:
wuniaδ in δem wycum wilda deor monige,
in deopum dalum deora ungerim.25

(Y mae’r ddinas yn enwog drwy deyrnas y Brythoniaid, wedi ei chodi ar fryn serth;
wedi ei hamgylchynu gan glogwyni rhyfeddol o fawr. Y mae Afon Wear ar ei ffin, ei
llif yn gryf, ac ynddi triga amryw fathau o bysgod yn ei dyfroedd. Ac yno y tyfodd
caer fawr o goedwig: llawer o anifeiliaid gwyllt sy’n byw yn ei chilfachau, creaduriaid
di-rif yn y dyffrynnoedd dwfn.)

Y mae’r ddelwedd yn rhoi argraff gref o ddiogelwch amddiffynnol y ddinas a godwyd ar
fryn a’i gwarchod gan anifeiliaid gwyllt. Gall y darllenwyr fod yn hyderus y bydd creiriau
Cuthbert, Beda, Oswald, Aidan a llawer o rai eraill yn ddiogel yma. Pennaf swyddogaeth
y ddinas yw bod yn gysegrfan i’r creiriau.

Yn niwedd yr Oesoedd Canol, prin iawn yw’r dystiolaeth o foli trefi a dinasoedd yn
Lloegr, efallai oherwydd mai dim ond mewn ychydig o drefi y tu allan i Lundain y ceid
beirdd hyddysg a allai ddefnyddio technegau rhethreg glasurol. Yn ei ‘Polychronicon’
dyfynna Ranulph Higden, a ysgrifennai yn y bedwaredd ganrif ar ddeg, gerdd am Gaer
sy’n sôn am safle, afonydd, statws gwleidyddol, dechreuad, cynnyrch bwyd, adnoddau
ac adeiladau’r ddinas, ac yn rhoi ei hanes yn gryno. Y mae gan ddisgrifiad Higden atsain
glasurol glir sydd yn gydnaws â’r traddodiad Lladin. Ar ddiwedd y gerdd, a gyfieithwyd
i’r Saesneg gan John Trevisa yn ei fersiwn 1387 o’r ‘Polychronicon’, cawn sylw amwys
ynghylch cyflwr presennol y ddinas. Dyma fersiwn Lladin Higden o’r gerdd y mae ef yn
ei galw’n benodol yn laus urbis, ynghyd â chyfieithiad Trevisa:
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ramantau llys, megis y disgrifiad o gastell Bercilak yn ‘Sir Gawain and the Green Knight’,
neu’r disgrifiad alegorïaidd o Gaersalem fel y ddinas nefolaidd yn y gerdd ‘Pearl’. Serch
hynny, goroesodd cân o fawl i Gaer-wynt, wedi ei dyddio tua 1400, ynghyd â’r
gerddoriaeth, ac er mai telyneg boblogaidd oedd hon y mae’n clodfori lleoliad, pobl a
daearyddiaeth y ddinas gan ddwyn i gof y testunau rhethregol hysbys:

Me liketh ever the lengere the bet
By Wingester, that joly cité:
The town is good and wel y-set;
The folk is comely on to see.

The air is good bothe inne and oute;
The cité stont under an hille;
The riveres renneth all aboute;
The town is ruléd upon skille.27

Adleisia’r cyfeiriad yn y llinell olaf fod y ddinas wedi ei llywodraethu’n dda safbwyntiau
tebyg mewn molawdau Lladin cynharach. Credid yn ddiffuant fod ffyniant a llewyrch
tref yn dibynnu ar gryfder ei harglwydd.

Yr encomium urbis yng Nghymru
Awgryma’r dystiolaeth mai cerdd Dafydd i Niwbwrch yw bron yr unig enghraifft ffurfiol
o’r encomium urbis ym Mhrydain yn y bedwaredd ganrif ar ddeg, ond dylid cofio am y
disgrifiad o Gricieth sydd gan Iolo Goch yn ei gywydd i Hywel ap Gruffudd, cwnstabl
Castell Cricieth. Yn y cywydd hwn, y mae Iolo yn cyfuno mawl y lle a mawl y dyn yn
unol â chanllawiau’r llawlyfrau rhethregol clasurol. Yn fwy na hynny, y mae Iolo yn gosod
y disgrifiad mewn fframwaith breuddwyd:

A welai neb a welaf
Yn y nos—pand iawn a wnaf?—
Pan fwyf, mwyaf poen a fu,
Yn huno, anian henu?
Cynta’ dim a wela’n wir,
Caer fawrdeg acw ar fordir,
A chastell gwych gorchestawl,
A gwñr ar fyrddau, a gwawl,
A glasfor wrth fur glwysfaen,
A geirw am groth tãr gwrm graen …
… ‘Oes,’ heb yr un, ‘syberw wyd,
Breuddwydio’n brudd ydd ydwyd.

Godescalle þere is,
Þat was emperour or þis,
And þe ferþe Henry kyng,
Þere is here rightene dwellynge.
Of kyng Haralde
Poudre þere yit is halde,
Bacchus and Mercurius, Mars and Venus,
also Lauerna,
Proteus and Pluto regneþ þere [in] þe towne…
Þere Babilon lore,
More myght haþ, truþe [or: crouþe, i.e. croweth] þe more.26

(Cymer Caer [Castletown fel yr oedd] ei henw o gastell. Ni ãyr neb pwy a adeiladodd
y ddinas hon. ‘Legecastria’ oedd yr enw gynt, gelwir hi yn awr ‘Dinas y Llengoedd’.
Y mae’r Cymry a’r Saeson yn gwerthfawrogi’r ddinas hon. Y mae cerrig y muriau yn
ymddangos fel gwaith Hercules; bydd y pentwr hwn yn parhau yn hir gyda nerth
mawr. Y mae meini bach Seisnig wedi eu gosod yn union ar ben y rhai mawr. Dan y
ddaear cuddiwyd cromen ddwbwl. Y mae’r pridd cyfoethog yn helpu llawer o bobl
o diroedd y gorllewin. Y mae gan y ddinas hon ddigon o bysgod, cig ac ñd. Y mae’r
môr yn cario llawer o longau a nwyddau yno. Gorwedd yno Godescalle a oedd yn
ymerawdwr gynt, ac mae’n gymwys i Harri IV fyw yno. Y mae llwch y brenin Harold
wedi ei gadw yno o hyd. Y mae Bacws a Mercher, Mawrth a Gwener, a hefyd Laverna,
Proteus a Pluto yn rheoli yn y ddinas … lle y mae dynion yn dilyn arferion Babilon,
fel y cynydda ei nerth, felly hefyd y bywyd aflafar.)

Ceir rhai o nodweddion arferol yr encomium urbis yma: sonnir am y sylfaenydd, y muriau,
y cynnyrch, y masnach a’r gwñr mawr a gysylltid â’r dref. Er bod cerddi cyfoes yn Lladin,
megis y rheini i Filan a Fflorens, yn canolbwyntio ar rinweddau a chyflawniadau’r ddinas,
cymerodd y bardd dienw hwn safiad moesol, gan rybuddio ynghylch dylanwad
dystopaidd arferion Babilon. Yn wir, byddai rhybuddion o’r fath yn gydnaws ag
amgylchiadau’r bedwaredd ganrif ar ddeg gan fod llawer o drefi Lloegr wedi tyfu i fod yn
ganolfannau masnachol bywiog, ac yr oedd ymddygiad gwrthgymdeithasol eu
dinasyddion yn tyfu gyda hwy. Byddai awduron, rhai clerigol a seciwlar ill dau, yn tueddu
i fynegi dau feddylfryd gwahanol, os nad gwrthgyferbyniol, tuag at drefi. Yr oedd trefi
yn ffynhonnell cyfoeth a statws i’r defnyddwyr yn ogystal â bod yn ganolfannau trosedd
a gwrthryfel.

Ar wahân i’r cerddi i Durham a Chaer, nid oes bron ddim mawl i dref neu ddinas yn
llenyddiaeth Saesneg yr Oesoedd Canol. Gellid esbonio hyn yn rhannol oherwydd fod
moli tref neu ddinas yn ffurf benodol o ysgrifennu, yn ffurf rethregol a chydag arddull
‘aruchel’, ac anaml y defnyddid Saesneg cyn cyfnod Chaucer at ddibenion rhethregol, ac
eithrio wrth bregethu. Ceir rhai darnau parod wedi eu gosod mewn alegorïau neu
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frenhiniaeth, wedi ei chefnogi gan gyfoeth y canolfannau dinesig. Atgyfnerthir y cyswllt
hwn rhwng nawdd brenhinol a dinas gan folawd Dunbar i ddinas Aberdeen a gynhaliodd
dderbyniad i frenhines yr Alban, Margaret Tudur, yn 1511. Yn y bôn, disgrifiad o’r pasiant
dinesig a groesawodd y frenhines yw’r gerdd, ond eto canmolir y dref fel man priodol i
gynnal achlysur brenhinol o’r fath:

Blyth Aberdeane, thow beriall of all tounis,
The lamp of bewtie, bountie, and blythnes;
Unto the heaven ascendit thy renoun is
Off vertew, wisdome, and of worthines;
He nottit is thy name of nobilnes,
Into the cuming of oure lustie Quein,
The wall of welth, guid cheir, and mirrines:
Be blyth and blisfull, burgh of Aberdein.32

Mewn trydedd gerdd a briodolir i Dunbar, defnyddia’r bardd ddull yr encomium urbis i
agor cerdd sydd yn y bôn yn fabliau ac sy’n adrodd stori ddoniol am ddau frawd urddedig
sy’n byw yn ninas Berwig. Canmolir y dref am yr holl resymau arferol, gan gynnwys
presenoldeb pedair urdd fynachaidd o frodyr, ac arwain hyn at y rhan fabliau. Y mae’r
arddulliau cyferbyniol hyn, yr aruchel a’r isel, yn debyg i’r hyn a ddefnyddia Dafydd yn
ei gywydd i Niwbwrch am nad yw’r rhethreg agoriadol yn cyfateb i faint ac i statws y
dref. Yng ngherdd Dunbar i Ferwig, y mae gwychder y ddinas, wrth aber Afon Tweed, a
muriau a thyrrau bychain y castell, the grit croce kirk, and eik the Masone Dew (‘yr eglwys
fawr â chroes a Chartref Duw’), yn gefndir difyr i gamymddwyn y brodyr.

Ceir cysylltiad tebyg rhwng nawdd uchelwrol a chanolfannau trefol yn y cerddi mawl
Cymraeg i drefi. Fel yr Albanwyr, yr oedd gan y Cymry eu llysoedd eu hunain a’u
traddodiad brodorol o farddoniaeth llys eu hunain i gyfarch y noddwyr uchelwrol. Sail
y traddodiad brodorol hwn oedd rhethreg a dysg glasurol a drosglwyddid o genhedlaeth
i genhedlaeth drwy ramadegau a llyfrau ysgol canoloesol. Y mae’r brif dystiolaeth ar gyfer
y traddodiad hwn yng Nghymru, sef Gramadegau’r Penceirddiaid, yn cynnwys ‘llefydd’
fel testun moliant addas, ynghyd â phobl, er nad yw’n manylu sut y dylid eu canmol:

Deu ryw beth y prydir idaw, nyd amgen, peth ysbrydawl a pheth corfforawl; peth
ysbrydawl, val y mae Duw a Mair a’r seint; peth corfforawl, val y mae dyn, neu
annivel, neu le.33

Â’r testun yn ei flaen i restru’r mathau gwahanol o bobl y gellid eu moli, yn ogystal â sut
y dylid eu moli, ond nid yw’n dweud mwy am ‘lefydd’. Ond gellid tybio bod y beirdd
Cymraeg hefyd wedi dilyn yr arfer glasurol o drosglwyddo mawl i unigolion i fawl i drefi.

Rhannai Cymru a’r Alban, felly, draddodiad o farddoniaeth llys a dysg glasurol yn
sail iddi. Ond yn wahanol i’r Alban, a oedd â’i brenin ei hun, disgrifiai’r bardd o Gymro

Y wal deg a weli di,
Da dyddyn o doid iddi,
A’r gaer eglur ar greiglofft
A’r garreg rudd ar gwr grofft,
Hon yw Cruciaith a’i gwaith gwiw,
Hen adail honno ydiw …28

Y mae’n glir fod Iolo wedi ei ddylanwadu gan draddodiadau rhamant y llys, yn arbennig
y chwedl ‘Breuddwyd Macsen Wledig’. Castell yn hytrach na dinas a ddisgrifir ganddo,
ond ceir awgrym hefyd o gonfensiwn clasurol mawl dinasoedd.29

Wrth symud ymlaen i’r bymthegfed ganrif, gwelwn fod barddoniaeth Gymraeg bron
â bod yn cornelu’r farchnad o ran moli trefi. Y mae o leiaf bedwar molawd gan
Gywyddwyr y bymthegfed ganrif, tri i Groesoswallt ac un i Aberhonddu, sy’n awgrymu
bod moli tref yn ffurf boblogaidd ymysg y beirdd llys a’u cynulleidfaoedd.30 Unwaith
eto, nid oes unrhyw gerddi o Loegr er bod enghreifftiau o’r Eidal yn dangos bod yr
encomium urbis yn fyw ac yn iach yno. Ceir disgrifiadau canmoliaethus yn hanesion ac
arweinlyfrau hen ddinas Rhufain, megis ‘Rome Restored’ gan Flavio Biondi a
ysgrifennwyd rhwng 1440 a 1446. Y mae croniclau Fflorens, a ysgrifennwyd gan
Leonardo Bruni yn y bymthegfed ganrif, yn cynnwys topoi confensiynol megis yr eglwysi,
y muriau a’r adeiladau cyhoeddus, yn ogystal â rhestr o’r dinasyddion a’r seintiau enwocaf.

Ceir arwydd arall fod y ffurf wedi parhau’n boblogaidd o droi at y molawd i Lundain
a briodolir i fardd o’r Alban o’r enw William Dunbar ac a luniwyd yn 1501. Fe’i
hysgrifennwyd, yn ôl pob tebyg, i glodfori’r croeso a estynnodd yr Arglwydd Faer i
ddirprwyon o’r Alban a aeth i Lundain i ddilysu priodas Iago IV â Margaret Tudur.
Defnyddia’r gerdd, felly, ddelweddaeth frenhinol a buddugoliaethus addas:

London, thou art of townes a per se.
Soveraign of cities, semeliest in sight,
Of high renoun, riches, and royaltie;
Of lordis, barons, and many goodly knyght;
Of most delectable lusty ladies bright;
Of famous prelatis in habitis clericall;
Of merchauntis full of substaunce and myght;
London, thou art the flour of Cities all.31

Y mae’r rhestr agoriadol o breswylwyr enwog y ddinas yn un o gonfensiynau’r encomium
urbis clasurol, ac y mae’r gystrawen rethregol yma yn debyg i linellau agoriadol cywydd
Dafydd i Niwbwrch. Yr oedd Dunbar yn fardd llys i Iago IV, a chanmola Lundain
oherwydd iddi gydnabod pwysigrwydd brenin yr Alban. Gwelir yma ddefnyddio’r un
math o ddelweddau ag a ddefnyddid gan feirdd Cristnogol cynharach i glodfori’r esgobion
a’r seintiau a gysylltid â dinas, a hynny er mwyn clodfori math seciwlar iawn o
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Y dref nis rhof bedair oes
ar y dis, neu gard eisioes;
ni rof ar dabler o’r allt
nac ar sies, hen Groesoswallt;
gorau undref ei gwerin,
gorau un gaer gron ei gwin.
Ai cystal amgylch castell?
Neu a gaid bwrdeisiaid well?
Yndi mae marsiandi’r Sieb,
a chordiad a chywirdeb.
Eglwys yn grwys dan gwr allt,
eglwyswyr yn galw Oswallt.
Ni fyn annefod a fu,
nac amraint, Lundain Gymru.36

Pwysleisia Tudur Aled, ar y llaw arall, gyfoeth y nwyddau moethus y gellid eu prynu yn
y dref, ac ychwanega hyn at ei statws fel canolfan fasnachol gosmopolitan. Pwysleisia’r
geiriau benthyg o’r Saesneg ymysg y rhestr o nwyddau eu newydd-deb a’u hecsotigrwydd,
gan wneud y dref yn Cheapside arall, sef prif ardal siopa Llundain. Adlewyrcha’r
goresgyniad ieithyddol hwn y goresgyniad gwleidyddol ac economaidd gwirioneddol gan
y Saeson, a’i ganlyniadau cymdeithasol a diwylliannol. Y mae’r cyfeiriadau at y deunyddiau
amrywiol yn tynnu sylw at y fasnach frethyn a oedd yn elfen bwysig yn economi
Croesoswallt:

Cistiau da, ’n costio dierth,
Cwmin, bocs, caem win heb werth;
Siwgr, sarsned, ffelfed a phân,
Siêp-Seid yn siopau sidan …
… Cwrw a siwgr caer wresowgwin,
Cwnffets, pomgarnets, a gwin.37

Y mae elfen Gristnogol yn llawer amlycach yn y molawd i Aberhonddu gan Ieuan ap
Huw Cae Llwyd. Yn y cywydd hwn, ymddengys fel petai Ieuan yn cyfeirio at bererindod
i Rufain a wnaeth gyda’i dad yn 1475.38 Cymhara’r eglwys a’r llys yn Aberhonddu â
Chaergystennin ac â phyrth Rhufain, cyn mynd rhagddo â chyfeiriad mwy confensiynol
at yr Iesu:

Brodyr aeth i baradwys
Brycheiniog, caerog bob cãys.
Brenhiniaeth, traeth fal y trwn,
Bro Iesu, yno brysiwn.

safbwynt trefedigaethol a gydnabyddai statws Cymru fel rhan o ymerodraeth fwy—nid
ymerodraeth Lloegr a’i llywodraeth yn Llundain yn unig ond hefyd yr ymerodraeth
Gristnogol a lywodraethid o Rufain a Chaergystennin. Cyfeiria’r beirdd Cymraeg yn
benodol at y tair dinas hyn fel canolfannau pwysig o ran grym.

Fel Dunbar, dengys y beirdd Cymraeg falchder mawr yn nhrefi eu hardaloedd eu
hunain, yn enwedig y rheini o bwys diwylliannol. Yr oedd y trefi a fawrygid, Croesoswallt
ac Aberhonddu, ill dwy yn ganolfannau trefol pwysig. Fel tref ar y ffin, yr oedd
Croesoswallt yn fawr ei bri fel canolfan ddiwylliannol a masnachol. Erbyn y bymthegfed
ganrif, daethpwyd i dderbyn y Cymry fel bwrdeiswyr ochr yn ochr â’r Saeson. At hyn,
sefydlodd David Holbache ysgol ramadeg yng Nghroesoswallt yn 1407.34 Aeth canrif a
mwy heibio cyn sefydlu ysgol ramadeg ar dir Cymru, ac felly yr oedd sefydlu ysgol a
oedd o fewn cyrraedd hwylus i’r Cymry o bwys mawr. Dyma’r ysgol gyntaf i gynnig
addysg seciwlar a oedd yn llwyr annibynnol ar reolaeth eglwysig. Yr oedd digon o bethau,
felly, i fardd Cymraeg eu mawrygu yng Nghroesoswallt. Yn ei folawd, dechreua Guto’r
Glyn drwy gyfeirio at leoliad y dref, yn nhiroedd ffrwythlon y Gororau, cyn mynd
rhagddo i ddisgrifio ei muriau, ei dinasyddion a’r eglwys—y cyfan drwy ddefnyddio topoi
confensiynol yr encomium urbis Lladin:

Dinas hael i’m denu sydd,
Dawnusaf o’r dinesydd,
Y castell a’r fantell fain
A’r dref orau hyd Rufain,
Croesoswallt, cares Iesu,
Caer fawr i’r cwncwerwyr fu,
Llundain gwlad Owain a’i dir,
Llawndai gwin a pherllandir.
Ysgol rad, ddisglair ydyw,
A thref i’r pregethwyr yw,
A gwñr mydr a gramadeg
Yn teimlo Duw mewn teml deg.
Gorau eglwys gareglwych
Ei horgan achlân a’i chlych,
Gorau côr, a gwñr cywraint
O gãyr a gwisg hyd Gaer-gaint.35

Drwy gyfeiro at ddinasoedd mawr fel Rhufain, Llundain a Chaer-gaint, y mae’r bardd
yn lleoli Croesoswallt fel rhan o’r ymerodraeth Gristnogol ehangach gyda’i dinasoedd
hen ac enwog. Y mae Lewys Glyn Cothi, yntau, yn chwyddo pwysigrwydd y dref er
mwyn canmol ei noddwr, Meredudd ap Hywel. Noda nodweddion trawiadol y dref
megis y castell, y marchnadoedd, y bwrdeiswyr a’r eglwysi, gan adleisio honiad Guto’r
Glyn mai Croesoswallt yw Llundain Cymru:
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technegau a oedd eu hunain wedi tarddu o amgylchiadau dinesig yr hen Rufain.
Er hyn oll, y mae’n glir fod priodoli’r gerdd hon i Niwbwrch i Ddafydd ap Gwilym

yn gam mentrus am y rheswm syml nad oes un enghraifft arall o’r encomium urbis yn
Gymraeg, nac yn Saesneg, yn y bedwaredd ganrif ar ddeg. Ond fe ellir dadlau, efallai, ar
seiliau ffurf a chynnwys, fod y cywydd yn perthyn i’r bymthegfed ganrif. Y mae tystiolaeth
y llawysgrifau, fel yn achos nifer o’r cywyddau a briodolir i Ddafydd, yn ansicr. Nid yw’r
gerdd i Niwbwrch yn digwydd yn y ddwy lawysgrif hynaf a phwysicaf, Peniarth 48 a
Pheniarth 54, er ei bod wedi goroesi ym Mheniarth 49 a Hafod 26, dau gasgliad o’r
unfed ganrif ar bymtheg sydd yn eithaf dibynadwy. Yn ôl Thomas Parry, y mae Hafod
26 (casgliad Thomas Wiliems, tua 1574) yn cynnwys ‘r[h]ai cywyddau annilys’, ac am
Beniarth 49, casgliad John Davies, Mallwyd, dywedodd Parry: ‘oherwydd ei maint, ei
ffynonellau gwybyddus a chywirdeb cyffredinol ei darlleniadau, y mae’n dra phwysig, y
bwysicaf yn wir o’r casgliadau mawr’.40

Ond nid yw’r gerdd i Niwbwrch i’w chael yn rhannau hynaf y casgliad, hynny yw
Peniarth 49A (‘o lyfr Mr Wm Mathew o Landâf’) a Pheniarth 49B (wedi ei gopïo o Lyfr
Gwyn Hergest sydd bellach ar goll). Y mae’r cywydd i’w weld ym Mheniarth 49D sydd
yn dechrau gyda’r nodyn: Quae sequuntur descripta sunt ex vetusto codice membranaceo
script circa 1526 (‘Mae’r pethau sy’n dilyn wedi eu copïo o Codex Vetustus a ysgrifennwyd
tua 1526’). Collwyd y ‘Codex Vetustus’ bellach, ond y mae perthynas agos rhwng y
cywyddau ym Mheniarth 49D a’r un cywyddau yn Hafod 26, a phrin yw’r amrywio
rhwng y ddau destun. Daeth Parry i’r casgliad ‘bod iddynt yr un ffynhonnell yn y pen
draw, ond bod o leiaf un, mwy na thebyg ddau neu dri o gopïau rhyngddynt a’r
ffynhonnell honno’.41

Nid oes tystiolaeth sicr, felly, yn erbyn yr awgrym bod y cywydd i Niwbwrch yn
perthyn i’r bymthegfed ganrif. Fel cynnyrch y bedwaredd ganrif ar ddeg, byddai’r gerdd
yn anarferol dros ben, heb baralel mewn barddoniaeth Gymraeg, Saesneg a Ffrangeg, a
chyda dim ond un neu ddwy enghraifft yn yr Eidaleg.42 Ond erbyn y bymthegfed ganrif,
byddai dylanwad y Dadeni a dysg glasurol wedi dechrau ymddangos yng Nghymru a
Lloegr. Er y byddai’n ddiddorol, felly, taro ar enghraifft unigryw o’r encomium urbis ym
Mhrydain yn y bedwaredd ganrif ar ddeg, haws credu bod y cywydd i Niwbwrch yn un
o’r grãp o gerddi trefol a ddechreuodd ymddangos yn Gymraeg ac yn Saesneg yn y
bymthegfed ganrif. Yn wir, yn y cerddi trefol Cymraeg o’r ganrif honno, fe welwn yr holl
bynciau nodweddiadol a geir yn yr encomium urbis—safle, lleoliad, masnach, adeiladau
cyhoeddus, amddiffynfeydd, gwñr mawr—wedi eu hail-lunio mewn diwylliant
Cristnogol a’u mynegi drwy’r traddodiad barddol brodorol.

Aber sy benna seren
Hyd nef, Aberhodni wen.
Trwn, heulwen lawen i lu,
Tre rasol tyrau Iesu.
Constinobl Cymru bobloedd,
Cartref megis nef in oedd.

Caraf gwrt cryf ac ardal,
Cwmpas y deyrnas a dâl.
Llys a gynneil pob eilfyw,
Llan-faes gorau lle in fyw.
Cwrt llewych, drych i bob drem,
Côr sy ail Caerysalem.
Be bai, fal y damunwn,
Borth aur lle mae aberth hwn,
Nid rhyfedd, fel hynt Rufain,
Gweirio’r mur ag aur a main.
Rhoid ei werth, mae’n rhaid wrthaw,
Rhoi enaid rhydd ar hynt draw.39

Y mae cysylltiad amlwg yma rhwng canmol y dref a chlodfori ei chysylltiadau crefyddol.
Yr oedd eglwys fawr yn ogystal â mynachlog y brodyr Dominicaidd yn Aberhonddu,
tref enedigol Ieuan, ac efallai i’w ymweliad â Rhufain adnewyddu ei werthfawrogiad o’r
dref. Y cysylltiad hwnnw rhwng tref a’i heglwysi yw un o ddilysnodau’r encomium urbis
canoloesol, ac un a oedd yn amlwg yn apelio at y beirdd Cymraeg gan y gwelent
bwysigrwydd sefydliadau crefyddol mewn mannau trefol.

Er gwaethaf eu cyd-destun lleol iawn, y mae’r molawdau trefol Cymraeg yn wir yn
enghreifftiau o oroesiad hwyr math o rethreg glasurol y gellir ei holrhain yn ôl i Quintilian
yn y ganrif gyntaf O.C. Gan nad oes dim tebyg mewn barddoniaeth Saesneg, crea’r cerddi
Cymraeg gysylltiad rhwng cerddi’r cyfnod Carolingaidd a diwygiad y disgrifiadau dinesig
yn Saesneg a ragflaenwyd gan Britannia Camden yn 1586. A’r traddodiad barddonol
Cymraeg yn geidwadol y tu hwnt ei ddysg a’i fesurau cynganeddol, efallai y’i hystyrid yn
hen-ffasiwn wrth atgynhyrchu ffurfiau megis yr encomium urbis a oedd yn amlwg yn
anffasiynol yng ngolwg awduron Saesneg. Ar y llaw arall, gellid dadlau bod Cymru, drwy
ei beirdd proffesiynol, mewn cysylltiad agosach â rhethreg glasurol a ffurfiau tramor cyfoes
na’r traddodiad llenyddol cynhenid Seisnig.

Gellid dadlau hefyd fod y Gymru Gymraeg yn dechrau datblygu ymdeimlad o
falchder dinesig yn ogystal â hunaniaeth ddinesig erbyn y bedwaredd ganrif ar ddeg. Er
gwaethaf effeithiau gwleidyddol concwest Edward, yr oedd noddwyr Cymru am gael eu
cysylltu â threfi llwyddiannus a efelychai’r dinasoedd imperialaidd. Cefnogwyd yr
hunaniaeth ddinesig hon gan y beirdd, a hwythau’n hyddysg yn y technegau clasurol,
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Ysgrifen y fall

A. CYNFAEL LAKE

Tystia’r gramadeg a gysylltir ag enw Einion Offeiriad, ynghyd â thestunau diweddarach
megis Statud Gruffudd ap Cynan a’r traethawd Saesneg ar y Tri Chof, i’r modd y syniai
Beirdd yr Uchelwyr am eu hurdd.1 Codir cwr y llen ar y ddysg a gyfrennid i’r darpar
brydyddion yn y testunau hyn2 ond ymglywir hefyd â’r awydd i ddiogelu enw da ac
urddas y frawdoliaeth farddol, a hynny mewn cyfres o gymalau lle y diffinnir yr
ymddygiad a weddai i brydydd a fynnai groeso yng nghartrefi haenau uchaf y gymdeithas.
Fe’i cyfarwyddir i ymatal rhag medhwi a segvrlhydv ac ymgeintach ac ymrysson ac ymladh,
(n)ac yrlid pvteiniaid,3 ac ni ddylai ar unrhyw gyfrif na gordherchv, na charv, na cheissiaw
na lhatteiaw, na throstaw ehvn na thros aralh, na gwraic na merch, na morwyn yn y ty lhe y
del.4 Rhestrir pleserau eraill ymhlith y ffrwythau gwaharddedig. Hevyd nad elont i dafarnau
neu i gornelau kuddiedic i chwarau dissiau neu gardiau neu warae arall am dda … .5

Nid pob bardd a ddewisodd lynu wrth lythyren y ddeddf a thrafodir yn yr ysgrif hon
eu tystiolaeth hwy. Cyn gwneud hynny, buddiol fyddai galw sylw at gyfeiriadau achlysurol
yng nghanu’r Cywyddwyr at gardiau a disiau. Rhaid pwysleisio yn gyntaf peth fod y
beirdd a’u noddwyr yn gyfarwydd â chwaraeon o bob math. Diogelwyd cyfeiriadau at
chwaraeon megis tabler6 a hasard7 yn ogystal â chardiau a disiau. Yr oedd chwarae
gwyddbwyll, chwarae tawlbwrdd a chwarae ffristial, yn ogystal â champau corfforol megis
rhedeg, neidio, nofio a marchogaeth, ymhlith y pedair camp ar hugain y disgwylid i’r
uchelwyr eu meistroli,8 a chyfeirir at y rhain drachefn.9 Gwyddys fod Harri VIII yn
chwaraewr tennis medrus,10 a sonnir am y gamp hon hefyd. Mewn cywydd o waith
Lewys Morgannwg, anogir Wiliam ap Wiliam, Cochwillan, i efelychu ei dad ac i greu
argraff trwy D[d]wyn set ar dennis atad.11

Y mae nifer o’r cyfeiriadau at gardiau a disiau yn rhai trosiadol. Disyn oedd Siôn y
Glyn yng ngolwg Lewys Glyn Cothi: Un mab oedd degan i mi … Fy nwy ais, farw fy
nisyn, / y sy’n glaf am Siôn y Glyn,12 a digwydd yr un trosiad mewn cywydd marwnad o
waith Lewys Daron i Wiliam ap Gruffudd ap Robin o Gochwillan.13 Egyr Hywel Dafi
ei gywydd i ddau frawd, Siancyn a Wiliam, trwy eu huniaethu â dau ddis:

Siancyn, mor derwyn â dur,
Yw fy nis o faen asur.
Urddas y bobl a’u irddail,
Wiliam ãyr Adam yw’r ail.14
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Datblygir y syniad a’i helaethu mewn cywydd o waith Lewys Morgannwg i Fastr Rhys.
Gãr ifanc oedd Rhys yn 1525 pan fu farw ei daid, Syr Rhys ap Tomas. Cafodd feddiannu
tiroedd helaeth ei daid am fod ei dad, Syr Gruffudd, wedi marw rai blynyddoedd
ynghynt, ond fe’i tramgwyddwyd pan roddwyd rhai o’r swyddi a fuasai ym meddiant
Syr Rhys ap Tomas i Walter Defras, arglwydd Fferes, a’r rheini i’w dal am oes. Dyma
gefndir y llinellau a ddyfynnir isod:

Pa chwarae am swyddau sydd?
Chwarae hasart uwch rhosydd.
Main gynnau yw’ch disiau dur;
Mawr uwch gwynt march ag antur.
Dod fet a doed fwy atun;
Dy wñr meirch dau ãr am un.
Band ydynt bawb yn d’oedi?
Bwrut oll. Dyn brau wyt ti.21

Duw sy’n chwarae dis yng nghywydd marwnad Lewys Morgannwg i Siân Stradling,
a’i gamp oedd hawlio’r wraig fonheddig ar gyfer ei deyrnas: 

Chwarae ag angau nid gwiw;
Rhy gadarn yrhawg ydyw.
Duw sydd, fal disiau iddaw,
Ar ennill oll i’r un llaw.22

Am fod elfen o ansicrwydd ac anwybod yn gysylltiedig â chwarae dis, sylweddolodd sawl
bardd fod y syniad yn un addas wrth gyfleu sydynrwydd angau a darfodedigrwydd dyn,
a hynny mewn cywyddau marwnad yn fwyaf arbennig. Daw’r ddau ddyfyniad a ganlyn
o waith Tudur Aled a Lewys Môn:

Bu’n i lys, uwch ben y wlad,
Brynhawn oer—bwrw’n henuriad!
Tri modd,—pand da’r ymweddyn?—
Hudol, a dis, a hoedl dyn!23

Pob swydd heb gam rhwydd yrhawg
pan suddodd y pen swyddawg [.]
Siryfiaeth dros yr Afon,
at ergyd dis triged hon,
ar Rys eryr roes Harri.24

Yng ngweddill y cywydd, mydryddir yn eu tro ac yn gynyddol bob cyfanswm y gall dau
ddis eu rhoi, rhwng dau a deuddeg. Dyfais yw hon i foli’r ddau frawd ar gyfrif eu haelioni,
ac ar gyfrif eu parodrwydd i roi gwin / Yn ffrydiau yn anad dim:

Ar dri y’m meddwir o drais,
Ar bedwar nid arbedais.15

I Lewys Môn yr oedd card o drwmp yn arwydd o fraint a rhagoriaeth.16 Cynysgaeddid y
sawl a’i meddai â grym a hyder wrth wynebu eraill, ac anogir Syr Wiliam Gruffudd o’r
Penrhyn i fod yn graff ac i arfer pwyll cyn datgelu ei gryfderau:

Ni châi wñr mân chwarae mawr,
a’i rhynownsiodd, rai, ’n Winsawr.—
Ond da gwyddud hwnt guddiaw
gard o drwmp i’r gwyrda draw?
Rhoi aur i’r llawr, hyr i’r lleill:
rhoi ysgôr yw rhwysg eraill.17

Manteisiodd Lewys Glyn Cothi, yntau, ar y rhifau ar ddis wrth gloi ei gywydd i ofyn
curas gan Siancyn ap Tomas:

Traicatur drwy y curas,
trwy bob gwregis mae sis as.
Dêl sinc o odlau Siancyn
a’r bais dur i’r Based wyn.18

Digwydd y rhifau mewn cyd-destun brudiol yn un o gywyddau Dafydd Llwyd o Fathafarn:

Mae’r rhosyn, mawr ei hasart,
Chwerw ei gis, yn chware’i gart.
Os difiau y gorau a gawn,
Ac ynnill y gwñr gwyniawn,
Bwrw seis er delw Eisac,
Bwrient hwy sinc barti Siac.19

Yr oedd elfen o fenter a risg yn gysylltiedig â hapchwarae, a’r syniad hwn a fynegir yn
y cywydd a ganodd Guto’r Glyn i Syr Rhisiart Gethin pan oedd yn ymladd yn Ffrainc
tua 1437/8:

Anturiaw, modd y daw dis,
Ymwan Pyr ym min Paris.20
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bod y gãr di-gorn yn cael ei demtio i dreulio ei amser yn dilyn arferion anghymeradwy.32

Y mae’r rhybudd yn amlwg ddigon. Rhodded Sieffre Cyffin y corn yn ebrwydd oni myn
weld Siôn Eutun yn ysglyfaeth i oferedd:

Ni chyll arian ychwaneg,
Nid arfer o’r dabler deg;
Â chroes ni chwery hasard,
O chair corn ni chwery card.33

Dadl rhwng yr enaid a’r corff yw thema ganolog y cywydd moliant a ganodd Lewys
Glyn Cothi i Lewys ap Gwatcyn o Gastell-paen. Yn wahanol i Iolo Goch a anfonodd yr
enaid ar daith trwy siroedd Cymru i brofi croesogarwch ei noddwyr, ac i ennyn eiddigedd
y corff meddw a llonydd,34 gwrthdaro rhwng y gwerthoedd a gynrychiolir gan y naill a’r
llall yw man cychwyn cywydd Lewys:

Yr enaid ni châr ronyn
a garo’r corff gorwag gwyn.
Ni fyn y corffyn, be caid,
iddo a fynno f ’enaid.35

Ni ddylid synnu bod y corff yn chwennych brag Lewys ap Gwatcyn, ond y mae ei fryd
hefyd ar y pleserau hynny y cynghorodd y Statud y beirdd i’w gochel:

gofyn bragowdlyn a’i gael
gefn nos a gofyn wasael;
gofyn y mae am gyfedd,
gofyn mae drachgefn y medd.
Mae’r disau? Mae siecrau’r sieb?
Mae’r cardiau? Mae’r cywirdeb?
Mae’r ddawns a’i siawns rhwng pob saith?
Mae’r carols? Mae’r cwrw eilwaith?36

Dull Lewys o fawrygu haelioni ei noddwr yw ensynio yn y llinellau sy’n cloi’r cywydd
nad ar chwarae bach y ceir gan y corff adael y cartref, a rhaid fydd i’r bardd alw ar yr
enaid fel y gall hwnnw a’i ddadleuon moesol diwrthdro ddwyn perswâd ar y corff bywiog
bach, er na ddylid colli golwg ar amwysedd y diweddglo: nid annichon mai galw ar yr
enaid a wneir fel y gall yntau gyfranogi o’r unrhyw fwynderau.

Yn ôl y mynegai cyfrifiadurol ‘Maldwyn’, erys ar glawr wyth cywydd ac un gyfres o
englynion lle y trafodir ymwneud y beirdd â’r cardiau. Yn ystod yr ail ganrif ar bymtheg
y lluniwyd yr englynion37 a’r un cywydd nad awgrymir yn yr unig lawysgrif pwy a’i
lluniodd.38 Er nad oes modd dyddio’n fanwl y saith cywydd sy’n weddill, gellir barnu’n

Gwelir nad oes prinder cyfeiriadau cadarnhaol at chwarae disiau a chardiau yng
nghanu’r beirdd. Mewn sawl cywydd, fodd bynnag, pwysleisir mai arfer gwrthun ac
annerbyniol yw chwarae cardiau a disiau. Anogir y noddwyr i ymwrthod â’r cyfryw a
chanmolir y sawl sy’n llwyddo i wneud hynny. Yn rhinwedd ei swydd yn siri, byddai
Maredudd ap Tomas o Borth-aml yn sicrhau trefn a heddwch trwy erlid herwyr, sef y
rhai a fyddai’n rhodio’r nos. Byddai a’i lach hefyd ar gardwyr a diswyr:

Ysgwieiriaidd, was gorwyn,
y doech i’r ffair yn dew’ch ffyn:
gyrraist hwy o grest heol,
brynhawn, heb yr un i’w hôl.
Cardwyr a diswyr nid oes:
fo’u chwynnwyd. Hir fo’ch einioes.25

Ac nid oes gan y ferch y rhoes Llawdden ei fryd arni ddiddordeb mewn anfadwr sy’n
ymroi i fwrw disiau.26 Mewn rhai cywyddau gofyn, bychenir a dilornir yr eirchiad trwy
ei gysylltu, ymhlith pethau eraill, â byd cyfeddach, cardiau a disiau.27

Canodd Huw ap Dafydd ap Llywelyn ap Madog ddau gywydd i Rys ap Siôn ap
Maredudd o Dderwen.28 Gãr ifanc oedd Rhys pan ganwyd y cywydd cyntaf, ac megis
y cynghorodd Dafydd Nanmor etifedd ieuanc y Tywyn,29 cymhellwyd Huw, yntau, i
gyfarwyddo ei noddwr ifanc:

Gwyllt oeddud; gwell yw dyddiaw
No gwylio drwg na’i gael draw. 
Bydd arafddewr, bydd rifddoeth,
Ni bu yn ddewr na bai’n ddoeth.
Eich wyneb ni châi anair;
Nâd i gard newidio gair.
O chwarae disiau nid aeth
Yn nhop ynys un pennaeth.
(Och i’r fath chwarae a fu
Am ei bais, y mab Iesu.)30

Gwaetha’ ’deilad, gwaith dwylaw,
I ãr ar drwmp roi aur draw.31

Mynegodd Huw ap Dafydd ei safbwynt yn ddi-flewyn-ar-dafod. Y mae sylwebaeth
Guto’r Glyn a Lewys Glyn Cothi mewn dau gywydd arall yn fwy cynnil a gofalus.
Canodd Guto’r Glyn gywydd i erchi corn canu yn rhodd gan Sieffre Cyffin, cwnstabl
Croesoswallt, ar ran Siôn Eutun. Dyfelir y corn yn unol â’r drefn yn y cywydd gofyn, a
threwir tant cyfarwydd hefyd pan awgrymir bod absenoldeb y corn yn atal yr eirchiad
rhag hela. Ond yn ei ddull dihafal ei hun o ddatblygu thema, â Guto rhagddo i awgrymu
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(ynghyd ag un copi lled ddiweddar) a ddiogelodd inni gywydd Syr Rholant Wiliam.54

Y mae peth ansicrwydd ynghylch awduraeth dau o’r cywyddau. Y mae’r dystiolaeth
lawysgrifol yn awgrymu’n gryf mai Gruffudd ab Ieuan a ymatebodd i gywydd Siôn ap
Hywel, yn hytrach nag un o’r pedwar bardd arall a enwir yn y llawysgrifau, sef Gruffudd
ap Hywel ap Llywelyn Fychan, Gruffudd ap Llywelyn Fychan, Rhys ap Morys, ac Ieuan
ap Dafydd ab Owain.55 Er bod y dystiolaeth lawysgrifol yn helaeth, anos penderfynu i
bwy y dylid priodoli ‘Cefais golled o’m credwch’. Eiddo’r Cardiwr Du ydyw mewn naw
ffynhonnell, gan gynnwys un o lawysgrifau Wiliam Bodwrda lle y’i tadogir ar Siôn
Brwynog neu’r Cardiwr Du. Fodd bynnag, ni allai R.M. Kerr dderbyn mai’r bardd o Fôn
y golygwyd ei waith ganddi a ganodd y cywydd, er bod saith llawysgrif yn ei dadogi
arno.56 Yn hytrach, ‘bernir mai cywydd gan Siôn ap Hywel [a enwir mewn tair
ffynhonnell, er mai yn ddiweddarach yr ychwanegwyd ei enw mewn dwy lawysgrif ]
ydyw’.57 Wrth ystyried hawl Siôn Brwynog ar y cywydd, dylid cyfeirio yn y lle cyntaf at
y llinellau agoriadol sy’n profi mai bardd o Uwch Conwy sy’n llefaru:

Cefais golled, o’m credwch,
Am fwnai draw,—mi a fûm drwch.
Cennyf yr oedd Uwch Conwy
Baich o dda a buwch neu ddwy.58

Testun galar i ddau o farwnadwyr Siôn Brwynog oedd y golled ar ei ôl yn Uwch Conwy.
Cwynai Gruffudd Hiraethog Yn iach roi dysg i’w mysg mwy / Na chloi cân uwchlaw
Conwy,59 tra gresynai ei ddisgybl, Wiliam Llñn, Bu sôn am fardd uwch Conwy, / Na cheisier
sôn ym Môn mwy.60 Y mae crefft y cywydd i’r cardiau yn bwnc arall sy’n haeddu sylw.
Ceir yma gynganeddion gwallus a manteisir ar sawl achlysur ar y goddefiad sy’n caniatáu
peidio ag ateb y cytseiniaid m, n, r. Dyma a ddywed y golygydd am ganu Siôn Brwynog:

Nodir o leiaf wyth ar hugain o enghraifftiau o’r bai yma [crych a llyfn] yn y nodiadau.
Fel yng ngwaith ei gyfoeswyr ceir digon o dystiolaeth nad oedd y canu mor gaeth ac
y meddylier weithiau. Ceir ganddo ddefnydd helaeth o gytseinieid gwreiddgoll a
chanolgoll, (n, r, m, f) a berfeddgoll—yn fwyaf arbennig n berfeddgoll. Nid yw’n
debyg mai copïydd sy’n gyfrifol am bob cynghanedd wallus sy’n digwydd yn y
cerddi.61

Nid esbonia R.M. Kerr pwy yn union yw’r Siôn ap Hywel y myn dadogi’r cywydd arno.
Datgela, fodd bynnag, fod ansicrwydd ynghylch hanes y bardd a’i enw. Gyda golwg ar y
drafodaeth hon, y mae’n arwyddocaol fod y ffynonellau pwysicaf a mwyaf dibynadwy
yn olrhain ach y bardd fel a ganlyn: Siôn ap Hywel ap Llywelyn ab Ithel.62 Gellid dadlau,
felly, mai Siôn Brwynog yw’r Siôn ap Hywel a enwir mewn tair llawysgrif. Awgryma
cwpledi agoriadol y cywydd na ellir yn hawdd gefnogi awduraeth Siôn ap Hywel [ap
Llywelyn Fychan] na Lewys Glyn Cothi.63 Ar yr un tir, rhaid gwrthod hawl ansicr dau

ffyddiog mai i’r unfed ganrif ar bymtheg y perthyn y rhain. Y mae pedwar ohonynt yn
waith Cywyddwyr nid anenwog, sef Gruffudd ab Ieuan ap Llywelyn Fychan,39 Siôn ap
Hywel ap Llywelyn Fychan,40 Huw Arwystl41 ac Owain Gwynedd,42 ac y mae lle i gredu
mai Siôn Brwynog o Fôn yw’r Cardiwr Du y priodolir y pumed cywydd iddo.43 Lluniwyd
y ddau gywydd arall gan wñr eglwysig, sef Syr Rholant Wiliam a Syr Rhosier Dafydd.
Gellir ychwanegu at y rhain ddau gywydd sy’n ymwneud â disiau: cywydd Siôn Tudur
i’r tablerwyr44 a chywydd i ofyn tabler o waith Siôn Mawddwy.45

Uchelwr tiriog oedd Gruffudd ab Ieuan, a gellir cyffelybu cylch ei ganu i’r eiddo
Dafydd ab Edmwnd.46 Canodd y ddau fardd ddyrnaid o gywyddau defodol ynghyd â
chorff pwysig o gywyddau serch. Trwy ei gynrychol gyghor ef a Thudur Aled, beirdh
Caderioc, y trefnwyd yr eisteddfod honno yng Nghaerwys yn 1523,47 ac er nad oedd Siôn
ap Hywel yn fardd cynhyrchiol—diogelwyd rhyw bum cerdd ar hugain o’i waith—hawlia
yntau sylw yn rhinwedd ei gyswllt â Thudur Aled. Fel Gruffudd ab Ieuan, canodd
farwnad i Dudur, ac ymfalchïai ei fod yn ddisgybl ac yn gâr i brifardd eisteddfod gyntaf
Caerwys:

Ewythr ag aur wrth roi gwin,
A’m athro yn fy meithrin.48

Graddiodd Owain Gwynedd, mab Syr Ifan o Garno, yn bencerdd yn ail eisteddfod
Caerwys,49 er na all gystadlu â Huw Arwystl o safbwynt swm ei waith. Golygodd D.R.
Saer tua chant o gywyddau ac awdlau’r blaenaf, ynghyd â nifer o englynion ar amryfal
bynciau, ond diogelwyd yn y llawysgrifau tua dau gant o gywyddau ac awdlau Huw
Arwystl.50 O holl feirdd y bymthegfed ganrif a’r unfed ganrif ar bymtheg, prin fod yr un
a ganodd ar bynciau mor amrywiol â Huw Arwystl, ac nid yw canfod cywydd i’r cardiau
ymhlith ei weithiau yn destun syndod. Anghyffredin hefyd yw’r hanes ‘Mal y cafas huw
Arwystyl ei awen’. Sonnir am y bardd yn cysgu yn eglwys Llandinam yn sir Drefaldwyn:

a phann oedd yn ei drymun gwsg ef a welai drwy ei hun un yn dyfod attaw ag yn
dodi peth yn ei benn … Ag o hynny allan y dechreuodd ef brydyddu ag a wnaeth
lawer o gerdd orchestol ag a vu gymeradwy gida boneddigion Cymru, holl amser ei
vowyd ar ol hynny.51

Bu rhai o’r cerddi hyn i’r cardiau yn bur atyniadol yng ngolwg y copïwyr. Diogelwyd
y cywydd ‘Cefais golled o’m credwch’, y geill ei fod yn waith Siôn Brwynog, mewn pedair
llawysgrif ar ddeg ar hugain, a digwydd cywydd Gruffudd ab Ieuan—ateb i gywydd
cynharach Siôn ap Hywel—mewn wyth ffynhonnell ar hugain. Llai sylweddol yw’r
dystiolaeth lawysgrifol yn achos dau gywydd arall. Perthyn y rhain yn ddaearyddol i
Arfon, a lluniwyd y naill a’r llall gan feirdd-offeiriaid, sef Syr Rholant Wiliam52 —awgryma
cynnwys ei gywydd ei fod yn gwasanaethu ym Mangor—a Syr Rhosier Dafydd, offeiriad
Llanberis.53 Un copi a erys o gywydd Syr Rhosier Dafydd, ac un llawysgrif gynnar
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Cyffelyb oedd profedigaeth y Cardiwr Du:

Cael yno’n rhwydd, coelio’r rhain,
Yn rhugl un ar hugain.
Betiais arian ychwaneg
—Rho Duw’r da—ar hyder deg,
A chwarae’n lew fal dewin:
Tynnu dews odd’ tan y din.
Rhoi sgwd i’r cardiau is-gil,
Cas yw ’ngwg, cosi ’ngwegil;
Dechrau mwndio a rhifo’r rhain
A rhegi tri ar hugain.
Nid oedd ym, ãr, heliwr hyll,
Yno, ’sywaeth, le i sefyll.
Tynnu cyn talu’r tylwyth,
A rhaid oedd, ar hyder wyth. 
Dôi yno i’m diwynaw,
Ym min y nos, i mi naw.69

Egyr y beirdd eu cywyddau trwy gyfeirio at y colledion a ddaeth i’w rhan, yn yr
un modd ag y cyfeiria Dafydd ap Gwilym yn gynnil yn llinellau agoriadol ei
gywyddau rhwystr ef at ei drafferthion carwriaethol. Ef âi weils cardiau ffeilsion,
meddai Owain Gwynedd, Â’m arian i ar ’y mron,70 a chyffelyb fu hanes Huw Arwystl:
Dilid weils cardiau ffeilsnwyf, / Dielw’n ôl eu dilyn wyf. 71 Manyla Syr Rhosier Dafydd
ar ganlyniadau alaethus y chwarae: Colli trwy fâr yr arian / A’m gwely a’m tñ a’m tân,72

a dangosodd y Cardiwr Du i’r cardiau ei amddifadu o’i eiddo tymhorol:

Gwerthu eidion, gwrthun ydyw,
Ac wrth y dydd gwerthu Duw.
Gwerthais lawer o’r gwartheg
I dalu am dynnu’r deg.73

Aeth Huw Arwystl gam ymhellach a disgrifiodd y modd y troes y cardiau ef yn ãr sarrug
a hunanol. Ar y llaw arall, ymfalchïo am iddo gael y llaw drechaf a wnaeth Siôn Tudur
wedi iddo fod yn chwarae disiau mewn tafarn Lle gorau man gwrw a medd, yng nghwmni
nifer o wñr eglwysig esgobaeth Llanelwy.74 Ni ddylid synnu bod y beirdd oll yn lladd ar
y cardiau ffeilsion, ac yn annog eu cydnabod i ymwrthod â’r arfer. Terfynir cywydd y
Cardiwr Du â’r rhybudd:

fardd adnabyddus o’r gogledd-ddwyrain, y naill yn perthyn i’r bedwaredd ganrif ar ddeg,
sef Iolo Goch, a’r llall, Siôn Tudur, i’r unfed ganrif ar bymtheg.64 O ystyried tystiolaeth y
llawysgrifau, yr hyn a ddatgelwyd am grefft y cywydd, a’r cyfeiriad at eiddo yn Uwch
Conwy, ymddengys fod achos cryf dros briodoli’r cywydd i Siôn Brwynog. Ef yn ddiau
yw’r Cardiwr Du.

Y mae cynnwys pedwar o’r cywyddau yn ein gorfodi i’w hystyried ar y cyd, sef eiddo
Owain Gwynedd, Huw Arwystl, Syr Rhosier Dafydd a’r Cardiwr Du. Chwarae cardiau
yw’r pwnc yn y pedwar hyn, a buddiol fyddai galw sylw at brif nodweddion y dosbarth.
Dylid nodi yn y lle cyntaf mai cynnil yw’r cyfeiriadau at leoliad y chwarae ac at y
gwmnïaeth. Cyfaddefodd Owain Gwynedd mai Annoeth ar fainc neithwyr fûm, tra tystia
Huw Arwystl iddo dreulio ei amser uwchlaw hardd fort. Chwarae eilwaith … Ar ucha’r
bwrdd a wnâi’r Cardiwr Du, a hynny yng nghwmni gãr o’r enw Siancyn.65 Ei noddwr,
Edward ap Rhys Wyn, ynghyd â gãr arall o’r enw Wiliam, a ddenodd Owain Gwynedd
at y cardiau,66 ac ymfalchïai’r ddau o uchel wehelyth iddynt gael y trechaf ar y bardd. Yr
hyn sy’n hynod, fodd bynnag, yw’r modd y dilynir cwrs y chwarae yn fanwl yng
nghywyddau’r ddau fardd hyn ac yng ngwaith Syr Rhosier Dafydd a’r Cardiwr Du. Y
mae’n amlwg mai’r nod oedd sicrhau llaw a fyddai’n gyfwerth naill ai ag un ar ddeg ar
hugain neu ag un ar hugain. Cyfeirir o ganol y bymthegfed ganrif ymlaen at chwarae
poblogaidd a adwaenid wrth yr enw Ffrangeg trente-et-un. Datblygiad diweddarach oedd
y gêm fyrrach vingt-et-un (pontoon erbyn ein dyddiau ni).67 Yn y cerddi Cymraeg i’r
cardiau, ymglywir â rhwystredigaeth y prydyddion yn y llinellau hynny lle y mydryddir
gwerth y cardiau sydd o’u blaenau. Os sicrhau un ar ddeg ar hugain oedd y nod, profiad
y bardd yn ddieithriad oedd cael cardiau a oedd yn gyfwerth â deuddeg ar hugain. Fel
hyn y disgrifiodd Owain Gwynedd gwrs y chwarae:

Yn wir, Dduw, ym, gwaeth no’r ddau
Acw yw ordr y cardiau.
Cael a wnawn, gorau coel naid,
I law, ugain o lygaid: 
O chwennych un ychwaneg
Y cawn y Ddews cyn y Ddeg;
Tri Naw, ynghylch traean nos,
Pump arnyn’, pwmpâu hirnos;
Deusaith ac Wyth o’r disiau,
Dig iawn fodd, a Deg yn fau.
Trwy syth hud, tri Saith ydoedd,
Ac As a Deg isod oedd;
Dau Chwech, er brad ac adwyth,
(Duw Iesu gwyn!) Dews ac Wyth.
Dau Ddeg oedd i’m diddigiaw
A Thri yn ôl, a throi Naw.68
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drych y ddera drwch ddyrys ai brentis
a brintiodd y siabas
llyfr absi pob coegni cas
hwylus wyddor hil suddas

Pob Cymro garo goeg gwrs y delwau
ai dilyn nawcancwrs
yspeiliant piliant y pwrs
ysgubant o does gobwrs.79

Ffugfarwnad i naw o fwrdeisiaid Bangor yw cywydd Syr Rholant Wiliam, ond nid
clwyf na haint a’u lladdodd:

Buon’, beiason’ y byd,
Beius holl ddyddiau eu bywyd,
A phob un a phawb yna
Yn gardwyr a diswyr da.
Ac achwyn aeth, gwycha’ nod,
O’u buchedd, anwiw bechod  … 
Eu rhwymo wnaeth, mwynfaeth mau,
Da iawn fuchedd, dan feichiau
Rhag chwarae, dreigiau drygwaith,
Na disiau na chardiau ’chwaith.
Pan welsan’, dro anian drwch,
Farw eu holl ddifyrrwch,
Cyn nawawr, byrwawr buroes,
Marw fu’r naw; mawr fu’r noes.80

Â’r bardd yn ei flaen i enwi’r naw, ac i’w clodfori ar gyfrif eu haml rinweddau, ond gan
gydnabod yr un pryd eu hamharodrwydd i ymwrthod â’r cardiau, a’r golled ariannol a
barai hynny iddynt hwy a’u teuluoedd. Gwariai un o’u plith, gãr o’r enw Wiliam Lewys,
y cyfan a enillid trwy lafur a chwys ei wraig:

Wiliam Lewys, gofus ged,
Mawrgam a wnâi â Marged.
A ’nillai hi â’i neillaw,
O châi awr drum, fo’i chwery draw.81

A fynno gael, gafael gãr,
Geirda, nac aed yn gardiwr;
Ac od â er ceisio ced,
Yn sicr fo gyll ei siaced.75

Er bod y pedwar cywydd hyn o ran eu cynnwys a’u cenadwri yn bur debyg i’w gilydd,
diddorol sylwi i Owain Gwynedd ddewis neilltuo un adran yn ei gerdd i ddyfalu’r cardiau:

Lledfennau, cardiau cyrdwyll,
Ydyn’ a bair dyn o’i bwyll;
Llennau ymysg llynnau medd,
Llennau cel llawn eu coledd;
Llyfrau cas,—lle ofer y’u caid—
Llennau lliwgar llawn llygaid;
Tefyll mêr ffalster a ffug,
Treinsiwrau yn troi’n sarrug;
Calonnau brad pob adail, 
Pigau a disiau a dail;
Delwau’n gwneuthur du alaeth,
Dwylo gân’ iawn, diawl a’u gwnaeth.
Delwau sad dwylo Sadwrn,
Deliais ar y dwylo swrn.76

Wrth ddisgrifio’r chwarae trente-et-un, y rhifau sy’n bwysig yn hytrach na’r arwydd, ond
enwir y pedwar arwydd yn y rhan hon o’r cywydd, sef y galon (calonnau), y rhaw neu’r
bâl (treinsiwrau, pigau), y diamwnt (disiau) a’r meillion neu’r mwyar duon (dail).Cyfeiria
Huw Arwystl, yntau, at ddau o’r arwyddion, y rhaw (dreinbais, dan beisan bâl) a’r diamwnt
(disiau).77 Cyfleir yma yn ogystal y syniad o ddarllen; llyfrau cas yw’r cardiau yng ngolwg
Owain Gwynedd, ac ysbeilboen lyfrau ysbeilbwyts ydynt yng nghywydd Huw Arwystl.
Ailadroddir y syniad yn y cywydd a ganodd Siôn Mawddwy i erchi tabler ar ran Robart
ap Huw o Bennal. Fe’u disgrifir yn Llawford wiwserch, llyfr disiau, / Llen wñdd brint,
llawenydd brau.78 Cyfeiria awdur y cywydd dienw at ei waith yn darlleu y llyfreu bach, a
datblygir y ddelwedd mewn cyfres o dri englyn o waith Richard Jones a luniwyd yn
chwedegau’r ail ganrif ar bymtheg:

Cardiau sv lyfrau o lys y Satan
ansitiol waith astrys
yscrifen bawen a bys
y fall ddirwydd fwyll ddyrys
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Yr arddwyr piau’r urddas,
A’r grawn a’r egin a’r gras.
Ni bydd ddim o’r budd yma
Eithyr Duw a gwneuthur da.
Pwy biau y nef hefyd,
(Lle bôn’) ond llafurwyr byd?87

Ond portread o’r cardwyr a gyflwynir yn neuparth y cywydd, ac y mae’r darlun hwn yn
wahanol i’r un a gafwyd yng nghywydd Siôn:

Ymgasglu i gyd, byd a’u barn,
A dyfod i goeg dafarn;
Ymgyfrinach dan ddiddos
Yn chwerwon iawn ddechrau nos;
Ymddiddan mewn brydanieth,
Maeddu pawb a meddwi peth;
Galw am sucan diflan du,
Gloddest ac ymgelwyddu;
Ymdyrru’n ffest, ymdroi’n ffôl,
Fal dynion anudonol;
Gwadu pob sant—on’d antur?—
Gwadu Duw wrth godi dur.88

‘Cywydd i Bresbyterian a gurwyd gan ei wraig am chwareu Cardiau’ yw’r olaf a
drafodir. Cerdd fer o bedair llinell ar hugain gan fardd dienw o’r de yw hon,89 ac mewn
un cwpled yn unig y crybwyllir yr arfer o chwarae cardiau. Nid y cardiau, fodd bynnag,
a barodd y gynnen rhwng y gãr a’i wraig, ond methiant y blaenaf i fodloni dyheadau
rhywiol ei gymar:

Ai gwell bri i chwi, ãr chwerw … 
Ddarllain nag ymrain â mi?90

O’r safbwynt hwn, ymdebyga’r cywydd i’r cerddi rhyddion a ddaeth yn boblogaidd mewn
oes ddiweddarach ar y thema ‘ennill y clos’.91 Yn wahanol i’r cywyddau i’r cardiau a
drafodwyd, lluniwyd y cywydd dienw hwn ar ffurf ymddiddan rhwng y Presbyterian a’i
wraig, er bod yr adran gyntaf lle y beirniedir crefydd y gwrthrych yn cyflwyno safbwynt
y sylwebydd; nid oedd ganddo lawer o barch at y Presbyterian a’i ffydd wêr.92

Wrth ystyried y cerddi i’r cardiau, gwelwyd bod tebygrwydd trawiadol rhwng pedwar
o blith yr wyth o ran eu cynnwys ac o safbwynt agwedd y beirdd at y profiadau a gofnodir

Wrth gloi ei gywydd gresyna’r bardd, yn unol â chonfensiwn y farwnad, at y bwlch ar ôl
y naw:

Yn ôl dynion, niwl dinag,
Yn wir mae Bangor yn wag.
Yn iach, bydd llyfrach bob lle,
Llefain na thyngu llyfe.
Yn iach glywed mo’r achwyn,
Yn iach bob cyfeddach fwyn.
Yn iach, rhuadach rhydew,
Dwndwrdd ar ben tawlbwrdd tew.82

Yn iach weled lle credwy’
Cain ordor ym Mangor mwy.
Yn iach ddwrdio, tro trasyth,
Na chware am botie byth.83

Yn y dafarn y lleolir y chwarae yng nghywydd Syr Rholant Wiliam, fel y tystia’r
dyfyniad uchod, ac yn ei gywydd ef tâl Siôn ap Hywel deyrnged i’r cardwyr, a hynny yn
fwyaf arbennig ar gyfrif eu parodrwydd i wario eu da ar ddiod. Nid eiddynt hwy
grintachrwydd y pridwyr, yr usurwyr a’r cybyddion:

A bendith Dduw i chwithau
Yn chwyrn frwd a’i chwery’n frau, 
Gildwyr mawr ar bob awr bach,
Haelion dewrion dieiriach;
Talwyr, praff ildwyr heb bryd,
Tefyrn er maint a yfid.
Ac o hapiai i fawai fod,
Llai budd yw lle bai ddiod,
O chlyw, ei gas pan gasglwy’,
Sôn am ilt,—ni sai’ yno mwy.
Heb un dafn, a’i safn yn sych,
Y ffy allan â’i ffellych.84

Anogir y cardwyr i anwybyddu’r cwerylon a’r gwrthdaro rhwng dynion a’i gilydd, ac i
ymlawenhau. Nid oedd y safbwynt a gymerth Siôn wrth fodd calon Gruffudd ab Ieuan,
ac yn ei ateb amddiffynnodd ef yr hwsmyn—cybyddion yw aelodau’r dosbarth hwn yng
ngolwg Siôn ap Hywel85 —gan aralleirio neges Iolo Goch yn ei gywydd enwog i’r
Llafurwr:86
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defnyddid y disiau yn y canu brud, gw. R. Wallis Evans, ‘Proffwydoliaeth y disiau’, Bwletin y Bwrdd
Gwybodau Celtaidd, xxi (1964–6), 324–6. 

20 GG.net 1.25–6; GGl 2 1.23–4. 
21 GLMorg 64.37–44. Dewisodd y bardd fanteisio ar yr un syniad mewn cywydd moliant i Edward

Gruffudd o’r Penrhyn, cywydd arall a ganwyd i ãr ifanc a oedd newydd ddod i’w etifeddiaeth, gw.
ib., 89.71–6 Moes roi dydd am hasard aeth / A moes dis am iustusaeth. / O chai’r dis, chwarae dy waith,
/ Na choll hwn o’ch llaw unwaith. / Bwrw maent heb rym yntun; / At y bwrdd ni’th etyb un. 

22 Ib., 88.39–42. 
23 GTA LXXVIII.49–52 (Marwnad Tomas Salbri Hen). 
24 GLM XII.23–7 (Marwnad Rhys ap Llywelyn o Fodychen ym Môn). Cf. GLMorg 60.61–2 At ras

Duw fal y troes dis / Yr aeth Hywel wrth ddewis; GSCeri 4.15–16 Ergyd gwn ar goed gwinwydd; /
Urddas fal ar ddisiau fydd. Y perygl a’r bygythiad a gynrychiolir gan Bwll Ceris a gyflwynir ym
mhaladr yr englyn hwn, y cyntaf mewn cyfres o dri, o waith Gruffudd Hiraethog, gw. GGH
145.1–2 Perygl ar forbwll, myn Peris,—rodio, / Fal rhoi hoedl ar y dis. Twyll y disiau (a dichell y
Saeson) sydd dan sylw yng nghywydd marwnad Dafydd Llwyd o Fathafarn i Wiliam Herbert, iarll
Penfro, gw. GDLl 54.37–8 Nid un dwyll na dyn na dis / Onid diawl a phlant Alis !

25 GLM XXIX.39–44. Bu Siôn ab Owain Fychan o Lwydiarth, yntau, yn siryf, a bu’n rhaid i’r bardd
Owain Gwynedd lunio cywydd i’w gynghori i roi’r gorau i’w arferion drwg: Bai anardd i fab yna /
Ar ddis yw gwario ei dda … Rhoes dda’r banc ar ddifancoll, / Rhoes aur da ar hasard oll, gw. D. Roy
Saer, ‘Testun beirniadol o waith Owain Gwynedd’ (M.A. Cymru [Aberystwyth], 1961), 
78.19–20, 23–4. Y cyngor a roddir iddo yw buddsoddi yn hytrach yn ei gartref: Aur, deliwch ar
adeilad, / Aur ar y tir a rôi’r tad (llau. 33–4).  

26 Gw. GHSD 32.25–8 … Nad rhyw anfadwr â hwn / O brydydd a briodwn. / Yr haf ni fynnaf yn fau
/ Fwrdeisiwr i fwrw disiau. Dyma’r cywydd cyntaf mewn ymryson rhwng Ieuan ap Hywel Swrdwal
a Llawdden. Anfonodd Llawdden ei gyd-fardd yn llatai ar ei ran. Wrth ymateb, dywed y ferch nad
oes ganddi ddiddordeb yn Llawdden am ei fod yn briod eisoes. Byddai’n well ganddi, meddai,
gwmni Ieuan. 

27 Dangosodd Bleddyn Owen Huws fod tuedd i gywyddau gofyn yr unfed ganrif ar bymtheg gynnwys
sylwebaeth ddoniol a dychanol, a chyflwynir yr eirchiad megis rhyw gyff clêr, gw. Y Canu Gofyn a
Diolch c. 1350–c. 1630 (Caerdydd, 1998), 146–7. Dyn hoff gan bawb ei offis, / Dyn der ar dabler a
dis yw Rhys Cwg y canodd Syr Dafydd Trefor ar ei ran i erchi march yn rhodd gan Rydderch ap
Dafydd o Fyfyrian, gw. GSDT 10.37–8. A dyma arfer Syr Tomas Goch, person Llansanffraid-y-
Ddiserth, yn ôl cywydd o waith Siôn Tudur i ddeisyf mortwari gan esgob Llanelwy: Bwrw dwy as,
bario deuswllt, / Bwrw seis-sinc dan byrsio swllt, gw. GST 124.35–6. 

28 GHD cerddi 7–8. 
29 The Oxford Book of Welsh Verse, ed. Thomas Parry (Oxford, 1962), cerdd 78. Gwelir testun o’r

cywydd yn PWDN cerdd X; Poems of the Cywyddwyr, ed. Eurys I. Rowlands (Dublin, 1976), cerdd
19; Barddoniaeth yr Uchelwyr, gol. D.J. Bowen (Caerdydd, 1957), cerdd 12. 

30 Cyfeiria Lewys Morgannwg, yntau, at y modd y buwyd yn bwrw coelbren er mwyn gweld pwy a
gâi ddillad Crist, gw. GLMorg 104.23–4 Sidas ar ddisiau ydoedd; / Amis as am Iesu oedd; Ioan 
19:23–4 Yna y milwyr, wedi iddynt groeshoelio’r Iesu, a gymerasant ei ddillad ef … Hwythau a
ddywedasant wrth ei gilydd, Na thorrwn hi, ond bwriwn goelbrennau amdani.  

ganddynt. Ni rwystrodd y canlyniadau alaethus y beirdd rhag disgrifio yn fanwl gwrs y
chwarae. Ni ddatgelir dim am natur y diddanwch yng nghywyddau Siôn ap Hywel a Syr
Rholant Wiliam, nac yng ngwaith yr awdur dienw, ond nid yw ymddygiad y cardwyr
yn destun gofid iddynt, yn wahanol i Ruffudd ab Ieuan, y bardd a droes ei gefn ar
ofergoeliaeth babyddol yr Oesoedd Canol ac a gofleidiodd safbwynt amgenach y ffydd
newydd.

1 Fersiwn diwygiedig o’r ysgrif a gyhoeddwyd yn wreiddiol yn Dwned, 2 (1996), 95–117. Nid
atgynhyrchir yma’r golygiad o dri chywydd sy’n ymwneud â’r cardiau, cywydd Huw Arwystl (‘Ie,
Fair, llwyr oll mi gollodd’), cywydd Syr Rhosier Dafydd (‘Wrth weled, aruth ddylyn’), a chywydd
gan fardd anhysbys (‘Pawb dan nen sy garennydd’). 

2 Thomas Parry, ‘Statud Gruffudd ap Cynan’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd, v (1929–31),
25–33; G.J. Williams, ‘Tri Chof Ynys Brydain’, Llên Cymru, 3 (1954–5), 234–9. 

3 Parry, ‘Statud Gruffudd ap Cynan’, 30. 
4 Ib., 30–1. 
5 J.H. Davies, ‘The Roll of the Caerwys Eisteddfod of 1523’, Transactions of the Liverpool Welsh

National Society, 1904–5, 1908–9, 97. 
6 ‘Gêm fwrdd i ddau ac iddynt bymtheg o ddarnau bob un a symudir yn ôl tafliad dis(iau)’, gw.

GPC 3404. 
7 ‘Gêm a chwaraeid â dis’, gw. GPC 1825. 
8 Fe’u rhestrir ar ddiwedd geiriadur John Davies, Mallwyd, Dictionarium Duplex (1632). 
9 Gw., er enghraifft, gywydd Rhys Goch Eryri yn galw am adfer Gwynedd. Dangosodd Dylan Foster

Evans fod ansicrwydd ynghylch y gwrthrych; ni chaiff ei enwi ond rhestrir ei gyneddfau a’r hyn a’i
diddanai, gw. GRhGE 12.23–6 Neidio, saethu, tynnu teg, / Rheidiau gãr, nofio, rhedeg, / Sies a chwarae
â siswrn, / Tabler gris a dau ddis dwrn. Cf. hefyd GLGC 208.1–4 Y dref nis rhof bedair oes / ar y dis,
neu gard eisoes; / ni rof ar dabler o’r allt / nac ar sies, hen Groesoswallt. 

10 J.J. Scarisbrick, Henry VIII (Yale, 1997), 13–14. 
11 GLMorg 86.76. Cf. GLM LXXXVIII.55–6 Tau ddwysias at ddewisaw, / tenis ystryd Heinsiest draw. 
12 GLGC 237.1, 5–6. Gellid ystyried atalnodi’r cwpled a ganlyn yng nghywydd y bardd i ofyn gwely

gan bedair gwraig yn wahanol, gw. 186.39–40 Y nos y câr, fy nisyn, / fwrw ei led ar gylched gwyn. Ai
cyfeirio at ei fab a wna’r bardd yn y cwpled, gan ailadrodd y trosiad sydd yn y cywydd marwnad?
Os felly Y nos y câr fy nisyn / fwrw ei led ar gylched gwyn. 

13 Gwaith Lewys Daron, gol. A. Cynfael Lake (Caerdydd, 1994), 8.21–2 Os un a’i bwys sy’n y bedd, /
Oes dis gwyn, ustus Gwynedd. 

14 GHDafi 34.9–12. 
15 Ib., 34.27–8, 23–4. 
16 I’r flwyddyn 1529 y perthyn yr enghraifft gynharaf yn OED2 xviii, 610–11 o’r gair trump ‘A playing-

card of that suit which for the time being ranks above the other three’. 
17 GLM XXXVI.41–6. 
18 GLGC 23.63–6. Ar traicatur ‘tafliad â dau ddis sy’n rhoi tri a phedwar i fyny’, gw. GPC 3551 a

gwrthg. yr awgrym yn GLGC 534. Gw. ymhellach GST 148.41n lle y trafodir yr enwau ar y rhifau
sydd ar ddis, sef as (=1), dews (=2), trei (=3), cater (=4), sinc (=5) a seis (=6). Gelwir sylw hefyd at y
llinellau hyn yng nghywydd Siôn Mawddwy i ofyn tabler: As dews bid is disiau bâr, / Trowch ati
trau a chatar. / Sinc o chaid, sionc yw’ch adwy, / Sais mawr, nid oes eisiau mwy. Cynigiodd Enid Roberts
y dylid diwygio Sais yn seis yn y llinell olaf. 
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54 Diogelwyd cywydd Syr Rholant Wiliam yn llsgrau. LlGC 1559B, 580; Pen 124, 25. Ceir testun o
gywydd Syr Rhosier Dafydd yn Atodiad 2 yn dilyn yr ysgrif wreiddiol yn Dwned, 2 (1996), 
111–14. 

55 Enwir Gruffudd ab Ieuan ap Llywelyn Fychan mewn 15 llsgr. a Gruffudd ab Ieuan mewn tair.
Tybed ai gwall copïo sy’n cyfrif am yr unig dadogiad ar Ruffudd ap Hywel ap Llywelyn Fychan?
Enwir Gruffudd ap Llywelyn Fychan mewn pedair llsgr., Rhys ap Morys mewn dwy, a gwelir enw
Ieuan ap Dafydd ab Owain mewn tair llsgr. Digwydd cywydd Siôn, a’r ymateb iddo yn dilyn, mewn
16 llsgr., ac i Ruffudd ab Ieuan y priodolir yr ateb mewn 12 o’r rhain. 

56 R.M. Kerr, ‘Cywyddau Siôn Brwynog’ (M.A. Cymru [Bangor], 1960). Hefyd Stephens, Cydymaith
i Lenyddiaeth Cymru, 669–70. 

57 Ib., 204. 
58 Lake, ‘Gwaith Dafydd ap Llywelyn ap Madog’, 68.1–4. 
59 GGH 63.37–8. 
60 Kerr, ‘Cywyddau Siôn Brwynog’, 200 (Atodiad XX(f), llau. 27–8). 
61 Ib., viii. Cf. sylw Enid Roberts wrth drafod cywydd Siôn Tudur i’r tablerwyr yn GST 551: ‘Perthyn

y cywydd hwn i ganu tafarn, canu i gwmni llai parchus, llai urddasol na’r cwmni a geid yn neuadd
yr uchelwr. O’r herwydd ni chymerwyd cymaint gofal gydag iaith a mynegiant’. 

62 Kerr, ‘Cywyddau Siôn Brwynog’, i. Gw. ymhellach WG1 519; WG2 1002.  
63 Enwir Lewys Glyn Cothi mewn tair llsgr. 
64 Priodolir y cywydd i Iolo Goch mewn dwy lsgr., ac i Siôn Tudur yn llsgr. bwysicaf Dafydd Jones o

Drefriw, sef Card 4.10 [= RWM 84], gw. GST xliii. At hyn, enwir Owen Tydyr marchog or gardas yn
llsgr. LlGC 5268D, a diau mai gwall am Siôn Tudur sydd yma. Enwir Rhys Dyfnwal mewn un
llsgr., ac ychwanegwyd enw Rowland ap Huw mewn ffynhonnell arall. 

65 Ond geill mai cyfeiriad at y Jack sydd yma. 
66 Awgrymir mai Edward ap Rhys Wyn o Landysul yn sir Drefaldwyn yw hwn. Dyddiwyd ei ewyllys

14 Awst 1600. Canodd Owain Gwynedd gywydd moliant iddo ar achlysur arall, gw. Saer, ‘Testun
beirniadol o waith Owain Gwynedd’, cerddi 41 a 405, tt. 436–7. 

67 David Parlett, A History of Card Games (Oxford, 1990), 78–81. Mewn gemau eraill, perthyn
swyddogaeth bwysig i’r trwmp. Er bod rhai cyfeiriadau at y trwmp, ni ddisgrifir cyd-destun y
chwarae. Ni restrir w(h)ist yn GPC; crybwyllir y chwarae hwn yn un o faledi Elis y Cowper yn y
ddeunawfed ganrif: Gwrandewch ar Hanes hynod dychryndod Syndod sun, / O Siampl fawr ofnadwy
hynodol a fy hun; / Am bedwar oedd yn chware y wysg ar Gardiau’n gall, / Ag Araeth ddrwg oi Genau
beth gore a foddie’r fall, gw. ‘Hanes y pedwar Gwyr a fy’n chware Cardiau, yn y Mis Mawrth
ddiwaethaf, yn y Flwyddyn, 1766’. 

68 Saer, ‘Testun beirniadol o waith Owain Gwynedd’, 84.23–38. 
69 Lake, ‘Gwaith Dafydd ap Llywelyn ap Madog’, 68.9–24. 
70 Saer, ‘Testun beirniadol o waith Owain Gwynedd’, 84.15–16.  
71 Lake, ‘Ysgrifen y fall’, Dwned, 2 (1996), Atodiad 1.5–6. 
72 Ib., Atodiad 2.37–8. 
73 Lake, ‘Gwaith Dafydd ap Llywelyn ap Madog’, 68.47–50. 
74 GST cerdd 148 (ll. 6). 
75 Lake, ‘Gwaith Dafydd ap Llywelyn ap Madog’, 68.51–4.  
76 Saer, ‘Testun beirniadol o waith Owain Gwynedd’, 84.39–52. 
77 Gw. pennod 4 yn Parlett, A History of Card Games. Dechreuwyd cynhyrchu cardiau ar raddfa

fasnachol yn y bymthegfed ganrif, a golygai hynny safoni’r symbolau a ddefnyddid. O Ffrainc y
daeth y pedwar symbol sy’n gyfarwydd erbyn hyn, sef y galon, y diamwnt, y bâl a’r meillion, a
hynny tua 1480. Cyfeirir at y llygaid yn fynych yn y cywyddau hyn, sef ‘ysmotyn neu farc (gweddol
grwn), megis ar gardiau chwarae neu ddis’, gw. GPC 2261. 

31 GHD 7.37–48. 
32 Gw. trafodaeth Bleddyn Owen Huws, ‘Golwg ar y canu gofyn’, Ysgrifau Beirniadol, XXI (Dinbych,

1996), a’r sylwadau, tt. 43, 45 ynghylch cyswllt Iolo Goch a Guto’r Glyn â’r cywydd gofyn fel ffurf. 
33 GG.net 99.55–8; GGl 2 LXXXI.63–6. 
34 GIG cerdd XIV. 
35 GLGC 133.5–8. 
36 Ib., 133.19–26. 
37 ‘Englynion ir Cardiau’ yn llsgr. LlGC 434B. 
38 ‘Cywydd i Bresbyterian a gurwyd gan ei wraig am chwareu cardiau’. Diogelwyd yr unig gopi yn

llsgr. Llst 16, 54. 
39 A. Cynfael Lake, ‘Gwaith Dafydd ap Llywelyn ap Madog, Huw ap Dafydd ap Llywelyn ap Madog,

a Siôn ap Hywel ap Llywelyn Fychan’ (M.A. Cymru [Abertawe], 1979), cerdd 44. 
40 Ib., cerdd 43. 
41 Ceir golygiad yn Atodiad 1 yn dilyn yr ysgrif wreiddiol yn Dwned, 2 (1996), 109–11. 
42 Saer, ‘Testun beirniadol o waith Owain Gwynedd’, cerdd 84. Seiliwyd y testun hwn ar bedair llsgr.,

sef BL Add  14966, Card 2.68 [= RWM 19], Card 4.156 [= RWM 64], Card 2.202 [= RWM 66],
ond diogelwyd y cywydd yn y llsgrau. a ganlyn yn ogystal: BL Add 31061, BL Add 31064, Ba
(Mos) 11, LlGC 673D, LlGC 17528A. 

43 Lake, ‘Gwaith Dafydd ap Llywelyn ap Madog’, cerdd 68. Trafodir awduraeth y cywydd isod. 
44 GST cerdd 148. 
45 J. Dyfrig Davies, ‘Astudiaeth destunol o waith Siôn Mawddwy’ (M.A. Cymru [Aberystwyth], 1965),

cerdd 59. 
46 Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru, gol. Meic Stephens (ail arg., Caerdydd, 1997), 289; E.J.L. Jones

a Henry Lewis, Mynegai i Farddoniaeth y Llawysgrifau (Caerdydd, 1928), 984–96. Gw. Dafydd
Johnston, ‘Canu ar ei fwyd ei hun’: golwg ar y bardd amatur yng Nghymru’r Oesoedd Canol (Abertawe,
1997), a gw. ymhellach y sylwadau ar ganu Raff ap Robert yn Gwaith Raff ap Robert, gol. A. Cynfael
Lake (Aberystwyth, 2013), 1–14.

47 Parry, ‘Statud Gruffudd ap Cynan’, 28. 
48 GSH 11.59–60. Arno gw. Stephens, Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru, 539. Amrywiol yw natur ei

ganu yntau. Prin yw’r cywyddau moliant o’r eiddo, ond diogelwyd saith marwnad ynghyd â
chywyddau ac awdlau crefyddol a serch. Canodd gywydd i Fôn, a chywydd i’r cardwyr a drafodir
yn yr ysgrif hon. Yr oedd Siôn ap Hywel a Gruffudd ab Ieuan yn ddau gefnder, gw. WG1 277;
WG2 540, 542. Priododd Angharad, chwaer Hywel ap Llywelyn Fychan ac Ieuan ap Llywelyn
Fychan, ag un o ddisgynyddion Cynfrig ap Bleddyn Llwyd, sef un o hynafiaid Tudur Aled, gw.
WG1 511; WG2 511. Gw. ymhellach Cledwyn Fychan, ‘Tudur Aled: ailystyried ei gynefin’,
Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, xxiii (1983–4), 45–74.

49 Stephens, Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru, 550. 
50 Mynegai i Farddoniaeth Gaeth y Llawysgrifau, 1661–83; Stephens, Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru,

350. 
51 Dyfynnir yn John Afan Jones, ‘Gweithiau barddonol Huw Arwystl’ (M.A. Cymru [Abertawe],

1926), iv–v. 
52 Ef, ond odid, a ordeiniwyd yn ddiacon yn 1568 ac yn offeiriad y flwyddyn ddilynol, gw. Arthur

Ivor Pryce, The Diocese of Bangor in the Sixteenth Century (Bangor, 1923), 55–6. Priodolir 22 darn
iddo yn Mynegai i Farddoniaeth Gaeth y Llawysgrifau, 3148–9. 

53 Fe’i penodwyd yn ficer Llanberis yn 1561, a bu’n gwasanaethu yno hyd 1593. Cadarnhawyd
penodiad ei olynydd ar 2 Mai y flwyddyn honno, gw. Pryce, The Diocese of Bangor in the Sixteenth
Century, 17, 28. Rhestrir y gweithiau a briodolir iddo yn Mynegai i Farddoniaeth Gaeth y
Llawysgrifau, 3241–2. 
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11

Cywyddau i adar fel negeswyr

A. HOWARD WILLIAMS

Rhagarweiniad
Hed adar trwy bob math o gerddi a luniwyd gan y Cywyddwyr. Y mae degau o gywyddau
ar gael sy’n gofyn neu’n diolch am adar lled ddof, megis hebogiaid, elyrch a pheunod. I
raddau helaeth, adar fel y ceiliog bronfraith, y ceiliog mwyalch a’r eos sy’n poblogi’r
goedwig ddelfrydol ar gyfer y carwriaethau a ddisgrifir gan y beirdd. Prin y darllenir
cywydd lle na thry’r bardd at ryw aderyn neu’i gilydd i ddelweddu ei noddwr, er
enghraifft, (‘gwalch’), neu i ddelweddu ei wraig (‘gwylan’), ei feibion (‘elyrch’), neu ei
elynion (‘barcutiaid’). Dewisid adar i gynghori’r bardd yn y canu serch ac yn y canu brud.
Yn bennaf oll, adar o bob math sy’n cludo negeseuon mewn dros hanner cant o gywyddau
sydd ar glawr. Ac am fod y negesydd o aderyn mor gyffredin, ceir gweld yn weddol eglur
sut y datblygodd y Cywyddwyr y ddyfais hon o gyfnod Dafydd ap Gwilym hyd ddiwedd
yr unfed ganrif ar bymtheg. Teflir goleuni hefyd ar sut yr oedd eu hymdriniaeth ag adar
yn y rôl hon fel llatai yn rhyngweithio ag adar mewn rolau eraill.  

Y mae’n werth nodi bod y pwyslais amlwg ym marddoniaeth yr Oesoedd Canol ar
anfon negeseuon yn adlewyrchu’r anawsterau ymarferol mawr a wynebai pobl wrth geisio
cyfathrebu o bellter.1 Ac, fel y cawn weld, y mae’r parodrwydd i gymysgu ystyriaethau
ymarferol â’r ffansi sylfaenol yn y farddoniaeth yn gwneud adar yn negeswyr penigamp,
a hynny ar sail eu gallu i deithio’n bell yn gymharol gyflym a disylw.  

Bod yn negesydd serch, yn llatai, oedd rôl adar yng nghywyddau serch y bedwaredd
ganrif ar ddeg. O’r cychwyn, ymddengys fod adeiladwaith y cerddi llatai yn gymharol
sefydlog: dechreua’r gerdd drwy gyfarch a darlunio’r negesydd cyn rhoi’r dasg iddo, sef
mynd â neges at gariadferch. Ar ôl traethu’r neges, fel arfer trwy gyfleu teimladau’r bardd
tuag at y ferch, cynghorir y negesydd ynghylch pa lwybr i’w ddilyn a pha un i’w osgoi.2

Er na phriodolir â sicrwydd ond tri chywydd i feirdd o’r bedwaredd ganrif ar ddeg sy’n
cyfateb i’r cynllun gosodedig uchod, ceir nifer sy’n chwarae â’r genremewn rhyw ffordd
neu’i gilydd, drwy gynnwys tro yn ei gynffon neu ryw elfen hynod arall. Y mae amlder
y chwarae ar genre y cerddi llatai, o leiaf yng nghyd-destun yr adar, yn ategu’r farn fod
canu o’r fath yn ddigon cyfarwydd i gynulleidfaoedd beirdd y bedwaredd ganrif ar ddeg
i’w galluogi i werthfawrogi’r cellwair yn y cerddi anghonfensiynol hyn.

Sut yn union yr enillodd y canu llatai ei blwyf yng Nghymru tybed? Gellir dadlau
bod yr adar llateiol yn neilltuol berthnasol i’r cwestiwn hwn. Nid mater o etifeddu
traddodiad Beirdd y Tywysogion oedd hi yn ôl pob tebyg, gan mai un enghraifft o gerdd
latai gan Ogynfardd sydd ar glawr. Mor gynnar â chanol y ddeuddegfed ganrif, lluniodd

78 Davies, ‘Astudiaeth destunol o waith Siôn Mawddwy’, 59.59–60. 
79 Llsgr. LlGC 434B, 148. ‘Richard Jones ai cant Jonawr 166–’. Gwelir mai o’r englyn cyntaf y daw’r

geiriau ysgrifen … y fall a ddewiswyd yn bennawd i’r ysgrif hon.
80 Atalnodwyd y dyfyniad ar sail y testun sydd yn llsgr. LlGC 1559B, 581. 
81 Ib., 583. 
82 Talbwrdd sydd yn y llsgr. Ni nodir y ffurf dwndwrdd yn GPC 1105, ond cofnodir enghreifftiau o’r

ffurfiau dwndwr, dwndr ‘sãn, dadwrdd’. 
83 Llsgr. LlGC 1559B, 585. 
84 GSH 26.9–20. 
85 Y mae’n arwyddocaol mai hwsmyn yw’r cybyddion yn yr anterliwtiau a luniodd Twm o’r Nant yn

y ddeunawfed ganrif. Hwsmon yw Arthur Drafferthus yn yr anterliwt ‘Pedair Colofn Gwladwriaeth’
a Rondol Roundun yn ‘Pleser a Gofid’, gw. Anterliwtiau Twm o’r Nant, gol. G.M. Ashton
(Caerdydd, 1964); Pleser a Gofid, gol. Nia Tudur (Bangor, 2001). 

86 GIG cerdd XXVIII.
87 GSH 27.9–14. 
88 Ib., 27.19–30. 
89 Fe’i diogelwyd yn un o lsgrau. Samuel Williams, sef Llst 16, gw. RWM ii, 452. Awgryma’r ferf

ffliwiodd darddiad deheuol. Cofnodwyd yr enw ffliw ‘cernod, clowten’ yn GPC 1296 ac awgrymir
mai enw a ddefnyddir ar lafar yn siroedd Caerfyrddin a Morgannwg ydyw. 

90 Lake, ‘Ysgrifen y fall’, Dwned, 2 (1996), Atodiad 3.15, 18.
91 Gw., er enghraifft, gerdd John Richards ‘Pob difyr gymdeithion, rhai mawrion a mân’ a restrir yn

J.H. Davies, A Bibliography of Welsh Ballads (London, 1911), rhif 166; Llawysgrif Richard Morris o
Gerddi, gol. T.H. Parry-Williams (Caerdydd, 1931), xciii–xcv. 

92 Lake, ‘Ysgrifen y fall’, Dwned, 2 (1996), Atodiad 3.3. 

200 A. Cynfael Lake Cywyddau i adar fel negeswyr 201



Yr wylan deg ar lanw, dioer,
Unlliw ag eiry neu wenlloer,
Dilwch yw dy degwch di,
Darn fal haul, dyrnfol heli.
Ysgafn ar don eigion wyd
Esgudfalch edn bysgodfwyd.
Yngo’r aud wrth yr angor
Lawlaw â mi, lili môr.
Llythyr unwaith lle’th ariannwyd,
Lleian ym mrig llanw môr wyd.11

Wrth ddewis yr wylan yn llatai, y mae Dafydd yn adeiladu ar ddelwedd a geir yng
ngherddi eraill y cyfnod er mwyn cyfleu gwynder merch a’i harddwch yn ôl safonau’r
cyfnod, a hefyd i fynegi cyflymder. Darluniodd Gruffudd Gryg, er enghraifft, wynder
croen merch trwy ei gymharu â lliw plu’r wylan a’r alarch:

Gwynnach yw ei rhyw a’i rhan
Nog alarch blu, a gwylan.12

A defnyddiodd Dafydd ei hun yr wylan mewn englyn er mwyn mynegi rhwyddineb ei
fawl i Ifor Hael:

Da y rhed ar waered arw oror—olwyn
Neu wylan ar rydfor;

Deuwell y rhed, buddged bôr, 
Diwyd wyf, dy wawd, Ifor.13

Confensiwn arall cryf a red trwy holl farddoniaeth yr Oesoedd Canol, ac yn ehangach,
yw delweddu bardd fel aderyn cân, ac yn ddiau dyma ran o arwyddocâd y llatai yn ‘Yr
Ehedydd’. At hynny, ac yn wahanol i’r rhan fwyaf o adar, y mae’r ehedydd yn canu wrth
hofran yn uchel yn yr awyr. Mawl i Dduw yw’r gân a c[h]antor o gapel Celi yw’r aderyn.14

Ensynnir, felly, fod Duw yn bendithio nid yn unig yr ehedydd a’i dasg ond hefyd fwriadau
carwriaethol y bardd.

Ni fyddid yn disgwyl bod y cerddi llatai, gyda’u cyd-destun ffantasïol, yn cynnwys
llawer o fanylion a gwybodaeth ymarferol am adar, ond drwodd a thro y mae manylder
y darluniau o’r llateion yn awgrymu bod yn y cywyddau gymysgedd o realiti a ffansi.15

Ceir arlliw o hynny pan gyfeirir at gyflymder yr wylan ac, yn amlycach efallai, allu’r
ehedydd i hedfan yn uchel yn yr awyr sy’n ei alluogi i osgoi bolltau a saethir gan ãr piwis
y ferch, sef y cymeriad stoc, Eiddig.16 Ac yn y cywyddau nad ydynt mor gonfensiynol,
ceir enghreifftiau eraill. Yn ‘Y Ceiliog Bronfraith’, gorchwyl yr aderyn yw darllen
datganiad cyfreithiol i’r ferch a’i gwysio i ymddangos o flaen llys ar y cyhuddiad o ddangos

Cynddelw awdl i anfon ei geffyl (ar ei ben ei hun) at Efa ferch Madog ap Maredudd er
mwyn mynegi ei serch tuag ati, gan ganu yn arddull beirdd yr amour courtois gyda’u
pwyslais ar rym serch ac ar ddyrchafu ac addoli’r ferch.3 Ac felly, fel y dadleua Huw
Meirion Edwards, y mae’n annhebyg mai’r gerdd hon a sbardunodd y defnydd o’r amryw
lateion (nad oes ceffylau yn eu plith) gan feirdd y bedwaredd ganrif ar ddeg na welir yn
eu canu nodweddion amlwg amour courtois.4

Ceir awgrym mai o ffynhonnell arall y tarddodd y canu llatai yng Nghymru’r
bedwaredd ganrif ar ddeg yn un o lais y bardd Eingl-Normanaidd, Marie de France, a
oedd yn ei blodau tua diwedd y ddeuddegfed ganrif.5 Yn y gerdd ‘Milun’, defnyddir
alarch i gludo negeseuon rhwng marchog a’i gariad a orfodwyd gan ei thad i briodi rhyw
farwn. Y mae dwy agwedd bwysig ar y gerdd hon. Yn gyntaf, dywed Marie fod gwreiddiau
ei lais i gyd i’w cael mewn chwedlau gwerin. Yn ail, gosododd hi’r stori yn y Mers, yn ne-
ddwyrain Cymru ac ar wastadeddau Gwent.6

Atega hyn farn nifer o ysgolheigion a gred fod y cerddi llatai yn ganu a oedd wedi
ymsefydlu ymhlith beirdd answyddogol y cyfnod, beirdd nad oes fawr ddim o’u gwaith
wedi goroesi. Seilir y farn hon ar fodolaeth corff o gerddi llatai yn y canu rhydd a
gofnodwyd am y tro cyntaf yn llawysgrifau’r unfed ganrif ar bymtheg. Nid ymddengys
fod themâu’r canu rhydd yn deillio o ganu caeth yr Oesoedd Canol, ac felly damcaniaethir
bod canu rhydd yr unfed ganrif ar bymtheg yn tarddu o’r hen draddodiad gwerinol a
oedd wedi ffynnu ers canrifoedd.7

Ni ellir bod yn sicr o ble y daeth y traddodiad gwerinol hwn. Sylwodd Helen Fulton
ar wreiddiau gwerinol tebyg yn y llenyddiaeth gyfandirol y gellid bod wedi ei mewnforio’n
gynnar i Gymru.8 Ar y llaw arall, nid yw’n amhosibl i ganu o’r fath ymwreiddio a datblygu
mewn nifer o wledydd yn annibynnol ar ei gilydd yn yr Oesoedd Canol am fod y cyd-
destun cymdeithasol mor debyg. Yn hyn o beth y mae’n ddiddorol na cheir enghraifft
ddigamsyniol o eos yn cael ei hanfon yn gennad gan feirdd y canu caeth Cymraeg tan yr
unfed ganrif ar bymtheg, er mai’r aderyn hwn oedd prif symbol adarol y canu serch ar y
Cyfandir.9 Adar brodorol yw’r llateion eraill heb amheuaeth, a byddai diffyg eosiaid yn y
rôl hon yn cydweddu, ar y naill law, â phrinder yr adar hyn yng Nghymru’r Oesoedd
Canol ac, ar y llaw arall, â’r dybiaeth mai gwreiddiau brodorol sydd i’r canu llatai.10

Cerddi llatai o’r bedwaredd ganrif ar ddeg
Beth bynnag am wreiddiau’r cywydd llatai, yr oedd gan feirdd y bedwaredd ganrif ar
ddeg, a Dafydd ap Gwilym yn bennaf, sylfaen i osod eu stamp arni am ganrifoedd i
ddod, yn enwedig wrth ymdrin ag adar. Yn ei ddau gywydd llatai adarol, hollol ddifrifol
eu naws, ‘Yr Wylan’ ac ‘Yr Ehedydd’, cyfunodd Dafydd serch â natur trwy ddewis adar
addas i’w rôl fel negeswyr serch. Wrth wneud hynny, tynnodd ar ddelweddaeth na
fyddai’n anghyfarwydd i’w gynulleidfa. Er enghraifft, yn y llinellau adnabyddus ar
ddechrau ‘Yr Wylan’, ceir disgrifiad tra manwl o olwg y llatai: 
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Yr oedd y bardd wedi gyrru’r gog yn llatai at ei gariad y flwyddyn flaenorol, ond gyda
dyfodiad y gaeaf a’r tywydd drwg rhoddodd y gog y dasg hon i’r cyffylog. Arweinia hynny
at dro arall yn y stori: gãyr y bardd i’r cyffylog gael ei ladd gan follt a saethwyd gan ryw
heliwr ac enfyn y gog at y ferch o’r newydd. Unwaith eto, dewisir yr actorion ar gyfer y
ddrama fechan hon er mwyn ei chryfhau. Rhoddir y brif rôl i’r gog am fod angen
ymwelydd yr haf, sy’n ‘serchogfwyn’28 ac yn huawdl. Nid yw’r rhan fwyaf o’r adar eraill
sy’n cynrychioli’r carwr yn y farddoniaeth, megis y ceiliog bronfraith, y ceiliog mwyalch
a’r ehedydd, yn gymwys am eu bod yn bresennol yng Nghymru trwy gydol y flwyddyn.
A chymhwysir y cyffylog i’w swyddogaeth anffodus yntau am ei fod yn ymwelydd gaeafol
â Chymru, yn ‘anserchogfwyn’29 ac yn aderyn a ddelir yn hynod o hawdd—un rheswm
am ei dwpdra honedig.

Crybwyllwyd uchod gywydd ‘Yr Ehedydd’, lle y ceir cyfeiriad at Eiddig. Y mae gan
Eiddig rôl fwy datblygedig mewn cywydd arall sy’n perthyn i’r bedwaredd ganrif ar ddeg,
sef ‘Yr Eos a’r Frân’.30 Gwelir yn y cywydd hwn wreiddiau ehangu rôl y llatai yn ail hanner
yr unfed ganrif ar bymtheg. Egyr y gerdd yn y goedwig wrth i’r bardd hiraethu am ei
gariad a moli cân yr eos y gellir tybio iddi fod yn llatai rhyngddynt unwaith,31 ond nid
yw ei rôl yn ganolog i’r cywydd. Yn yr hanesyn a adroddir gan y bardd, gyrrwyd brân i
ladd Eiddig (sydd eisoes ar ei wely angau) ac felly i hwyluso bwriadau’r bardd yn
anuniongyrchol:

‘Cerdda at Eiddig, dy gâr,
Cyfliw mwsgl, cofl ymysgar.
Marw fu! Pan glywych weiddi 
Yr ych dwn, nac eiriach di,
Na saf, yr edn gylfingrwn,
Na sor, gwna ar ei dor dwn.’32

Y mae’r frân dyddyn yn rhywogaeth gymwys i’w swyddogaeth yn y cywydd, nid yn unig
oherwydd ei chrawcian croch ac anhyfryd, ond hefyd am y’i gwelid yn yr Oesoedd Canol
fel aderyn ysglyfaethus. At hynny, ystyrid mai aderyn Eiddig oedd y frân,33 a cheir eironi
effeithiol wrth orchymyn iddi ladd ei meistr.

Erbyn hyn, gallwn fod yn weddol hyderus mai Llywelyn Goch ap Meurig Hen oedd
awdur y cywydd i anfon y penlöyn o dde Cymru i sir Feirionnydd at ei gariad, Lleucu
Llwyd,34 cerdd ac iddi’r un naws gonfensiynol ag ‘Yr Wylan’ ac ‘Yr Ehedydd’. Nid yw’n
hollol eglur pa fath o aderyn yn union yw’r penlöyn, y dywedir bod ei ben yn ddu fel
darn o lo, ond diau mai’r titw mawr ydyw.35 Efallai y gellir mentro cynnig bod yr aderyn
bychan hwn, sy’n hyderus ac yn llawn cân, yn cynrychioli cymeriad y bardd ei hun. Ac
nid anodd credu bod ‘uchelwr annibynnol diofn, beiddgar’, yn ôl yr argraff a ffurfiwyd
gan Saunders Lewis o’i waith yn gyffredinol,36 yn ymwisgo’n lliwgar ei hun.

Wrth grynhoi’r agweddau amlycaf ar y gwaddol a grewyd gan feirdd y bedwaredd
ganrif ar ddeg i’w holynwyr wrth yrru adar yn llateion, dwy sy’n flaengar. Y mae dewis a

difaterwch tuag at y bardd. Nid anodd tybio bod gofyn i swyddog llys yn y cyfnod fedru
sawl iaith, sef Lladin, Ffrangeg, Cymraeg a Saesneg, ac yn y cywydd pwysleisir doniau
ieithyddol yr aderyn:

Pregethwr maith pob ieithoedd ...
Saith ugeiniaith a ganai ...
Ieithydd ar frig planwydd plas ...17

Fel y sylwodd Huw Meirion Edwards,18 y mae cân y ceiliog bronfraith yn arbennig o
amrywiol, a gwedda hynny i’r dim i’w rôl yn y cywydd.19 Y mae’r un nodweddion yn
cymhwyso’r ceiliog bronfraith i’w rôl yn ‘Offeren y Llwyn’,20 nid yn unig fel llatai sy’n
dod â neges oddi wrth Forfudd ond hefyd fel un sy’n cymryd rhan yn yr offeren.
Awgrymir bod yr aderyn ‘geiriog’21 yn darllen yr Efengyl yn llawer gwell na sawl offeiriad
plwyf:

Mi a glywwn mewn gloywiaith
Ddatganu, nid methu, maith,
Ddarllain i’r plwyf, nid rhwyf rhus,
Efengyl yn ddifyngus.22

Yn y cerddi sy’n cael mwy o hwyl byth ar gorn confensiynau’r genre, y mae’r math o
aderyn a ddefnyddir yn allweddol. Yn ‘Ymddiddan â’r Cyffylog’,23 gosodir y
digwyddiadau yn y gaeaf. Yn hyn o beth, y mae’r cyffylog, sy’n ymweld â Chymru yn y
gaeaf, yn aderyn digon addas i’w rôl, ond y mae ganddo hefyd gymhwyster nad yw mor
amlwg.24 Wrth roi ei gyfarwyddiadau i’r aderyn, sef cadw llygad ar ffyddlondeb y ferch,
awgryma’r bardd y byddai’r aderyn yn treulio’r tymor yn fwy cyfforddus wrth warchod
ei chartref hi na thrwy aros yn ardal y bardd. Etyb y cyffylog drwy ddweud nid yn unig
fod y tywydd wedi oeri gormod ond bod teimladau’r ferch wedi oeri hefyd:

‘Bai reitiaf dy rybuddiaw,
Tydi, fab teg arab: taw!
Rhywyr, mae ofn y rhewynt,
Y gwylir hi, gwael yw’r hynt;
Eres hyd y bu’n oeri,
Aeth arall hoywgall â hi.’25

Felly, rhoddir i’r aderyn leferydd a hefyd fuddugoliaeth ysgubol dros y bod dynol yn y
ddadl. Yr elfen o’r stori hon sy’n dodi halen ar friw’r bardd yw’r gred a oedd yn gyfarwydd
yn yr Oesoedd Canol fod y cyffylog yn aderyn eithriadol o wirion.26

Y mae gan y cyffylog ran gynorthwyol mewn cywydd arall y gall mai Dafydd ap
Gwilym a’i lluniodd. Yma eto y mae’r bardd yn defnyddio ymgom i chwarae â’r genre.27
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alarch: aderyn mawr, anodd ei guddio, sydd bron yn fud. Ond gellir dadlau bod statws
cymdeithasol uchel yr alarch yn hollol gyson â chywair y gerdd sy’n cyfleu serch cwrtais,
sef parch y bardd tuag at ei gariad a difrifoldeb y berthynas nad oes iddi unrhyw odineb.
Ymhellach, gellid awgrymu yn betrus fod y bardd yn adleisio’r chwedl werin y seiliwyd
‘Milun’ arni, sef y gerdd Ffrangeg gan Marie de France.47 Lleoliad digwyddiadau craidd
y gerdd honno yw gwastadeddau Gwent, a gellir casglu mai dyna ardal wreiddiol y
chwedl. Yn y cywydd dan sylw, ‘Llyn Yfaddon’ yw cartref yr alarch.48 Os hwn yw’r llyn a
elwir heddiw yn Llyn Syfaddan, y mae’r bardd wedi dewis nid yn unig gynefin delfrydol
i elyrch, sef dãr bas helaeth ar dir isel,49 ond hefyd ardal nid nepell o leoliad y gerdd
‘Milun’.50

Aderyn rhyfedd arall a yrrir yn llatai mewn cywydd a briodolwyd hefyd i Ddafydd
ap Gwilym yw’r eryr.51 Cynhwysa’r gerdd nifer o nodweddion y cywydd llatai
confensiynol: disgrifir y llatai a’i alw’n ddewin,52 canmolir harddwch y ferch, rhoddir
cyfarwyddiadau i’r aderyn, caiff ei annog i frysio am fod y bardd yn nychu o serch ac,
mewn cwpled a godwyd air am air o waith Dafydd ap Gwilym ei hun, gorchmynnir
iddo ddychwelyd gyda chusanau’r ferch.53 Er hynny, y mae ambell nodwedd ar y cywydd
sy’n peri i’r darllenydd ddyfalu a oes elfennau o ddychan a pharodi i’w cael ynddo. Yn
gyntaf, nid yw’r aderyn mawr ac ysglyfaethus hwn yn ddewis amlwg o bell ffordd i gyfleu’r
teimladau serchus tyner sydd gan y bardd, er bod ei statws fel pennaeth yr adar yng
nghyfundrefn Cadwyn Bod y tu hwnt i unrhyw amheuaeth.54 At hynny, defnyddir
ansoddeiriau a fenthyciwyd o faes disgrifio adar mân, megis ‘cerddgar’ ac ‘esgud’, a’r
rheini’n hollol anaddas ar gyfer eryrod.55 Y mae arwyddion eraill hefyd i’w cael, y tu allan
i’r rhannau o’r cywydd sy’n darlunio’r llatai, sy’n awgrymu bod tafod y bardd yn ei foch: 

Ymddiddan â’r feingan ferch
Ar dwyn, ac er Duw annerch
(Dan arwydd nad un wriawg),
A ãyr hi wra yrhawg.
Ei llaw sydd, iarlles, heddiw
Ar ei bod mewn gweddwdod gwiw ...56

Y mae’r safbwynt hwn yn wahanol iawn i ymagweddu godinebus y carwr mewn cerddi
eraill, megis ‘Yr Ehedydd’ gan Ddafydd ap Gwilym, ‘Y Penlöyn’ gan Lywelyn Goch, ac
‘I’r Paun’ gan Ddafydd Nanmor a drafodir isod. Gellir dadlau bod awdur cywydd ‘Yr
Eryr’ yn hollol o ddifrif wrth gydnabod pwysigrwydd priodas. Erbyn y bymthegfed ganrif
byddai priodas wedi derbyn sêl yr eglwys ac nid ydoedd bellach yn gytundeb sifil o dan
y gyfraith frodorol y gellid ei derfynu yn yr un modd ag unrhyw gytundeb sifil arall.57

Ond gellir canfod hefyd ryw orfanylder yn y chwe llinell a ddyfynnwyd uchod, sy’n peri
i’r darllenydd amau difrifoldeb y bardd, yn enwedig wrth ystyried nodweddion ei latai.58

Yn y cerddi ar glawr a briodolir gyda sicrwydd i feirdd y bymthegfed ganrif, nid
anfonwyd ond un aderyn yn llatai, sef y paun a yrrir gan Ddafydd Nanmor i ddwyn ei

disgrifio’r adar yn allweddol i undod y gerdd ac yn rhoi cyfle i gyflwyno hiwmor; yn ail,
cyfoethogir y cywydd trwy roi rôl i Eiddig fel gelyn i’r bardd, i’w gariad ac i’r aderyn.

Cerddi llatai o’r bymthegfed ganrif ac o hanner cyntaf y ganrif ganlynol
Rhaid aros tan Oes Elisabeth i weld cerddi sy’n datblygu thema’r elyniaeth hon rhwng y
bardd ac Eiddig. Yn y cywyddau a dadogwyd ar Ddafydd ap Gwilym ac sy’n debycach
o fod yn perthyn i’r bymthegfed ganrif, neu ychydig yn ddiweddarach, dewiswyd weithiau
lateion annisgwyl a diddorol a chanddynt gysylltiadau cynnil ag agweddau dynol y cerddi.
Yn ‘Y Ceiliog Du’,37 y rhywogaeth a ddewisir yw’r rugiar ddu.38 Ymddygiad mwyaf
nodedig yr adar hyn yw’r ffordd y mae’r ceiliogod yn dod ynghyd i berfformio’n fyrlymus
yn y bore bach tua diwedd y gwanwyn i ddenu cymar. Cyfeiria’r bardd at y cynulliadau
hyn:

Dy waith yw dwywaith bob dydd
Er eu mwyn, ieir y mynydd,
Yn ael coed cynnal cadoedd
Â rhif gwñr, tra rhyfyg oedd.39

ac at ymdrechion y ceiliog i dynnu sylw ato ei hun: 

Castellwr, diddanwr dyn ...40

Yn y cadoedd hynny, sef y ‘lek’, llwydda un ceiliog goruchafol a saif yng nghanol y
ceiliogod eraill i dynnu sylw’r rhan fwyaf o’r ieir, a pharu â hwy.41 Ac yn y cywydd,
darlunnir y ceiliog fel Cydiwr fry coedieir y fron ...,42 ac yn llai amrwd, Crefydd serch,
crefyddus wyd.43

Ceir hefyd y llinellau:

Ni mynny, ben-ymwanwr,
Bwyd y dydd ond bedw a dãr – 
Bwyd o frig coed bedw y fron,
Bwyd ieir fydd mewn bedw irion.44

Y mae’n wir fod blagur coed bedw yn fwyd pwysig i’r rugiar ddu,45 ond diddorol sylwi
hefyd mai’r fedwen sydd fwyaf cysylltiedig â serch yn y coed. Y mae’n amlwg, felly, fod y
bardd yn gyfarwydd â champau rhywiol y gellid eu priodoli i’r aderyn, a diau y byddai’r
gynulleidfa wedi deall arwyddocâd y fedwen erbyn y trydydd cyfeiriad ati yn y dyfyniad
uchod. 

Cywydd cynnar arall o apocryffa Dafydd ap Gwilym yw ‘Yr Alarch’, cerdd a
briodolwyd hefyd i Ddafydd ab Edmwnd.46 Ar yr olwg gyntaf, o leiaf, llatai rhyfedd yw’r
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gael eu cwtogi.71 Gellir cynnig bod rhai beirdd gweithgar yn y maes, megis Siôn Tudur a
Thomos Prys, a dreuliodd ill dau gyfnodau yn Llundain, wedi dod dan ddylanwad yr
arfer yn Lloegr o lunio cerddi gorchestol am greaduriaid bychain. Rhoid cryn fri ar
gampweithiau o’r fath.72

Ar yr olwg gyntaf, yr oedd dewis adar hela fel llateion mewn dau gywydd o’r cyfnod
hwn yn beth mor annisgwyl â dewis yr eryr yn y cywydd a drafodwyd uchod, ond y
mae’n werth sylwi mai adar bychain a ddefnyddid gan ferched yn bennaf oedd y rheini,
sef y gwalch glas a hebog yr ehedydd. Osgoir felly’r lletchwithdod sydd ynghlwm wrth
anfon aderyn mawr rheibus at ferch i fynegi teimladau tyner y bardd. Ymddwyn yn yr
helfa yn ôl dymuniadau’r merched a’u gollyngai y mae’r gwalch glas a hebog yr ehedydd,
mewn egwyddor o leiaf, gan awgrymu’n gynnil fod y bardd yn fodlon gweithredu yn ôl
mympwyon ei gariad. Yn y cywydd o waith Siôn Tudur, fe all fod yn arwyddocaol fod
yr hobi, sef hebog, yn aderyn sy’n lladd yr ehedydd, sef un o lateion mwyaf enwog y
meistr ei hun, Dafydd ap Gwilym; yn wir, dyma brif brae yr hebog:

Os dôi â larcs is dy law
Delir y rhain â dwylaw.73

Anfonwyd gwylanod gan Domos Prys a chan Siôn Phylip at gariadon. Erbyn diwedd yr
unfed ganrif ar bymtheg yn Lloegr, aethai delwedd yr wylan yn un negyddol, a chyfleai
drachwant a thwpdra.74 Rhaid bod Tomos Prys a’i gysylltiadau cryf â Llundain yn
ymwybodol o’r newid hwn, ond yn ei ddisgrifiad swmpus o’r wylan, erys yn ffyddlon i’w
harwyddocâd cadarnhaol yn y traddodiad barddol Cymraeg ac adleisia ddelweddau
Dafydd ap Gwilym. Yn y cywydd arall,75 deuir o hyd i’r bardd Siôn Phylip ar y traeth yn
Abermo am fod y môr tymhestlog yn ei atal rhag ymweld â’r ferch, o bosibl ym
Mhenrhyn Llñn.76 Portreadir yr wylan fel aderyn gwyllt swnllyd, tebyg i’r môr a’r gwynt,77

ac un sydd wedi llwyr feistroli’r cynefin garw, yn hytrach nag fel symbol o wynder a
phurdeb. Oherwydd hynny, y mae hi’n hollol gymwys i groesi’r môr at y ferch.

Ar dir wedi ei fraenaru gan ei ragflaenwyr y saif Tomos Prys mewn cywydd arall lle y
disgrifir ceiliog mwyalch a anfonir yn llatai at ferch ddienw.78 Rhydd ddigon o sylw i’w
gân, sy’n addfwyn er nad yw mor amrywiol ei thôn ag eiddo’r ceiliog bronfraith. At hyn,
cenfydd ynddi ryw dristwch sy’n ei gwneud yn gymwys i gyfleu clefyd serch y carwr, sef
yr afiechyd yr arferai’r beirdd ddioddef ohono: 

Clyw f ’araith, ãr claf, orig,
Mae’r galon yn don mewn dig ...
A thi’r mwyalch, difalch du,
Sy’ orau gwas i’w yrru.79

At hynny, y mae awgrym yn y cyfarwyddiadau a roddir i’r llatai nad yw perthynas y bardd
â’r ferch yn gadarn.80 Os amheua’r ferch ffyddlondeb y bardd,81 y mae diniweidrwydd

hen gariad, Gwen o’r Ddôl, oddi ar ei gãr. Aderyn mawr hanner dof sydd â’r un
arwyddocâd cymdeithasol â’r alarch oedd y paun. Nid mynegi teimladau’r bardd tuag
ati yn unig yw tasg y paun ond:

Rhodia dros y rhydiay draw,
Blas Eiddig, heb les iddaw.
Gole gwfwl, gwilia gyflwr,
A gwna gas rhwng Gwenn a’i gãr.59

Ac felly: 

A dyrred fel adarwr,
A dwg Wenn o dñ ei gãr.60

Gellir canfod awgrym o ddoniolwch hefyd wrth i’r bardd wahodd y paun i gerdded yn
hytrach na hedfan,61 ac wrth iddo ofyn i’r aderyn ymddwyn ‘fel adarwr’,62 sef un na
ddisgwylir iddo weithredu ond yn llechwraidd. Sylwodd sawl cywyddwr ar gerddediad
gochelgar y paun,63 ond nid yw hyn o gymorth mawr i’r aderyn, a ddarluniwyd yn ei
holl rwysg ynghynt yn y cywydd, wrth iddo geisio dwyn Gwen.64

Os oedd tafod Dafydd Nanmor yn ei foch wrth osod y dasg i’r paun, y mae’r darlun
crefftus ohono, sy’n llenwi’r rhan fwyaf o’r cywydd, yn rhoi’r cyfle iddo fanteisio ar
bosibiliadau symbolaidd yr aderyn. Fel y sylwodd Saunders Lewis,65 ‘aderyn y lawnt yn
y plas’ ydyw, a thrwy ei ddelweddu y mae’r bardd yn mynegi cefnogaeth gadarn i’r
gyfundrefn gymdeithasol hierarchaidd a oedd yn agwedd amlwg ar ei gywyddau mawl
adnabyddus i deulu Rhys o’r Tywyn.66 At hynny, y mae’r paun drudfawr, sy’n arddangos
ei holl blu ysblennydd yn y gwanwyn ac ar ddechrau’r haf, yn symbol da o’r carwr brwd
uchelwrol ac yn sbarduno’r bardd i gysylltu’r arddangosiad hwn â mis Mai:

Simwr teg [fis Mai yw’r] tay.67

Mis Mai oedd mis y cariadon, ac un arfer oedd gwisgo dail a blodau.68 Ond efallai y gellir
adnabod hefyd yma ryw dinc gwrthglerigol wrth i’r bardd ddefnyddio trosiadau sy’n
perthyn i wisg yr offeiriad i ddarlunio’r paun ar ei neges anfoesol.69

Cerddi llatai o ail hanner yr unfed ganrif ar bymtheg
Cafodd y canu llatai, yn enwedig wrth anfon adar, gryn dipyn o adfywiad yn Oes y
Frenhines Elisabeth, yn bennaf ymhlith y beirdd a ganai ar eu bwyd eu hunain.70 Nid
enwir yr un gariad yn y cywyddau hyn, ac ni sgwrsia’r un llatai â’r bardd, ond rhoddir yn
aml rôl amlwg i Eiddig a phenodir sawl llatai annisgwyl. At hynny, tynnir darluniau eithaf
manwl o’r llateion, yn enwedig gan Domos Prys, a hynny mewn oes pan oedd y
disgrifiadau o’r rhoddion, gan gynnwys adar, yn y cywyddau gofyn a diolch yn tueddu i
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torri’r goedwig. Mynegir galar y bardd yn niweddglo’r cywydd:

Yn iach gweled mewn gwledydd,
Dynnu gwen i dwyn a gwñdd;
Yn iach oed mewn mangoed maeth,
Oherwydd trymed hiraeth;
Yn iach feinwasg i lasgoed,
A dwyn gwen i dyno o goed; 
Yn iach, ffarwél, ni welir
Cydymaith ar dalaith dir;
Yn iach oed i goed o gyll
Â gwen dan wybren Ebryll;
Yn iach, meinwen, dros ennyd:
Cana’n iach bellach i’r byd.91

Y mae’n amlwg mai colli’r cyfleoedd i garu’n ddirgel, yn hytrach na dinistrio cynefin yr
adar, sy’n poeni’r bardd yn y llinellau hyn. Prin, felly, y gellir galw Tomos Prys yn fardd
o flaen ei amser.92

Camodd Tomos Prys ymhellach ar hyd yr un trywydd yn y cywydd i anfon yr eryr
at ryw ugain o gyd-feirdd yn negawd olaf yr unfed ganrif ar bymtheg i osod her iddynt,
sef llunio cerdd a fyddai’n lladd Eiddig.93 Wrth wneud hynny, tynnodd ar y traddodiad
a âi yn ôl i gyfnod Beirdd y Tywysogion o leiaf,94 drwy ragdybio y gallai cerdd beri i
rywun farw fel a ddigwyddodd, yn ôl cred yr oes, i Rys Meigen wrth ddenu gogan Dafydd
ap Gwilym arno.95

Gwrthyd y rhan fwyaf o’r beirdd a anerchir gan Domos Prys ei gais, er bod hynny ar
sail amryw resymau ymarferol nad ydynt yn cyffwrdd â moesoldeb. Ond try’r ymrysonwr
profiadol Edmwnd Prys awdurdod ac urddas y gennad, sef y rhinweddau a bwysleisiwyd
gan Domos Prys wrth ei ddewis ar gyfer y gorchwyl,96 at ei felin ei hun a rhoi Tomos yn
ei le:

Dwys amod edn, dos ymaith,
Drwy fawr dasg adref o’r daith;
Ag i’th ôl nid gwiw dolef,
Aderyn wyd Duw o’r nef;
Anweddus frwydr anniddan,
Gwâs mawr i negesau mân ...97

traddodiadol y ceiliog mwyalch yn ei gymhwyso ymhellach i’w dasg o dawelu ei meddwl.
Nid yw’r cywyddau hyn o waith beirdd yr unfed ganrif ar bymtheg yn mynd yn bell

oddi ar lwybr y canu serch cwrtais sydd yn foesol gywir; nid oes awgrym fod y ferch yn
briod ac ni chaiff y llatai ei annog i fynd y tu hwnt i fynegi teimladau’r bardd.82 Ond, fel
y cawn weld, yr oedd beirdd y cyfnod yn ddigon parod i wneud hwyl am ben eu gelyn
traddodiadol, sef Eiddig. Fel Dafydd ap Gwilym, gyr Siôn Tudur yntau’r ceiliog bronfraith
yn llatai, ac mewn llinell sy’n dwyn i gof y gorchymyn gan Ddafydd Nanmor i’w baun,
awgrymir Dwg ryw gas er dig i’r gãr.83

Ond yr hyn sy’n neilltuol ynghylch y cywydd yw’r manylu ar yr amryw beryglon sy’n
wynebu’r ceiliog bronfraith ar ei daith. Yn gyntaf, cofia’r bardd ei ofnau ei hun y byddai’r
aderyn yn cael niwed cyn cyrraedd pen ei daith,84 ac wedyn dychwel at yr un topos gan
gysylltu’r peryglon y tro hwn ag Eiddig, yn enwedig â’i gath anhardd:

Mogel air call, maglwr cas,
Malais Eiddig mal Suddas.
Mogel, er Duw, maglwyr dig,
Galar oedd, gwylwyr Eiddig;
Mogel yr haf, magl a rhwyd,
A’i gath henllom gethinllwyd.
Lle tybus, astrus, estron,
Llety’r haf lle taria hon.85

Mewn cywydd arall, lle y cyfunir y serch a deimla’r bardd tuag at wraig Eiddig â’i gasineb
tuag at y gãr am rwystro’r oed, y bioden yw cennad Tomos Prys, a’i thasg yw twyllo’r
gãr cas a dod â’i wraig i’r llwyn.86 Y mae’r ffelaf edn o’r byd, chwedl Dafydd ap Gwilym,87

yn aderyn hollol addas i’r rôl hon ac felly y’i darlunnir yn llinellau agoriadol y cywydd:

Y bioden, freithwen fron,
Gwaraidd ydwyt, nid gwirion,
Odid na chai dy adel
Yn ffals, yr aderyn ffel,
Cyw serth ar frig y perthi,
Cyfrwysddrwg yw d’olwg di.88

Dengys Tomos Prys ragor o ddyfeisgarwch mewn dau gywydd lle y rhydd adar adroddiad
i’r bardd am Eiddig a’i weithgareddau. Yn un ohonynt, y mae’r gog, sef cynrychiolydd
traddodiadol y rhai sydd am ddwyn gwraig Eiddig, yn sôn am wir natur Eiddig a’i debyg,
ac am yr anawsterau y mae’n rhaid eu hwynebu wrth geisio gwahanu ei wraig oddi
wrtho.89 Yn y cywydd arall, cwyna’r bardd wrth y ceiliog bronfraith nad yw’r goedwig, lle
yr arferai gwrdd â merch yn yr haf, i’w gweld mwyach; rhestrir mewn cwpledi pert chwe
math o adar sydd wedi diflannu.90 Etyb y ceiliog bronfraith gan ddweud bod Eiddig wedi
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Siôn Mawddwy oedd y bardd a arbenigai fwyaf ar y math hwn o ganu. Anfonodd
adar yn genhadon at noddwyr mewn pum cerdd, yn ogystal â’r haul (ddwywaith), y
gwynt, a’r gleisiad mewn pedair arall.104 Dichon mai’r aderyn mwyaf annisgwyl ymhlith
y pump a anfonwyd gan Siôn Mawddwy yw’r forfran, sef y frân goesgoch.105 Gyrrwyd
hi o Aberdyfi at Edwart ap Huw o Riwlawnwyd, sir y Fflint.106 Aderyn sy’n gyfyngedig
i arfordir gorllewin Cymru ac i Eryri yw’r frân goesgoch erbyn hyn,107 ond arferai fod yn
llawer ehangach ei dosbarthiad.108 Sut bynnag, uwch Aberdyfi y cychwynna’r aderyn ar ei
daith, lle y mae’n weddol gyffredin o hyd, nid nepell o Fawddwy, cynefin y bardd. Y mae
ei ddarlun o’r aderyn, er byrred ydyw, yn ddigon manwl i fwrw o’r neilltu amheuon
ynghylch pa rywogaeth yw ei negesydd:

Y frân o liw, freiniol waith,
Y muchudd digudd degwaith,
Coch dy big, chwedl dig nid oes,
Cochion ddigon dy ddwygoes.
Du yw dy bais, feinlais fodd,
Doeth lewyrch, Duw a’th liwiodd
Megis metel Wyddelig,
Mwyar yw’r bais, marwar big.
Morfran loywlan oleulais,
Morlo a’i beintio dy bais.
Iawn hydar yma’n hedeg
Yr wyt ti yng nglan môr teg.109

Ni cheir brain coesgoch yn sir y Fflint erbyn hyn ond fe’u gwelid ar arfbais Edwin,
arglwydd Tegeingl yn y ddeuddegfed ganrif,110 dyn a hawlid yn hynafiad gan Edwart ap
Huw.111 Diau y byddai Edwart wedi gwerthfawrogi clyfrwch y bardd wrth ddewis yr
aderyn hwn.112

Gyrrodd Wiliam Cynwal dri aderyn yn negeswyr. Mewn cywydd lle y gyrrir gwennol,
cedwir yn dynn at strwythur y cywydd llatai confensiynol.113 Ond yn y ddau arall, ceir
peth amrywio. Yn y naill, enfyn y bardd aderyn hela—yr hebog tramor y mae’n debyg—
yn negesydd o ogledd Cymru i Antwerp i ymbilio ar Gatrin o Ferain a’i hail ãr, Rhisiart
Clwch, i ddychwelyd i’w stadau helaeth yng Nghymru. Y mae’n debyg fod y negesydd a
ddewiswyd gan Wiliam yn cyd-fynd â’r cyd-destun i’r dim. Yr oedd angen aderyn i groesi’r
môr a byddai rhaid iddo fod yn un cryf a chyflym ar gyfer y daith hir er mwyn dangos
difrifoldeb y gofyniad. At hynny, efallai y byddai dewis un o adar bychain y canu llatai
confensiynol wedi ensynio bod cymhellion serchus ganddo tuag at ei noddwraig.114

Lluniodd Wiliam y trydydd cywydd ar ran aelod pwysig o deulu Gwedir, sef Morys
Wyn ap Siôn Wyn.115 Yn y cywydd hwn, y mae’r bardd yn gyrru pioden i Iwerddon i
gyfarch Syr Nicholas Bagenal a’i wraig Elin, merch Edward Gruffudd y Penrhyn. Milwr
llwyddiannus a lliwgar oedd Syr Niclas a oedd yn berchen ar y Plasnewydd ger

Anfon adar at noddwyr
Yn y cywyddau i Eiddig a drafodwyd uchod, nid yw’r cysylltiadau â’r canu serch yn rhai
cryf. Yr hyn a wnaeth beirdd yr unfed ganrif ar bymtheg oedd defnyddio’r adar a
grybwyllid yn y canu serch at ddibenion canu mawl a chanu cymdeithasol yn gyffredinol.
Diau fod hyn yn apelio at y beirdd proffesiynol drwy roi cyfle iddynt amrywio eu canu
i noddwyr heb golli’r elfen o fawl personol a oedd yn amlwg at ddant y rhan fwyaf
ohonynt.98 Nid yn unig y gallai’r beirdd ddangos eu doniau wrth ddarlunio’r adar yn yr
un modd ag yn y canu gofyn a diolch ond, fel y nodwyd uchod, yr oedd y rhychwant o
adar y gellid eu dewis yn llawer ehangach nag adar dof neu led ddof y canu hwnnw. At
hynny, rhoddwyd cyfleoedd llenyddol ychwanegol iddynt gan yr elfen storïol a oedd
ynghlwm wrth yrru aderyn yn negesydd, er enghraifft drwy ddisgrifio taith yr aderyn a’r
peryglon a wynebid ganddo. Yr oedd anfon negesydd yn cydweddu hefyd â’r
cyfnewidiadau cymdeithasol a welwyd yn yr unfed ganrif ar bymtheg. Yn y ganrif
flaenorol, pan oedd y beirdd proffesiynol yn cwrdd â’r noddwyr yn rheolaidd yn eu
cartrefi, yn unol â phatrwm gweddol sefydlog y teithiau clera,99 byddai’r wedd artiffisial
ar anfon aderyn atynt i’w moli wedi bod yn amlwg. Ond erbyn Oes Elisabeth, ceisiai
nifer fawr o noddwyr y beirdd achub ar y cyfle i lwyddo yn y byd Seisnig ac, yn sgil eu
dyheadau, yr oedd angen iddynt deithio a threulio cyfnodau hir y tu allan i Gymru, yn
enwedig yn Llundain.100 Oherwydd hynny, o bellter yn aml yr anerchai bardd ei noddwr.
Yr oedd anfon negesydd nid yn unig yn ymateb digon naturiol i’r amgylchiadau hyn ond
hefyd yn fodd o fynegi hiraeth amdano ac o ymbil yn ddwys arno i ddychwelyd i Gymru.
Cyhuddir beirdd yr unfed ganrif ar bymtheg o ddiffyg antur am eu bod yn glynu’n dynn
wrth arddull a chynnwys barddoniaeth eu rhagflaenwyr, ond cyn belled ag y troent
gonfensiwn y llatai at felin eu canu mawl, hwyrach y ceir rheswm dros oleddfu’r farn
honno ryw ychydig.101

Y mae’r cywydd cyntaf o’r math hwn, hyd y gellir gweld, yn gynharach o gryn dipyn
na’r rhelyw. Perthyn y gerdd i Huw Cae Llwyd, bardd o ail hanner y bymthegfed ganrif
a fagwyd yn sir Feirionnydd cyn iddo symud yn ddyn ifanc i’r de-ddwyrain. Canodd
Huw’r cywydd hwn i anfon y wennol at hen noddwr (anhysbys bellach) yn y gogledd.
Ar ôl disgrifio’r wennol yn gynnil, ceir y bardd yn moli’r noddwr a’i deulu mewn modd
digon confensiynol ac yn mynegi ei hiraeth am fro ei febyd.102 Y mae cerdd Huw Cae
Llwyd yn drawiadol am ei bod yn enghraifft gynnar o anfon llatai at noddwr a hefyd am
ei bod yn adrodd yn fanwl un o chwedlau’r Groegiaid, sef un fersiwn o’r stori am Tereus
a Procne, a hynny mewn cyfnod pan nad oedd y beirdd Cymraeg fel y cyfryw yn hyddysg
yn y Clasuron. Ni ddaw’r rheswm dros ystyried bod y digwyddiadau erchyll a adroddir
yn berthnasol i’r wennol yn amlwg tan gynffon y stori. Ac yntau’n briod â Procne,
treisiodd y Brenin Tereus Philomela, sef chwaer ei wraig, a thorri ei thafod rhag iddi
ddatguddio ei drosedd. Serch hynny, llwyddodd y chwiorydd i gyfathrebu â’i gilydd a
dialodd Procne ar Tereus trwy goginio Itys, eu mab, a’i weini i’w dad. Ymateb Tereus
oedd ceisio lladd y chwiorydd ond fe’u hachubwyd gan y duwiau a droes Philomela’n
eos a Procne, fel negesydd Huw Cae Llwyd, yn wennol.103
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Mewn dau gywydd gan feirdd anenwog, gwelir ymdrechion hefyd i amrywio’r
patrwm. Gofynnodd Huw Pennant am gyngor gan wylan ynghylch pa noddwyr y dylai
‘wau mawl’ iddynt.121 Dilyn, o big yr aderyn, ryw 70 o linellau mawl confensiynol i
uchelwr o Fôn, Siôn Wyn ab Ifan ap Siôn, a’i wraig. Cymhwyster yr wylan fel cynghorwr,
yn ôl y cywydd, yw ehangder ei gwybodaeth, ac felly fe bwysleisir yn gynnil bwysigrwydd
y noddwr i’r bardd.122 Amrywiad arall ar yr arfer o anfon aderyn i gyfarch noddwyr yw’r
cywydd o waith un o ddisgyblion Lewys Morgannwg, sef Meurig Siôn o Lanisien a oedd
yn ei flodau yn ail hanner yr unfed ganrif ar bymtheg.123 Yn y gerdd, daw’r wylan, a
ddarlunnir mewn ffordd hollol draddodiadol, at y bardd o Aberafan. Wrth ateb
cwestiynau’r bardd, clodfora’r wylan y lle a’i bobl. Ychwanega’r bardd ei fawl ei hun gan
yrru’r aderyn yn ôl i annerch y dref gref ei gras.124 Enghraifft arall o foli o bellter yw’r cywydd
hwn, ac y mae’r wylan yn ddewis addas ar gyfer y daith ddychmygol ar hyd Môr Hafren
o ardal Caerdydd i Aberafan. A chan dybio mai er mwyn pysgota am noddwyr newydd
yn yr ardal yn hytrach nag annerch cydnabod o uchelwr y lluniasai Meurig y cywydd
hwn,125 gellir deall pam y dewisodd aderyn llednais, ond braidd yn ddi-liw, at y dasg yn
hytrach nag aderyn mawr arall, megis aderyn ysglyfaethus, ac arwyddocâd deublyg iddo.

Anfon adar at berthnasau ac at gyfeillion
Esblygodd yr arfer o anfon adar yn genhadon ymhellach, yn enwedig yn nwylo’r bardd-
uchelwr, Tomos Prys o Blasiolyn, a yrrodd sawl math o aderyn, yn ogystal â chreaduriaid
eraill, i gyfarch ac i annerch o bell gyfeillion a pherthnasau. Yr un agosaf oedd ei berthynas
iau, Owain Fychan o Lwydiarth yn Nyffryn Efyrnwy, i’r de o fynyddoedd y Berwyn.
Anfonwyd cog ato ef. Cyngor y gennad yw y dylai Owain ymbwyllo a rhoi’r gorau i
fercheta. Ar yr olwg gyntaf, y mae’r dewis braidd yn rhyfedd o ystyried y pwyslais yn y
gerdd ar enw’r gog mewn materion serch:

Dra bych, medri’n wych mewn coed
Droi a gwilio dirgeloed,
Dan ysbïo, taerdro tost,
Digio Eiddig, da y gwyddost;
Y gair gwcw gyr gwcwallt
Yn llwyr o’i gof yn llawr gallt:
Nid pleser, goleuder gwlad,
Dy unllais ond i anllad!126

Ond efallai fod yr aderyn a ddewiswyd yn cryfhau neges y gerdd trwy gynrychioli’r bardd,
a hynny ar y sail yr arferai Tomos Prys ymddwyn yn yr un modd â’r gog—ac Owain
Fychan yntau—ond ei fod wedi ymddiwygio:

Tomas wyf, ond da im sôn,
Yn troi’i feddwl trwy foddion

Llanedwen, Ynys Môn, er ei fod yn byw yn Iwerddon.116 Moli Syr Niclas ac Elin mewn
modd digon confensiynol y mae’r bardd, ond gellir dadlau yr ensynia’r math o aderyn a
ddewiswyd fod gan Forys Wyn (a chan y bardd ei hun yntau) deimladau deublyg tuag
at Syr Niclas. Gorchmynnir i’r bioden annerch Elin yn unig a dweud bod Morys Wyn
yn gweld ei heisiau. Credid bod y bioden yn aderyn peniog a fedrai siarad ond y mae’n
anodd derbyn y byddai bardd o’r cyfnod yn defnyddio’r bioden i fynegi cariad neu barch
diffuant; fe’i gwelid hefyd ynghyd ag aelodau eraill o deulu’r frân yn aderyn anfad, ac
ystyrid ei lliw brith yn arwydd o natur gyfrwys a thwyllodrus y lleidr. O gofio’r credoau
hyn, ymddengys fod tafod y bardd yn ei foch, er bod y disgrifiad agoriadol o’r aderyn yn
ddigon clodforus ar yr olwg gyntaf:

Y bi fraith ni wna i neb frad,
War siriol, aro i siarad;
Deglau cai odidowg-glod,
Daw hap, clyw, di piau clod.
Breithu edn, ddreinbyrth adail,
Blu didwn mewn blodau dail,
Du wyd a gwych, doid â gwir,
Ond y tor, ydwyt eirwir;
Brenhines, brân a henwyn’,
Brig clawdd gwiw a barclodd gwyn,
Cydran lles, cadw yr un llw,
Crecian yn y cwr acw.117

Ond cyfeirir yma sawl gwaith at onestrwydd yr aderyn ac at ei blu brith, er bod y plu yn
cael eu hystyried yn arwydd o’i anonestrwydd.118 Nid yw ‘brenhines’ yn eistedd yn
esmwyth wrth ‘frân’ ychwaith a gallai’r bardd fod yn chwarae â’r ymadrodd ‘bol clawdd’
yn y llinell ganlynol.119 Y mae’r disgrifiad yn cyrraedd ei anterth wrth gyfeirio at lais cryg
y bioden. Nid oedd bardd mor geidwadol â Wiliam Cynwal yn debygol o fod yn agored
amharchus tuag at ei noddwr, ond ymddengys fod yr aderyn yn ychwanegu peth hiwmor
cynnil at y cywydd. 

Mewn cywydd tra gwreiddiol i’r un noddwyr, troes Wiliam Llñn y confensiwn hwn
at ddibenion marwnadu.120 Egyr y gerdd yn y modd arferol drwy annerch a darlunio’r
negesydd, sef alarch, yr un aderyn ag a ddewiswyd gan Wiliam Cynwal i annerch yr un
noddwraig. Fel yng nghywydd Cynwal, anogir yr alarch i fynd i Iwerddon i gyfarch Elin,
a dweud wrthi fod y bardd yn ôl yng Nghymru yn gweld ei heisiau. Ymetyb yr alarch
fod Elin yn ei bedd bellach a gosodir hiraeth y bardd mewn goleuni ysgytwol o newydd.
Rhoddir y llinellau marwnadol eu hunain wedyn i’r alarch. Fel yng nghywydd Dafydd
ap Gwilym sy’n adrodd y sgwrs â’r cyffylog, y mae’r aderyn yn cael y gorau ar y bardd,
ond y mae’r swyddogaeth lenyddol sydd i’r tro annisgwyl yn hollol wahanol yng ngherdd
Wiliam Llñn. 
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Aderyn braidd yn annisgwyl a anfonir gan Domos Prys mewn cywydd arall yw’r dryw.
Gofynnir i’r dryw gyfarch cyfeillion y bardd wrth iddynt ymddigrifo yn Llundain. Yn
ogystal â chanu’n swynol, y mae ganddo gymwysterau eraill ar gyfer y dasg o ddod o hyd
i’r cyfeillion yn Llundain:

Di-gost, di-fost, di-fai oedd,
It drafaelio trwy filoedd,
Di-gas, yr holl fyd a’i gwñl,
Ac iawn oedd ond gan Wyddyl!
Da hwylus yw dy helynt,
Da fore a hwyr, difyr hynt.
Plethaist gerdd, freisgerdd, yn frau,
Pwnc enwog, ’r hyd pincynnau,
Llamwr bron tirion, nid dwl,
Llwyd foddus anllad feddwl.133

Gwelir yr un cymysgedd o ffansi ac ymarferoldeb yn y cywydd lle y gyrrir y cyffylog at
Birs Gruffudd i geisio ei ddenu’n ôl i’r Penrhyn o’i anturiaethau ar y môr.134 Nid yw
arwyddocâd y rhywogaeth hon mor amlwg ag eiddo’r llamhidydd a anfonwyd gan
Domos Prys at Birs i’r un perwyl,135 ond yr awgrym yw y chwiliai’r cyffylog am Birs wrth
ymfudo o Gymru yn y gwanwyn yn ôl ei arfer.136 Diau mai’r haf oedd y tymor gorau
hefyd i Birs a’i griw chwilio am ysbail ar y môr. Nid yw twpdra tybiedig y cyffylog mor
ganolog i’r cywydd hwn ag ydyw i’r cerddi a luniodd Dafydd ap Gwilym, ond cyfeiria
Tomos at y gred mewn modd hunanfychanus sy’n adlewyrchu agwedd Dafydd:137

Os ffôl wyt ti, oes fflat dyb,
Gyffylog [,] wyf gyffelyb.138

Cyfeirir hefyd, fel y gwna Dafydd, at y farn fod y cyffylog yn ymateb i beryglon trwy gau
ei lygaid:

Ceri, os gweli i’th gylch
Cau llygad mewn cell ogylch ...139

Gellir tybio bod y cyfeiriadau hyn at wiriondeb yn lled-awgrymu hefyd nad yw Pirs yn
llawer gwell yn hyn o beth ac y bydd siwrnai’r aderyn yn seithug.

Cyfeillgarwch a gollwyd yw thema’r cywydd a luniwyd naill ai gan Siân Griffith, neu
ar ei rhan, at ei chyfyrderes, merch o’r enw Marged Harri o Ddyffryn Conwy. Yr oedd y
ddwy ferch yn ffrindiau agos ond priododd Siân a symud i Fôn.140 Ymetyb ehedydd y
cywydd hwn i gywydd arall lle y gyrrir gleisiad at Siân gan Farged i hiraethu am eu
cyfeillgarwch a rhoi’r bai ar Siân am fod hyn wedi dod i ben.141 Er nad yw’n derbyn iddi

I fyw’n dduwiol, fwyn ddeall,
A’r byd a’i gãyr, er bod gwall,
Lle ydd oeddwn yn lladd Eiddig,
Llywydd iach, ’wy’n llai o ddig.127

Dewis diddorol arall gan Domos Prys yw’r eos a yrrwyd ganddo’n gennad o Lundain at
ei deulu a’i gyfeillion yng ngogledd Cymru pan oedd ef yn y carchar am dreisio ei nith.
Wrth ddarlunio’r eos ar ddechrau’r cywydd annodweddiadol ddwys hwn, sonnir am y
cam a gafodd Philomela, chwaer yng nghyfraith y Brenin Tereus.128 Honni ei fod yn
ddieuog y mae’r bardd ond, pe bai’r cyhuddiad yn wir, byddai ei nith wedi dioddef trosedd
tebyg i Philomela yn rhan gyntaf y chwedl.129 Gellir dadlau bod y bardd wedi dewis yr
eos yn gennad am ei bod yn cynrychioli ei nith; neges gynnil y cywydd, felly, yw fod y
ferch yn cefnogi ei hewythr wrth iddo daeru na chyflawnodd y trosedd.  

Cywydd arall o Lundain yw’r gerdd ddychanol a ganwyd gan Domos Prys i anfon y
dylluan at saith uchelwr a arferai fod wrthi’n mercheta gyda’r hwyr. Darlunnir eu
gweithgarwch yn ddigon penodol.130 Tebyg fod y bardd yn dal i fod yn y carchar ar y
pryd, a barnu wrth ddiweddglo’r cywydd sydd yn ddiau’n eironig:

Dywaid fy mod, tafod teg,
Yn Llundain, man llawendeg,
Ac yno’n byw yn gynnwys,
Yn ãr i Dduw, yn wâr ddwys,
Dan gymryd, tro ennyd trwch,
Da fwriad, edifeirwch,
Ar hyder cael, pleser plaid,
Am hynny nef i’m henaid.131

Ni synnir mai tylluan, aderyn anfad a gelyn adar eraill, yw’r gennad, a chyfeiria’r bardd
yn gynnil at hanes Blodeuwedd yn y Bedwaredd Gainc:

Doedan’ dy fod mewn brodir
Yn forwyn wych fry yn wir
Ac yn ferch, o draserch drin,
Frau wyneb, gynt i frenin,
Nes darfod it, gyfnod gwñdd,
Dwyllo huan, dall awydd,
Ac yno am dwyllo’r dyn
Diras, dy droi’n aderyn
Ac felly drwy gyfaill drwg
Dy ollwng i dywyllwg.132
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Phylip sy’n cyhuddo Gruffudd o annog Lewys i fercheta. Dibynna Rhisiart ar rôl y ceiliog
bronfraith yn y traddodiad fel llatai go-iawn, a’i amcanion yn aml yn odinebus, yn hytrach
nag ar yr un sylw penodol a geir yn y cywydd cyntaf. Ymddengys mai cellwair soffistigedig
sydd yma wrth i Risiart wrthod adnabod y dosbarth cymharol newydd o ganu; ystyria
fod unrhyw geiliog bronfraith o gennad yn symbol o serch ac o fawr ddim arall.148 Felly,
meddai Rhisiart, dylid taflu Gruffudd Hafren allan o’r Dolau-gwyn, cartref y noddwr.
Dilyn pum cywydd arall, ond rhaid dweud bod yr aderyn a ysgogodd yr ymryson yn
tueddu i encilio i gefn y llwyfan: ar ôl darluniau manwl ar ddechrau’r ddau gywydd cyntaf,
nis disgrifir ond yn un o’r cywyddau eraill.

Pioden yw’r negesydd mewn ymryson arall, a hwnnw rhwng Siôn Tudur a Siôn Phylip
wrth iddynt ganu pedwar cywydd yr un, sef cyfanswm o ryw 800 o linellau. Yn groes i
fri’r adar canu yn y tri ymryson y soniwyd amdanynt uchod, yr oedd enw atgas gan y
bioden, ond denai hefyd beth edmygedd cyndyn.149 Fel y sylwa Enid Roberts, ymryson
‘digon diniwed’ ydoedd a roddai gyfle i’r ddau fardd ifanc ddangos eu gwybodaeth a’u
sgiliau geiriol a hefyd gyfle i dynnu coesau ei gilydd.150 Y mae disgrifiadau difrïol o’r
bioden i’w cael gan y ddau fardd, ond ar un achlysur yn yr ymryson rhydd Siôn Phylip
deithi dynol i’r gennad, gan fynd hyd yn oed y tu hwnt i’r hyn a dadogodd Dafydd ap
Gwilym ar ei bioden yntau.151 Ei awgrym yw fod y bioden a Siôn Tudur yn cynllwynio
yn ei erbyn:

Dymuno brad i minnau
Yw’ch cynnadl a’ch dadl eich dau.152

Y mae’n werth sylwi hefyd sut y mae’r negesydd yn rhoi cyfle i Siôn Phylip gyfoethogi ei
waith â chyfeiriadau nodweddiadol hyddysg, naill ai at y traddodiad Cymraeg neu at y
Clasuron. Mewn fersiwn amgen o ran o stori’r Ail Gainc, edrydd sut y gyrrodd Branwen
bioden, yn hytrach na drudwen y Llyfr Coch, yn ôl i Harlech i adael i’w brawd wybod
am ei helyntion.153 Cymherir y gennad hefyd â Gwion Bach, ymgorfforiad cychwynnol
y bardd Taliesin yn ôl y chwedl, wrth i’r bardd dderbyn na ellir newid cymeriad y bioden.
Llwyddodd Gwion i gadw gafael ar yr awen a gafwyd ganddo trwy yfed o’r pair, pa wedd
bynnag y trowyd ef iddi wrth geisio dianc rhag Ceridwen. Ymdrinia Siôn Phylip â chwedl
y Groegiaid ynghylch ymryson llenyddol arall, lle y troed merched Pierws yn biod am
fwrw sen ar y Musae, ar ôl eu herio a cholli gornest yn eu herbyn:

Minnau ’mlaen a’th adwaenwn.
Dôn hyll, ni’th adwaenai hwn,
Ac a wn merch, brwydrserch bren,
I bwy wyd, y bioden.
Pan oeddud merch, dwblserch daid,
Pierws â’r top euraid,

fod yn esgeulus, gellir dadlau i Siân ddewis yr ehedydd yn negesydd i gryfhau ei hymdrech
i gymodi â’i hen gyfeilles.142 Nid ymddengys yr ehedydd fel negesydd nac fel gwrthrych
canolog arall ond yn y cywydd hwn ac yn y cywydd adnabyddus o waith Dafydd ap
Gwilym.143 Prin y gellir dyddio’r cywyddau gyda sicrwydd, ond os cafodd Marged Harri
gymorth Edmwnd Prys cyn iddo adael Llanrwst i fynd i Brifysgol Caer-grawnt yn 1565,
fel yr awgrymir mewn un llawysgrif, y mae’r cywydd hwn, ac o bosibl yr ymateb iddo,
yn gynharach o rai degawdau na’r cywyddau gan Domos Prys a drafodwyd uchod. 

Adar yn negeswyr mewn ymrysonau
Efallai y gellir olrhain yr arfer o ddefnyddio adar yn ymrysonau’r beirdd yn ôl i ddegawd
cyntaf yr unfed ganrif ar bymtheg ac i’r dilyniant o gywyddau ysgafn, digon llac eu
cysylltiadau â’i gilydd, a luniwyd gan Syr Dafydd Trefor a beirdd eraill o Fôn.144 Yn y
cywydd cyntaf, darlunia a chlodfora Syr Dafydd ei alarches ifanc wrth ei hanfon at
uchelwr lleol, Maredudd ap Tomas o Borth-aml, i ofyn, o’i phig ei hun, am gymar.
Ymddengys fod hyn yn parodïo nid yn unig y cywydd llatai, am mai’r llatai sy’n chwilio
am gariad drosti hi ei hun, ond hefyd y canu gofyn oherwydd mai’r aderyn sy’n cymryd
rôl ei berchennog. Yn yr ail gywydd, gan Ruffudd ap Hywel, y mae’r cymar arfaethedig
yn moli llais y gog gyfagos gan barodïo y tro hwn yr ymdriniaeth â’r aderyn yn y canu
serch yn gyffredinol.145 Ond nid yw’r alarch hwn am fod yn gymar i aderyn Syr Dafydd
o gwbl, a gyrrir y gog ganddo at Faredudd i awgrymu y dylai roi hen geiliagwydd yn lle’r
alarch yn y cwdyn i’w gludo gan ei gennad (meddw) at Syr Dafydd. Bwrir ymlaen â’r
stori mewn dau gywydd arall a luniwyd, y mae’n debyg, yn annibynnol ar ei gilydd, ond
y mae’r ddau yn disgrifio’r un dadrithiad wrth i’r twyll gael ei ddarganfod.

Y mae’n bosibl mai’r hyn a ysgogodd ymryson llawer diweddarach rhwng beirdd o
Fôn oedd y cywydd difrifol ei naws o waith Huw Ceiriog lle yr anfonwyd ceiliog
bronfraith at noddwr, Morys Gruffudd o’r Plasnewydd, i’w annerch ac i’w foli.146 Ar ôl
darn hir a chyfoethog sy’n disgrifio’r aderyn a’i gân, rhydd Huw Ceiriog ei gyfarwyddiadau
iddo a’r rheini’n cynnwys cyngor i beidio â nogio yn sgil y newidiadau i diroedd ystad
Morys. Awgrymir nad oedd yr awen (a gynrychiolir gan y ceiliog bronfraith) mor sicr â
hynny o’i lle yn y Plasnewydd erbyn hynny. Ar ddechrau’r ymryson chwareus sy’n dilyn,
o bosibl wrth i’r beirdd aros yn y Plasnewydd ei hun, y mae’r aderyn yn cael sgwrs â’r
bardd, Rhisiart ap Rhydderch, gan ddweud wrtho yn blwmp ac yn blaen fod Morys
Gruffudd wedi colli blas ar farddoniaeth ac wedi troi at amaethu. Cyngor y bardd yw y
dylai’r ceiliog bronfraith fynd at Siôn Lewys o’r Chwaen lle y caiff groeso mwy gwresog.
Ymatebodd o leiaf dri o feirdd Môn i’r cywydd hwn gan gynnwys Huw Cornwy. Yn ei
gywydd ef, siomwyd y ceiliog bronfraith gan ystad Siôn Lewys a dychwelodd yr aderyn
i’r Plasnewydd.

Nid oes amheuaeth am y croeso y gallai’r gennad ei ddisgwyl yn achos y ceiliog
bronfraith a anfonwyd gan Ruffudd Hafren i gyfarch Lewys Gwyn o Dywyn.147 Dilyn y
cywydd y patrwm arferol wrth ddisgrifio’r aderyn a’i gân yn fanwl cyn troi at foli’r noddwr,
yn enwedig ei allu milwrol honedig, a’i wraig Siân. Ond dena’r cywydd ymateb gan Risiart
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9 Gw. Edwards, Dafydd ap Gwilym: Influences and Analogues, 128.
10 Gw. A.H. Williams, ‘Adar yng ngwaith y Cywyddwyr’ (Ph.D. Aberystwyth, 2014), 341–59. Yn

fwy cyffredinol, gellir dadlau wrth fynd heibio, os genre y glêr oedd y canu llatai, fod ymateb Dafydd
ap Gwilym yn hollol nodweddiadol o’i gymeriad, yn ôl ein deall ohono, naill ai wrth barodïo’r
cyfrwng neu wrth ddangos y gallai ef ganu’n goethach nag unrhyw fardd di-ddysg.

11 DG.net 45.1–10. Y mae awgrym o gyflymder yn y ‘llythyr unwaith’ os y’i dehonglir fel cyfeiriad at
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Dafydd Johnston (gw. y nodyn ar y llinell, DG.net 45.9).
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18 Gw. ei nodyn ar DG.net 49.10. Cyfeiria Mark Cocker a Richard Mabey at ymchwil sydd wedi
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Cocker and Richard Mabey, Birds Britannica (London, 2005), 355.

19 Awgrymodd Rachel Bromwich mai brych y coed yw’r llatai ar sail y cyfeiriad at y mannau amlwg
y cân yr aderyn oddi arnynt, ar flaenau canghennau coed (ll. 2), ond cân dra undonog sydd ganddo
nad yw’n cydasio â’r sgiliau ieithyddol a briodolir iddo yn y gerdd.

20 DG.net cerdd 39.
21 Ib., 39.11.
22 Ib., 39.21–4.
23 Ib., cerdd 52.
24 Cysylltir y cyffylog ag ymdrechion seithug y bardd wrth geisio caru yn y gaeaf mewn cywydd arall

yr ymddengys ynddo, gw. ib., cerdd 53.
25 Ib., 52.43–8.
26 Gw. y nodyn cefndir i’r cywydd ar y wefan. Diddorol sylwi y gelwir y cyffylog yn ‘oscar’ (twp) ac

yn ‘antuicsech’ (di-ddeall) mewn cerdd Wyddeleg (c.1175), gw. Early Irish Lyrics, ed. Gerard Murphy
(Dublin, 1998), nodyn ar 46.41. 

27 DG.net cerdd 164.
28 Ib., 164.1.
29 Ib., 164.37.
30 Ib., cerdd 154.
31 Gw. y nodyn cefndir ar y wefan.
32 DG.net 154.44–50.
33 Gw. ib., 154.43 Edn Eiddig, wyd anaddwyn ..., a hefyd y llinellau a ddyfynnwyd uchod.
34 Gw. GLlGMH 92.   
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Doedud, ni thewud, iaith au,
Ddewisair am dduwiesau.
Daeth llais annyfais o ne,
Dy glap at Galiope,
A hon a’th droes, noethwawd ryn,
Â nad oer yn aderyn;
A’th ddwylo di, wrth liw dydd,
A wnaed yno’n adenydd;
A’th barabl am dy gabl gân,
A gair acw i grecian.
A’th boen, felly, a’th benyd
A bery byth tra bo’r byd.154

Diweddglo
Efallai mai’r argraffiadau mwyaf a geir o ymdriniaeth y Cywyddwyr ag adar fel negeswyr
yw eu cynefindra â’r traddodiad yr oeddent yn rhan ohono, a hefyd eu dyfeisgarwch wrth
weithio o fewn ei ffiniau. Gwelir y cynefindra hwn wrth iddynt eu hadleisio a hyd yn
oed barodïo ei gilydd, ac y mae’r dyfeisgarwch yn amlwg pan dry un math o ganu at
ddibenion genre arall, yn ogystal â dewis y math o aderyn sy’n gymwys i’r dasg a osodir
iddo. 
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12

‘Y carl a’i trawai o’r cudd’: ergyd y gwn ar y Cywyddwyr

DYLAN FOSTER EVANS

Trafod perthynas dau gyfoeswr yw bwriad yr ysgrif hon.1 Ymddangosodd y gwn a’r
cywydd ill dau am y tro cyntaf tua dechrau ail chwarter y bedwaredd ganrif ar ddeg—ni
fyddai rhyfel na barddoniaeth Gymraeg byth yr un peth wedi’r cyd-ddigwyddiad
trawiadol hwn. Anodd dirnad i ba raddau yr effeithiai barddoniaeth Gymraeg ar ryfel,
ond nid oes amheuaeth nad effeithiai rhyfel ar farddoniaeth Gymraeg. O’r cychwyn
cyntaf, bu rhyfel yn un o themâu cynhaliol y traddodiad Cymraeg. Go brin fod unrhyw
ddefod gymdeithasol yn cael ei thrin mor aml yn awdlau’r Cynfeirdd a Beirdd y
Tywysogion. Ond yn fuan wedi cwymp yr olaf o’r tywysogion Cymreig, cafwyd tro ar
fyd. Daeth y cywydd i reng flaen mesurau’r beirdd, a chyn pen dim, yn nwylo meistri fel
Dafydd ap Gwilym ac Iolo Goch, ef oedd y seren ddisgleiriaf yn ffurfafen barddoniaeth
Gymraeg. Ac ar yr un pryd, yr oedd gynnau cyntefig yn dechrau hau dinistr ledled Ewrop.
Bu’r gwn yn llawer arafach na’r cywydd yn cyrraedd ei lawn botensial, ond cynyddai ei
ddylanwad yn gyson trwy’r cyfnod dan sylw. Ac wrth iddo wneud hynny, yr oedd yn
anochel y synhwyrid ei effaith gan y beirdd a oedd, cyn hynny, wedi trin a thrafod y
gwayw, y cledd a’r bwa saeth ers canrifoedd. Nod yr ysgrif hon, felly, yw bwrw golwg ar
y ddwy neu dair canrif gyntaf yn hanes y gwn a’r cywydd. Nid wyf yn honni y bydd yr
hyn sy’n dilyn yn ymdriniaeth lawn â’r pwnc—o’r bymthegfed ganrif ymlaen daw
cyfeiriadau at ynnau yn fwyfwy cyffredin fel mai amhosibl fyddai cynnig arolwg ohonynt
i gyd. Ond gobeithiaf y bydd modd amlygu rhai o themâu amlycaf y farddoniaeth sy’n
ymdrin â’r gwn, a hynny yng nghyd-destun rhai o lenyddiaethau eraill Ewrop,
llenyddiaethau a oedd hefyd yn dysgu ymdopi â’r ddyfais farwol newydd.

Nid dyma’r lle i geisio olrhain datblygiad y gwn nac i chwilio am yr union fan lle y’i
ganed.2 Pwysicach yw canolbwyntio ar y cwestiwn pa bryd y’i gwelwyd am y tro cyntaf
yng Nghymru, neu yn hytrach, pa bryd y’i gwelwyd am y tro cyntaf gan y Cymry. Cawn
syniad teg o’r ateb o ystyried bywyd gãr megis Syr Rhys ap Gruffudd o Lansadwrn
(c.1283–1356).3 Ef oedd uchelwr Cymreig mwyaf pwerus ei ddydd. Fe’i ganed ar
drobwynt sylfaenol yn hanes Cymru, pan oedd yr hen benceirddiaid yn canu awdlau
marwnad mawreddog yr olaf o’r tywysogion Cymreig, a lluoedd Edward I yn meddiannu
Gwynedd a’r Deheubarth. Afraid dweud nad oedd gynnau gan y lluoedd Seisnig hyn.
Nid oedd gynnau ar gael ychwaith pan oedd Rhys yn ãr ifanc yn 1316 yn codi gwñr i
ymladd Llywelyn Bren ym Morgannwg. Ar y mwyaf, y mae’n bosibl ei fod wedi clywed
ambell stori liwgar am bowdr ffrwydrol, ond tybed faint o goel a fyddai wedi ei roi arni?
Erbyn cyfnod ei ymgyrchoedd dros frenin Lloegr yn yr Alban yn nauddegau a thridegau’r
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dy loywgae, gw. DG.net 52.23–4; y llais hwn yw llais yr adarwr. Trafodir y gred hon yn y nodyn
cefndir ar y wefan.
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White (Abertawe, 2005), cerdd 36. Ni roddir enw’r awdur yn yr unig lsgr. lle y cadwyd y cywydd
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‘Marged Harri drwy help llaw Edmwnd Prys, Edmwnd Prys ai Cant’, gw. ib., 105.
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143 DG.net cerdd 44.
144 Gw. Cywyddau Ymryson Syr Dafydd Trefor, gol. Rhiannon Ifans (Aberystwyth, 2013), cerddi 3–6.
145 Ib., 3.1–8 a 4.1–8.
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[Aberystwyth], 1966), cerdd 77.
148 Ib., gw. 78.39–50 yn enwedig.
149 Y mae’r amwyster yn amlwg yn y sgwrs enwog rhwng Dafydd ap Gwilym a’i bioden o gynghorydd,

gw. DG.net cerdd 36.
150 Sylwa Enid Roberts y gallasai’r ymryson fod wedi cychwyn cyn 1567, gw. GST 475.
151 DG.net cerdd 36.
152 GST 130.9–10.
153 Ib., 128.9–28.
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cyfieithiad da gan Arthur Golding, gw. Oxford Companion to English Literature, ed. Margaret
Drabble (Oxford, 1985) d.e. y cyfieithydd. Y cyfieithiad hwnnw, o bosibl, oedd y ffynhonnell a
ddefnyddiwyd gan Siôn Phylip.   
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anffodus o ladd cymaint o’r dynion a’i taniai ag a laddai o’r gelyn. Tueddai i ffrwydro’n
deilchion wrth ergydio, a hyd yn oed pan ergydiai yn llwyddiannus, yr oedd rhaid disgwyl
oriau weithiau cyn iddo oeri a chael ei ail-lwytho. A chyn y bymthegfed ganrif, nid oedd
gynnau gan amlaf yn ddigon pwerus i ddod â gwarchae ar dref neu gastell i ben yn
effeithiol. Prif waith y gwn oedd dinistrio’r dref oddi mewn i’r muriau; ni allai chwalu’r
muriau eu hunain. Hyd yn oed ar ddechrau’r bymthegfed ganrif, gwarchae ar ôl gwarchae
sy’n nodweddiadol o ymgyrch Harri V yn Ffrainc wedi buddugoliaeth Agincourt.9 Am
y rhesymau hyn, cyffredin oedd i’r gynnau cynnar rannu’r baich ymosodol â pheiriannau
mwy cyntefig.

Rhaid, felly, droi at ffynhonnell annisgwyl am gyfeiriad cynnar llai amwys at y gwn.
Ceir hwn yn un o gywyddau masweddus Dafydd ap Gwilym, sef ‘Cywydd y Gal’.10

Disgrifiad a dyfaliad doniol a ffraeth o gal anystywallt a geir gan Ddafydd yn y cywydd
hwn, ac ynddo cyfeiria at y gal fel a ganlyn: Pestel crwn, gwn ar gynnydd, / Purdan ar gont
fechan fydd.11 Dyma, gellid tybied, ddisgrifiad gwych o aelod rhywiol afreolus y bardd. Y
mae enghreifftiau o’r Saesneg Canol gunne, gonne yn yr ystyr ‘canon’ i’w cael o 1339 a
1346, ac felly y mae’n bosibl fod y gair wedi ei fenthyg i’r Gymraeg erbyn canol y ganrif.
Ar y llaw arall, gallai gunne, gonne hefyd olygu ‘hwrdd’, ystyr arall sy’n addas yn y cyd-
destun.12 Ond yr esboniad cyntaf sy’n apelio, yn enwedig o gofio am duedd y gynnau
cynnar i saethu a ffrwydro ar yr adegau anghywir, gan achosi cryn bryder a phoen i’r sawl
yr oedd yn ddyletswydd arnynt eu rheoli.

Ni wyddom a fu i Ddafydd erioed weld gwn yn tanio, a chan na fu gwrthryfel o bwys
yng Nghymru yn ei ddyddiau ef, tebyg mai wrth ryfela yn Ffrainc a’r Alban yn unig y
gwelai’r Cymry ynnau yn ergydio mewn brwydr. Un gãr amlwg a gafodd brofiad o hyn
oedd Owain Glyndãr. Ymladdodd dan arweiniad ei gymydog agos, iarll Arundel, yn y
1380au, pan fu ar ddyletswydd yn yr Alban, ac yn erbyn Ffrainc.13Tebyg, felly, ei fod yn
bur gyfarwydd ag effaith y gynnau mawrion. Ond mwy dadlennol yw’r ffaith fod gynnau
o’r fath yn britho ei fro enedigol pan ddychwelodd i Gymru. Yn 1397/8, wedi cwymp
iarll Arundel, pan wariwyd symiau sylweddol ar gestyll Holt, y Waun, Croesoswallt a
Chastell Philipa (Shrawardine), aeth cyfran o’r gwariant i brynu powdr i’r gynnau.14Mewn
arolwg a wnaed yn 1397 o gynnwys castell Holt, castell a fuasai gynt yn eiddo i iarll
Arundel, cofnododd Robert Paris fod dau wn i’w cael yno ynghyd â’r arfau eraill.15 Felly,
pan wrthryfelodd Owain yn 1400, nid diniweityn mohono; gwyddai’n iawn beth fyddai
gan yr awdurdodau Seisnig i’w ddefnyddio yn ei erbyn. Byddai’r gwn yn cael ei danio o
ddifri am y tro cyntaf yn hanes Cymru, a hynny yn erbyn y Cymry eu hunain.

Canys ni ellir gwadu nad arf y Saeson oedd y gwn. Fel rhan o’r ymateb i wrthryfel
Owain Glyndãr y daeth i amlygrwydd yng Nghymru am y tro cyntaf.16 Nid oedd gan
y Cymry eu hunain y gallu economaidd na gwleidyddol i fod yn berchen ar yr arf newydd
hwn. Mewn rhestr o adnoddau milwrol a archebwyd ar gyfer tref a chastell Seisnig
Aberhonddu ym mis Chwefror 1404, a’r gwrthryfel yn ei anterth, yr oedd chwe chanon,
ugain pwys o bowdr gwn, deg pwys o sylffwr ac ugain pwys o solpitar.17 Darperid gynnau
ar gyfer y de-orllewin yn ogystal, a gwyddom fod yr arfau hyn i’w cael yng nghestyll

ganrif, fodd bynnag, yr oedd pethau’n newid. Yn y cyfnod hwn, dechreuodd y lluoedd
Seisnig lusgo peiriannau rhyfel newydd tua’r gogledd. Ceir sôn yn 1327 am y ‘crakkis of
wer’ a ddefnyddiai’r Saeson yn eu hymosodiadau yn erbyn yr Albanwyr.4 Ac erbyn 1333,
nid oes amheuaeth nad oedd y Saeson yn defnyddio gynnau yn erbyn eu gelynion
gogleddol. Wrth ymosod ar Ferwig yn y flwyddyn honno, yn ôl un croniclydd, ‘the
English made meny assaute with gonnes and with othere engynes to the toune, wherwith
thai destroide meny a fair hous; and cherches also weren bete adoune vnto the erthe,
with gret stones, that spytously comen out of gonnes and of other gynnes’.5 Hawdd
dychmygu Rhys ap Gruffudd a’i wñr o Gymru yn rhyfeddu at y fath olygfa; hawdd hefyd
eu dychmygu’n adrodd yr hanes yn ôl yng Nghymru wrth gymdogion a chyfeillion a
awchai am y newyddion diweddaraf. Yn fuan wedyn, rhoes dechreuad y Rhyfel Can
Mlynedd yn erbyn Ffrainc gyfleoedd newydd i wñr fel Rhys ac i’r gwn fel ei gilydd. Yng
Nghresi yn 1346, fe’i hamlygodd Rhys ei hun yn un o’r brwydrau cyntaf i’r gwn chwarae
rhan ynddynt, a chyn pen diwedd y flwyddyn, urddwyd ef yn farchog gan Edward III.

Diau, felly, fod sôn am y gwn yn gyfarwydd i bobl Cymru erbyn ail hanner y
bedwaredd ganrif ar ddeg. Ond beth am y beirdd? Dyma gyfnod ffurfiannol yn
natblygiad y cywydd. Yn y blynyddoedd hyn, bu un o berthnasau Syr Rhys, sef Dafydd
ap Gwilym, wrthi’n chwyldroi cyfundrefn y beirdd gyda’i gywyddau serch a mawl
arloesol. Bu Iolo Goch, yntau, yn cymhwyso’r cywydd newydd at ganu mawl a marwnad
defodol. A ydynt hwy yn cyfeirio at y gwn yn eu canu dyfeisgar newydd? 

Edrychwn yn gyntaf ar gywydd marwnad Iolo Goch i Syr Rhys ap Gruffudd a
ganwyd yn y flwyddyn 1356. Yn y gerdd honno disgrifia Iolo ran Rhys yn y brwydro a
fu yng Nghresi ddeng mlynedd ynghynt:

Pan ddoeth at Ffranc a’r tranc trwm
Â’i lorf a’i engyl larwm,
Yno y bu, cyn tynnu tân,
Cynnwrf ym mlaen twrf taran,
Arwydd trympau, berau bâr,
A lluched mellt-dân llachar.6

Ar yr olwg gyntaf, ymddengys fod yma gyfeiriad clir at fflachio a rhuo gynnau. Ond
tybed nad cyfeirio’n ffigurol at ffyrnigrwydd y brwydro yn unig a wna’r sôn am fellt a
tharanau? Gallwn holi’r un peth ynghylch disgrifiad Iolo o Syr Hywel y Fwyall oddeutu’r
flwyddyn 1380: A’r gãr llwyd cadr paladrddellt / Yw Syr Hywel, mangnel mellt.7 Beth yn
union yw’r fagnel hon? Ai catapwlt sy’n taflu cerrig at furiau amddiffynnol nes peri i’r
gwreichion dasgu dros bob man? Ynteu a ddefnyddir mangnel mellt yma yn ffigurol am
wn? Ynteu a yw’r gair ‘magnel’ yn syml yn golygu gwn, fel y gwnâi mewn cyfnodau
diweddarach?8 Anodd gwybod. Yng nghyfnod cynnar y gwn, fe’i defnyddid yn aml ar y
cyd â’r hen beiriannau rhyfel megis y fagnel a’r blif gan mai peiriant anghelfydd ac
aneffeithiol oedd y gwn o hyd. Gallai ladd llawer, y mae’n wir, ond yr oedd ganddo duedd
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ag ef, yn tanlinellu annigonedd milwriaeth y Cymry. Diau fod y cof am warchaeau
Harlech ac Aberystwyth yn agos iawn i’r wyneb. Fel awgrym o ymdrech wantan y Cymry
yn y frwydr o’i chymharu â goruchafiaeth hawdd y Saeson, y mae’r gymhariaeth hon yn
adlewyrchu gwirioneddau dyfnach.

Ni fu rhyfela arwyddocaol yng Nghymru rhwng amser Glyndãr a Rhyfeloedd y
Rhos, ac y mae’n debyg, felly, na ddefnyddiwyd y gwn yma am gyfnod o hanner canrif
a mwy. Felly, er mor awgrymog yw ymateb Llywelyn ab y Moel, rhaid troi’n ôl at y rhyfel
yn Ffrainc i geisio ymateb y Cymry i ran y gwn ar faes y gad. Ar y cyfan, llwyddiannus
iawn fu ymgyrchoedd y Saeson yn Ffrainc ar ôl 1415, ond wedi eu methiant yn 1429 i
gipio Orléans wedi gwarchae maith, troes y llanw yn eu herbyn. At hynny, collasant un
o’u harweinwyr mwyaf galluog pan laddwyd iarll Caersallog gan faen gwn a hedfanodd
i mewn i’r tãr lle yr oedd yn cyfarwyddo’r gwarchae, digwyddiad a gofnododd
Shakespeare yn King Henry VI, Part 1.30 Ond parhaodd yr ymladd, ac yr oedd Cymry
enwog megis Syr Rhisiart Gethin, a ymladdasai yn Orléans, a Mathau Goch ymhlith yr
amlycaf o’r milwyr Seisnig. Yn ystod blynyddoedd olaf y Rhyfel Can Mlynedd, bu’r ddau
Gymro yn gapteiniaid ar drefi caerog yn Ffrainc. Bu’r ddau hefyd yn noddi beirdd, ac
nid syndod fod cyfeiriadau at y gwn yn brigo i’r wyneb sawl tro yn y cerddi iddynt hwy
a’u tebyg.31

Enw Guto’r Glyn yn anad neb a ddaw i’r meddwl pan ystyriwn feirdd Cymraeg y
Rhyfel Can Mlynedd. Canodd i nifer o Gymry yn Ffrainc, ac ymhlith ei gerddi enwocaf
y mae ei gywydd trawiadol i Fathau Goch o Faelor. Yn y gerdd hon, ceir darlun byw o’r
milwyr y bu Mathau yn eu harwain:

Milwyr a fu’i wñr efô,
Main gwns tir Maen ac Aensio,
Rhad ar eu dewrder a’u hynt,
Rhyw flodau rhyfel ydynt.32

Trawiadol iawn yw’r ddelwedd hon, yn enwedig o gofio y gallai un ergyd ladd pump neu
chwech o ddynion ar amrantiad. Ceir trosiad ar yr un thema yn ei gywydd cofiadwy a
llawn dychymyg i Domas ap Watgyn, cerdd sy’n disgrifio brwydr ddychmygol rhwng
beirdd Cymru a gwinoedd Ffrainc:

Galw a wnawn, gyfiawn gwfent,
‘Sain Siôr!’ ar draws ynys Went.
Dy win a eilw ‘Sain Denis!’,
Dy fedd sy hñn no dau fis.
Pob gwas dewr, pawb a gais da,
Pob un a ladd pib yna,
Cydsaethu, iawngu angerdd,
Gwin coch â main gynnau cerdd.33

Penfro, Dinbych-y-pysgod, Maenorbñr a Llanhuadain er mwyn gwrthsefyll Glyndãr.18

Eisoes yn 1402 yr oedd gynnau wedi eu cludo i gastell Harlech a oedd dan warchae gan
y Cymry.19 Nid oedd gan y Cymry unrhyw arfau i’w cymharu â’r rhain, a dadlennol yw
sylwadau Rees Davies ar y pwnc hwn: ‘the psychological impact of witnessing the latest
military technology in action must have been disturbing for the poorly equipped
besiegers’.20 Ond, er hynny, cipiwyd Harlech gan luoedd Owain oddeutu 1404, ffaith
sydd, o bosibl, yn awgrymu y gallai fod y dechnoleg newydd yn ei ddwylo ef pan
gynhaliodd ei ail senedd yn y castell hwnnw ym mis Awst 1405.21

Ond ar ddiwedd y gwrthryfel y daeth y gwn yn fwyaf amlwg, a hynny yn y ddau
warchae ar Aberystwyth a Harlech yn 1407–9.22 Cludwyd gynnau o leoedd mor bell â
Pontefract a’u hanfon i Fryste cyn eu morio viaCaerfyrddin i’r cestyll.23 Yr oedd pob un
o’r gynnau yn unigryw a chymeriad unigol ganddynt i gyd, cymaint felly fel y byddai
pob un yn derbyn ei enw ei hun. Enw un gwn a ddefnyddiwyd yn Aberystwyth oedd
‘Messager’ tra gelwid ‘Neelpot’ ar un arall. Gelwid un o’r gynnau a ddefnyddiwyd yn
Harlech ‘The King’s Daughter’. Ond er gwaethaf yr holl gostau a’r drafferth o’u cludo,
nid oeddynt yn gwbl lwyddiannus. Pwysai ‘Messager’ bron i bum mil pwys ond
ffrwydrodd yntau a ‘Neelpot’ ynghyd â dau wn llai yng ngwarchae Aberystwyth, a bu i
‘The King’s Daughter’ ffrwydro yn Harlech.24 Ond cawsant o leiaf un llwyddiant
pendant. Yng ngwarchae Aberystwyth lladdwyd gãr o’r enw Wiliam Gwyn ap Rhys
Llwyd o Gydweli gan faen gwn. Buasai ef gynt yn stiward dros John o Gaunt yng
Nghydweli yn y 1390au ac eto yn 1400–1, ond wedi hynny bu’n un o gefnogwyr pennaf
Owain. Llosgodd dref Cydweli ar 20 Awst 1404 cyn ymuno â’r garsiwn a amddiffynnai
gastell Aberystwyth.25 Hawdd dychmygu’r arswyd y byddai ei farwolaeth wedi ei achosi
i’w gyd-filwyr. Yng ngeiriau Rees Davies unwaith eto: ‘the prospect of facing such fire-
breathing monsters must have been daunting for the Welsh defenders of these outposts’.26

Yr oedd yr elfen seicolegol hon yn rhan bwysig o effeithiolrwydd y gwn mewn sawl gwlad,
a dywedid mai’r arswyd a achosid gan y gynnau anghyfarwydd a oedd yn rhannol gyfrifol
am gwymp Berwig i Harri IV yn 1405.27 Ddwy genhedlaeth yn ddiweddarach, yr oedd
yr arswyd hwn yn gyfarwydd i’r beirdd o hyd. Yng ngeiriau Gutun Owain wrth ganmol
ei noddwr, Gruffudd Penrhyn: Vn llin o Edwin ydwyd, / Ag vn ofn â maen gwnn wyd.28

Yng nghyd-destun y drafodaeth hon, y mae’n gyd-ddigwyddiad anffodus, os cyd-
ddigwyddiad hefyd, fod barddoniaeth Gymraeg yn prinhau ar yr union adeg y daw’r
gwn i amlygrwydd yng Nghymru. Ond, er gwaethaf diffyg casgliad helaeth o
farddoniaeth o ddechrau’r bymthegfed ganrif, ceir cyfeiriad diddorol at y gwn gan un o
feirdd amlycaf y cyfnod, sef Llywelyn ab y Moel. Yn ei gywydd enwog i frwydr Waun
Gaseg, brwydr sydd i’w lleoli—os brwydr go-iawn ydoedd—yn ne-ddwyrain Cymru ar
ddiwedd neu yn fuan wedi gwrthryfel Glyndãr, disgrifia Llywelyn fintai o Gymry
ymffrostgar yn cynllunio ymosodiad ar lu Seisnig. Ond pan ddaw’r gelyn i’w hwynebu,
ffoi a wna’r Cymry. Ym meddiant y Saeson sy’n ymosod ar y Cymry llwfr clywn am
glariwn uwch no gwn gwrdd.29 I’r bardd ofnus, peth bygythiol a pheryglus yw sãn clariwn
y Sais, ac y mae’r gymhariaeth â’r gwn, arf brawychus a phwerus na all y Cymry gystadlu
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clasurol megis Alecsander Fawr yn tanio gynnau at eu gelynion. Mabwysiadai
brenhinoedd a dugiaid y gwn yn rhan o’u harfbeisiau, ac yn yr unfed ganrif ar bymtheg
dechreuwyd eu defnyddio mewn seremonïau cyhoeddus. Erbyn canol y ganrif honno,
ymwthiasai’r gwn i ddelweddaeth serch, a lle y ceid gynt giwpidau neu gariadon yn anelu
saethau o gariad at ei gilydd, ceid bellach amori yn tanio gynnau at galonnau ei gilydd.
(Diddorol yw sylw nad ydym bellach mor gyfforddus â’r syniad hwn.) Ac yn naturiol
ddigon, cymerodd y gwn le’r cleddyf fel arwydd o wroldeb. Gwelwyd un enghraifft bosibl
o hyn gan Ddafydd ap Gwilym eisoes, a cheir enghraifft arall mewn englyn a briodolir i
Ddafydd Llwyd o Fathafarn ac sy’n rhan o ymryson â Gwerful Mechain:

Gorau, naw gorau, nog arian—gwynion
Gynio bun ireiddlan

A gorau’n fyw gyrru’n fuan
O’r taro, cyn twitsio’r tân.39

Adfywiwyd hen syniadau ystrydebol, megis hwnnw sy’n portreadu cariad yn nhermau
ymosodiad gan chwant ar gaer diweirdeb. Dehongla Hale hyn oll fel a ganlyn: ‘this service
of gunpowder to imagery, and its heightening of atmosphere … meant that men met
the gun in language as familiar as in painting and sculpture, and this helped to reconcile
them to meeting it in real life’.40 Felly, yr oedd y proses o gynrychioli’r gwn y tu allan i’w
gynefin cyffredin yn fodd, os nad i leihau’r arswyd a achosai, yna o leiaf i gynefino’r
gynulleidfa â’i effaith a’i rym. Yn fwriadol neu beidio, y mae’r proses hwn ar waith ym
mhob un o’r enghreifftiau yn y cywyddau uchod. Fe’i gwelir ar ei amlycaf yng nghywydd
‘ysgafn’ Guto’r Glyn i Domas ap Watgyn. Er gwaethaf miri’r llys a’r hwyl a geid wrth
ymladd brwydrau ffyrnig, nid yw goblygiadau sinistr y cyfeiriad at main gynnau cerdd
yn bell o’r wyneb. Yng nghanol y dathliadau a’r gyfeddach yn llys Tomas yng Ngwent,
ceir rhybudd pendant gan Guto na fydd bywyd ei noddwr yn Ffrainc yn fedd i gyd.
Rhywbeth nid annhebyg, ond mwy uniongyrchol, a geir ym marwnad Dafydd Llwyd
ap Syr Gruffudd Fychan gan Owain ap Llywelyn ab y Moel:

Aber gwyllt fal bwrw gwn
a ryfelodd ar filiwn:
tan yr un pwys torri’n pen,
gwewyr pelets gwñr Pwlen.41

Yma, mi gredaf, y mae delwedd y gwn yn gweithredu fel cyswllt rhwng ffyrnigrwydd y
gãr marw fel ymladdwr a’r tristwch a brofir wedi ei farwolaeth. Ar y naill law y mae’r
gwn yn gadarnhaol ei effaith ac ar y llall y mae’n negyddol—arwydd o ragoriaethau a
pheryglon anorfod rhyfel.

Y pwynt sylfaenol yma, felly, yw bod delweddaeth a oedd yn seiliedig ar y gwn wedi
ymledaenu o faes rhyfel i feysydd eraill. Trwy hynny, yr oedd y gwn yn graddol ennill ei

Y mae’r ddelwedd hon—cyplysiad o farddoniaeth a gynnau—yn hynod effeithiol yma:
cawn ystyried ei harwyddocâd maes o law. Ond sylwn yn gyntaf ar y modd y ceir yr un
ddelwedd gan Gutun Owain yn ei farwnad i Guto:

Awen wrol ein eryr
Fal gwin a nyddai fawl gwñr,
A’i foliant a ddyfalwn
I ddyrnod o geudod gwn.34

Canodd Tudur Aled yn yr un modd wrth farwnadu ei gyd-fardd a’i gâr o bell, Dafydd
ab Edmwnd: Dafydd a wnâi’r gerdd dafawd / dyrnod gwn drwy enaid gwawd.35 Bardd arall
a gydiodd wrth y ddelwedd hon oedd Owain ap Llywelyn ab y Moel wrth ganmol Hywel
ap Gruffudd o’r Ystog:

nod i’th adnabod a wnaf,
naid Hywel yw’r nod hwyaf:
nodi arnoch naw dyrnawd,
a nodau’r gwn ydyw’r gwawd.36

Gwelir, felly, nad yw’r cyfeiriadau at y gwn yn y cyfnod hwn yn brin. Ond yr hyn
sydd fwyaf diddorol yw mai cyfeiriadau anuniongyrchol yw’r rhan fwyaf ohonynt. Y
mae’n wir y ceir ambell eithriad sy’n awgrymu ymwneud uniongyrchol ar ran y noddwr
â’r gwn, megis ym marwnad Gutun Owain i Dudur ab Ieuan Llwyd o Iâl: Helmav,
gynnav, ac onnwydd / Heb Dudur yn segvr sydd,37 ond nid yw hyn mewn gwirionedd yn
ddim ond estyniad ar hen ddelwedd draddodiadol a chyfarwydd. Ar y cyfan, fel y dengys
yr enghreifftiau uchod, trosiadol yw natur y cyfeiriadau at ynnau. Fe’u ceir fel trosiadau
am offerynnau cerddorol, am noddwyr, am filwyr, am yr awen, ac ati, yn llawer amlach
nag y’u ceir mewn disgrifiadau uniongyrchol. I raddau, bid sicr, y mae a wnelo hyn â
natur ddisgrifiadol y farddoniaeth ac â hoffter y beirdd o gymariaethau a throsiadau. Ond
o ystyried y math ar ddelweddaeth a geid ar y Cyfandir yn y cyfnod hwn, gwelir bod
arwyddocâd dyfnach iddynt. Yn ei astudiaeth bwysig o berthynas y gwn â’r Dadeni Dysg,
dengys yr hanesydd a’r beirniad llenyddol J.R. Hale na chyfyngwyd y defnydd celfyddydol
a dychmygol o’r gwn i faes rhyfel yn unig. Ymledaenodd gwahanol fathau ar bortreadau
o’r gwn nes eu bod i’w cael ym mhob dosbarth ar lenyddiaeth a chelfyddyd gain, mewn
cyd-destunau cwbl ddieithr i fyd rhyfel.38 Ceir gan Hale nifer mawr o enghreifftiau o’r
modd y sleifiai darluniau a disgrifiadau o’r gwn i mewn i bob agwedd ar fywyd gan beri
i’r adnabyddiaeth ohono gynyddu o dipyn i beth. Effaith hyn oll, yn fwriadol neu beidio,
oedd esgor ar broses o normaleiddio’r gwn. Gwelwyd un enghraifft o’r duedd hon eisoes
wrth sylwi bod gynnau, fel pobl neu longau, yn derbyn eu henwau eu hunain. At hynny,
byddai gwneuthurwyr gynnau yn mynd ati i’w haddurno’n ddeniadol. Tafluniwyd y gwn
yn ôl i’r gorffennol pell, a cheir llawysgrifau o’r bymthegfed ganrif sy’n dangos arwyr
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I feirdd hunanhyderus y Ganrif Fawr, felly, cynigiai’r gwn lu o ddelweddau a dyfaliadau
ffres. Nid oeddynt yn anfodlon gwneud defnydd cyson ohonynt.

*     *     *

Fodd bynnag, un wedd yn unig ar yr ymateb i’r gwn yr wyf wedi ei thrafod hyd yma, sef
y wedd a amlygir gan gyfeiriadau achlysurol mewn cywyddau sy’n ymdrin â’r gwn wrth
fynd heibio, megis. Ond yr oedd yn anorfod y byddai’n rhaid i ryw fardd, yn hwyr neu’n
hwyrach, ymateb yn fwy uniongyrchol i’r arf newydd. Y digwyddiad tebycaf i ysgogi hyn
oedd marwolaeth noddwr o ganlyniad i ergyd gwn, yn enwedig os oedd y noddwr
hwnnw yn nodedig am ei allu milwrol yn y dull traddodiadol. Am ãr o’r fath y sonia
M.G.A. Vale pan ddywed, ‘the gun dealt perhaps its cruellest blow to that patron of
chivalry, the bon chevalier Jacques de Lalaing, jouster and knight-errant, who was killed
by a cannon shot in Philip the Good’s army outside the castle of Pouques, near Ghent,
in June 1453’.47 O gyfnod diweddarach, cyfrannodd y modd y bu farw Syr Philip Sidney
o ganlyniad i ergyd gwn, ac yntau heb wisgo arfogaeth lawn, i’w enwogrwydd a’i
boblogrwydd.48 Edrychwn yn awr, felly, ar y cywydd marwnad cynharaf y gwn amdano
sy’n coffáu marwolaeth gãr a laddwyd â maen gwn.

Enw’r gãr dan sylw yw Phylib Fychan o’r Tyle-glas ym Mrycheiniog, a’r bardd a
ganodd ei farwnad yw Huw Cae Llwyd.49 Yr oedd Phylib, a fuasai’n filwr gyda’r lluoedd
Seisnig yn Ffrainc cyn 1450, yn aelod o’r blaid Iorcaidd a gysylltir yn anad neb â Wiliam
Herbert (m. 1469) o Raglan. Er i Edward, dug Iorc, esgyn i’r orsedd yn 1461, arhosai
rhannau o Gymru’n ffyddlon i Harri VI, a rhoddwyd i Wiliam Herbert lawer o’r
cyfrifoldeb am ddadwreiddio’r Lancastriaid olaf o ogledd y wlad. Y dasg fwyaf a’i
hwynebai oedd cipio eu pencadlys, sef castell Harlech, a oedd ar y pryd o dan gapteiniaeth
yr enwog Ddafydd ab Ieuan ab Einion. Buasai’r castell ers blynyddoedd yn ddraenen yn
ystlys Edward IV, ac ymwelydd cyson yno oedd ei wrthwynebydd penderfynol Siasbar
Tudur, gãr y dywed Lewys Glyn Cothi amdano: Siasbar a gâr y maen gwn.50 Arweiniodd
Wiliam Herbert lu mawr yn erbyn y castell, a gwelir oddi wrth ddisgrifiad Hywel Dafi
o’r ymgyrch fod gynnau mawrion ymhlith yr arfau a ddefnyddid gan y fyddin:

Tynnu â gwñr, tynnau gwin,
Peiriannau fal mab brenin;
Uchel ewri a chlariwns
A tharfu gwñr â thwrf gwns.51

Erbyn y 1460au, yr oedd y gwn wedi datblygu’n arf hynod bwerus yn erbyn y cestyll hen-
ffasiwn, ac yn arf cyffredin hyd yn oed yng Nghymru, fel y dengys y ffaith fod gãr o’r
enw John Newborough yn 1464–5 yn dal swydd ‘ceidwad magnelau (artillery) a gynnwr
trefi Gogledd Cymru’.52 Ond mwy dadlennol yw’r ffaith fod gan Herbert ddolenni ar
gyfer gynnau ym muriau ei gastell newydd trawiadol yn Rhaglan.53 Diau, felly, ei fod ef,

blwyf fel rhan dderbyniol o’r byd a oedd ohoni. Ni olygai hynny o anghenraid leihad yn
yr amgyffred o’i gyneddfau angheuol—y mae’r cyneddfau hynny’n rhan annatod o’r ddwy
enghraifft ddiwethaf a ddyfynnwyd o waith y Cywyddwyr. Ond wrth ymledaenu i
feysydd newydd, hyrwyddwyd y proses o normaleiddio’r gwn. Cyn hir, gallai ymddangos
yn y lleoedd mwyaf annisgwyl—hyd yn oed yn y pulpud. Yn ôl pregeth a draddododd
yr esgob Hugh Latimer (c.1490–1555) yn 1535, ‘[the] devil hath great peeces of
ordinaunce, as mighty kinges and Emperours to shoote against Gods people … He hath
yet lesse ordinaunce, for he hath of all sortes to shoote at good christen men … These be
Accusars, Promoters, and slaunderers, they be evill Ordinaunce, shrewd handguns’.
Gallai’r gynnau goruwchnaturiol fod yn iachaol hefyd. Dywedwyd mewn pregeth arall,
y tro hwn gan Stephen Gosson (1554–1624) yn 1598, ‘[preaching] is haile-shot; we send
it among the thickest of you, desirous to hitte you all’.42 Yr oedd o leiaf un bardd Cymraeg
wedi gweld addasrwydd y gwn ar gyfer delwedd grefyddol ymhell cyn hyn. Mewn
marwnad i Hywel Goch, mab i Rys ap Dafydd o Westun, disgrifia Lewys Glyn Cothi
Rys ap Dafydd a’i deulu fel castell a chanddo saith tãr cadarn. Delwedd ddigon cyffredin
yw hon,43 ond daw dychymyg byw Lewys i’r amlwg pan ddisgrifia farwolaeth y mab:

Castell oedd ar frig Gwestun
â saith dãr, e’ saethwyd un;
torres un eto o’r saith
gan faen gwn o nef unwaith.44

Nid codi cestyll yn yr awyr cymaint â chreu arfdy yn y nefoedd. Prin fod y gwn yn arf y
dylid ei ffieiddio os oedd bellach yn llaw’r Hollalluog. Prawf pellach o hyn yw’r ffaith
ddarfod pennu nawddsant arbennig i’r gynwyr cyn diwedd y bymthegfed ganrif, sef
Santes Barbra. Gwyddai’r Cymry hwythau amdani, fel y gwelir oddi wrth gywydd Lewys
Môn i Syr Rhys ap Tomas: Aeth y trwst a’th wayw trostynt: / er bwrw braw gwn Barbra
gynt.45

Ac yntau bellach yn dderbyniol mewn cyd-destun crefyddol, nid yw’n syndod i’r gwn
hefyd ddatblygu i fod yn fodd i fynegi hiwmor a ffraethineb y beirdd. Hawdd dychmygu’r
gynulleidfa yn bwrw i chwerthin wrth wrando ar Owain ap Llywelyn ab y Moel yn
pendroni ynglñn â’r hyn y dylid ei roi yn fwyd i gãn hela heini yn ei gywydd i ofyn dau
filgi gan Ddafydd ab Owain o Riwsaeson:

Beth a’u gwnâi lle rhedai’r hydd
mor fuan drwy’r morfëydd?—
Ai cariaw fal y corwynt?
Ai tân gwyllt drwy’r tonnau gynt?
O Dduw, er a weddïwn,
ai bwyd i’r geist fu bowdr gwn?46
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Rhaid gofyn yn gyntaf beth yn union a ddigwyddodd i Phylib? Y mae’n amlwg iddo
gael ei daro gan wn, ac yn ôl disgrifiad Huw Cae Llwyd, Troi brad fawr trwy bared fu.
Teflir peth goleuni ar amgylchiadau’r gwarchae gan ddisgrifiadau o warchaeau eraill o’r
cyfnod, megis y canlynol o warchae Dax yn Ffrainc yn 1450:

The watch ordered and set, our prince sent for a force of pioneers and miners, who,
all night long, he had make broad approaches and deep ditches and trenches, [and]
set up his large artillery, and put protective mantles there, and he was so diligent that
the said artillery was ready to fire at dawn. And in the same way my lord the prince
made huts by filling wickerwork and faggots with earth, in the manner of a broad
mound, to shelter the watch from artillery of the town; and the trenches were so
advanced the next day that one could go safely under cover from one quarter of the
siege to another, and in the same way one could come by the said approach to the
artillery, and even up to their fosses. And always, day and night, the said pioneers
worked on them …56

Gellir tybied, felly, mai’r hyn a ddigwyddodd i Phylib oedd ei daro gan ergyd o un o
ynnau Harlech pan oedd yn llochi y tu ôl i amddiffynfa megis yr un a ddisgrifiwyd yn
rhan gyntaf y dyfyniad hwn. Y mae’n debyg nad oedd hyn yn ddigwyddiad anghyffredin.
Oddeutu hanner can mlynedd yn ddiweddarach, lladdwyd gãr amlwg arall o Gymru,
sef Syr Edmwnd Carew o Gaeriw (1464–1513), mewn modd cyffelyb pan aeth i ymladd
yn Ffrainc o dan Charles Somerset, arglwydd Herbert.57 Ymunodd â’r gwarchae Seisnig
ar Thérouanne ond, ac yntau’n eistedd yn ei babell yn y gwersyll Seisnig, anafwyd ef yn
angheuol gan ergyd gwn o’r safleoedd Ffrengig a bu farw’n fuan wedyn. Fel Phylib
Fychan, yntau, aethai’n ysglyfaeth i ynnau gelynion arglwydd Herbert.58

Beth bynnag am Syr Edmwnd, yr ydym yn ffodus iawn yn achos Phylib Fychan fod
cofnod pellach o’i farwolaeth wedi ei gadw mewn ffynhonnell gwbl annibynnol ar ei
gywydd marwnad, a hynny diolch i’r Sais William Worcestre (c.1415–c.1482). Bu ef yn
ysgrifennydd am lawer o’i oes i’r milwr enwog Syr John Fastolf (1380–1459) ac y mae’r
cofnodion a gadwyd ganddo am yr hyn a welodd ac a glywodd ar ei deithiau trwy Loegr
yn ffynhonnell bwysig iawn ar gyfer cyfnod Rhyfeloedd y Rhos. Yn ei Itineraries ceir
rhestr o’r milwyr a ymladdodd dros ddug Iorc (yn ddiweddarach Edward IV) ym mrwydr
dyngedfennol Mortimer’s Cross yn 1461, ac wrth enw Phylib Fychan ceir y manylion
canlynol:

Yng ngwarchae Harlech, lladdwyd Phylib Fychan, capten y Gelli, gãr o’r rhyfeloedd
yn Ffrainc a’r mwyaf bonheddig ymhlith y gwñr gwayw [lances], gan faen gwn, ac ni
laddwyd unrhyw ddyn o fri yno ond efe.59

Cofnod digon byr, y mae’n wir, ond o’i gymharu â chywydd Huw Cae Llwyd, gwelir ei
arwyddocâd. Gellir rhestru prif bwyntiau Worcestre fel a ganlyn: (i) yr oedd Phylib yn

a hefyd y beirdd niferus a ganai ar ei aelwyd, yn hen gyfarwydd ag ymwneud â gynnau.
Pan aeth Herbert ati o ddifri i ymosod ar Harlech, nid yw’n syndod na fu’n hir yn cyflawni
ei waith.54Ond yr oedd gan yr amddiffynwyr, hwythau, ynnau, a lladdwyd Phylib Fychan,
un o’r uchelwyr yng nghwmni Herbert, gan faen gwn a saethwyd o’r castell. Canwyd ei
farwnad ar ffurf cywydd tra chofiadwy gan Huw Cae Llwyd. Fe’i ceir yn llawn yng
ngolygiad Leslie Harries o waith y bardd; rhoddir yma y deuddeg llinell ar hugain gyntaf
lle y disgrifir marwolaeth Phylib ac ymateb y bardd i hynny:

Y byd dyrys, bid hiraeth,
Y mae’n troi fal min y traeth.
Llanw i ddyn llawen a ddaw,
Y trai eilwaith trwy wylaw.
Oes rhai ifainc sy ryfedd,
Ddoe yn byw, heddiw’n y bedd.
Ponid blin, poened y blaid,
Bwrw Philib o rai ffoliaid?
Och i alon uchelwyr,
Ochir, gwn, na châi air gwñr.
Gwae’r fraich na chad ger ei fron
Ar lannerch roi ’i elynion!
Cyn lladd ein canllaw o un
Ef a laddai fil uddun.
Nid trwy wrolaeth saethu,
Troi brad fawr trwy bared fu.
Nid o rym neu ymwan,
Ond trwy’r twyll taro a’r tân;
Tân, llyfrwas, ytiw’n llofrudd,
Trwy’r carl a’i trawai o’r cudd.

Gwae o’r weithred, gãr athrist,
Filain a drôi fil yn drist. 
Ni châi lafn, awch a lifwyd,
Rhwd cyn lladd ãyr Watcyn Llwyd.
Bid waew aruthr heb dorri,
A phais hwy gorffywys hi.
Ei gorff a aeth cyn gorffwys,
Och lle doded eich holl dadwys!
Ni adai’r braint gan faint fu
Ei droi’n alltud o’r neilltu.
Nid un fath yn dwyn ei fedd
I ochr Gwen â chraig Wynedd …55
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gallu o’r fath bellach; fe’i dibrisiwyd gan y gynnwr isel. Sylweddolai Huw Cae Llwyd hyn,
a chyda threigl amser, daeth gwirionedd y ffaith yn fwyfwy amlwg.

*     *     *

Erbyn teyrnasiad Harri VIII, yr oedd y boblogaeth i gyd, gellid tybied, yn prysur
ymgyfarwyddo â’r gwn, arf a oedd bellach oddeutu dwy ganrif oed. I oes y brenin hwn
y perthyn fy ail enghraifft o gywydd am farwolaeth a achoswyd gan ergyd gwn. Yr oedd
gãr o ardal Rhwng Gwy a Hafren o’r enw Bedo Coch ap Gruffudd, ‘Pencerdd ac Athro
Telyn’, yn rhan o’r ymgyrch a drefnodd Harri yn erbyn Ffrainc yn 1544. Yr oedd Bedo,
fel ei dad, yn gerddor ac yn gyfaill i feirdd.62 Ond nid ei fywyd yn gymaint â’r modd y
bu farw sy’n ein diddori yma. Er mai digon aflwyddiannus fu ymgyrch Harri, llwyddodd
yn ei ymdrech i gipio tref Bwlen (Boulogne) ar ôl gwarchae hir. Ond yn ystod y gwarchae
hwn, lladdwyd Bedo Coch gan ergyd gwn o furiau’r dref, a marwnadwyd ef gan un o’i
gyfeillion, y bardd Morgan Elfael. Un copi yn unig a gadwyd o’r farwnad hon, yn y
casgliad o waith Morgan a geir yn llawysgrif Peniarth 79.63 Yn ogystal â gresynu at
farwolaeth Bedo, ceir gan Forgan ddisgrifiad trawiadol o’r gwn a daniwyd o furiau Bwlen
ac a laddodd ei gyfaill:

Gwn mawr ffrom, gwae ni mor ffres
Y dôi allan o’i dylles!
Rhwydd yn frwd y rhoddai’n frau
Naid o’r gaer, nodai’r gorau,
Â chãyn treigl, ochain traglew,
Oer yno llas yr un llew.64

Yn ddiweddarach yn y cywydd ceir dyfalu llawnach:

Och i’r gwn dan ochr y gaer
A’i fawr adwyth fu rydaer;
Poeri ceir er peri cwyn
Pob anap pib o wenwyn;
Briwo chwyddo broch waiddi
Bloedd a wnaeff j ble ddawn j
Trawai fwliwns trwy filioedd,
Tunnell y diawl tanllyd oedd;
Ffroeni ar bawb, ffrwynwr balch,
Llawes haearn llas hoywalch;
Rhyw gorn dig, rhyw gerwyn diawl,
Rhyw ffwrnais rhy uffernawl;

ãr bonheddig, ac ef oedd yr unig ãr o fri a laddwyd yn y gwarchae; (ii) yr oedd yn
nodedig am ei allu â’r gwayw, arf uchel iawn ei statws ac arf traddodiadol haenau uwch
y gymdeithas; (iii) er hyn (a chredaf fod ‘er hyn’ yn ddealledig o’r cyd-destun), â maen
gwn y’i lladdwyd. O graffu ar farwnad Huw Cae Llwyd, gwelir ei fod yntau’n tynnu sylw
at yr union bwyntiau hyn yn ei gywydd ef. Cyfeiria Huw at Phylib fel uchelwr, gair sy’n
llawer prinnach gan y Cywyddwyr nag y byddid yn tybio o ystyried hoffter beirniaid
diweddar o arddel y term ‘Beirdd yr Uchelwyr’ amdanynt. Sonia am ei waew aruthr, ac
am y modd y lladdai Phylib fil o elynion trwy nerth ei fraich, cyn i faen gwn ei ladd
yntau. A dyma’n wir yw byrdwn cwyn y bardd: Nid trwy wrolaeth saethu, / Troi brad fawr
trwy bared fu. / Nid o rym neu ymwan, / Ond trwy’r twyll taro a’r tân. Nid oes tegwch yn
y ffaith ddarfod i filwr mor wych â Phylib farw o ganlyniad i ergyd gwn a saethwyd gan
rai ffoliaid. Nid yw’r sawl a’i lladdodd ond carl a’i trawai o’r cudd. Pan leddir uchelwr gan
daeog, y mae’r byd wedi ei wyrdroi. Tanseilir hen reolau a defodau rhyfel.

Rhed hyn yn groes i’r cyfeiriadau canmoliaethus at y gwn a drafodwyd uchod, ond
canlyniad yw hynny i’r cyd-destunau gwahanol. Ni welaf fod lle i amau’r dehongliad
uchod o neges Huw Cae Llwyd. Ac wrth fynegi’r teimladau hyn, dengys Huw Cae Llwyd
fod y beirdd Cymraeg yn profi’r un emosiynau â’r rheini a brofid ledled Ewrop. Cafodd
y syniadau hyn oes hir mewn sawl gwlad, ond efallai iddynt gael eu mynegi yn y modd
mwyaf trawiadol mewn araith a roes Miguel de Cervantes Saavedra (1547–1616) yng
ngenau yr enwog Don Quixote:

Blessed be those happy ages that were strangers to the dreadful fury of these devilish
instruments of artillery, whose inventor I am satisfied is now in Hell, receiving the
reward of his cursed invention, which is the cause that very often a cowardly base
hand takes away the life of the bravest gentleman; and that in the midst of that vigour
and resolution which animates and inflames the bold, a chance bullet (shot perhaps
by one who fled, and was frightened by the very flash the mischievous piece gave,
when it went off) coming nobody knows how, or from where, in a moment puts a
period to the brave designs and the life of one that deserved to have survived many
years.60

Cyhoeddwyd y darn cofiadwy hwn ar ddechrau’r ail ganrif ar bymtheg, yn ddychan ac
yn adwaith yn erbyn rhamantiaeth llenyddiaeth Sbaeneg y ganrif flaenorol. Ond dylem
gofio nad yw ond yn ail-ddweud yr hyn a ddywedodd Huw Cae Llwyd ganrif a hanner
ynghynt, ac a awgrymodd William Worcestre, ac y byddai llawer sylwebydd arall yn ei
ddweud wedi hynny. Erbyn yr unfed ganrif ar bymtheg, yn ôl J.R. Hale, yr oedd y
newidiadau yn natur rhyfel yn dechrau lleihau ei apêl yn llygaid yr uchelwyr: ‘the growing
anonymity of the individual warrior, the indiscriminate death dealt by shot and ball:
these factors, it was claimed, ruined war as a finishing school for knightly character’.61

Nid oedd diben meistroli’r grefft o ymladd â’r gwayw a’r cleddyf o gefn ceffyl os nad oedd
hynny’n gallu rhwystro marwolaeth o law gelyn anweladwy. Mater o sioe yn unig fyddai
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he made a pipe of iron and tempered the powder, and so finished this deadly engine,
and taught the Venetians the use of it when they warred against the Genoese, which
was in the year of our lord MCCCLXXX.66

O dan ddylanwad y gwaith hwn a gweithiau tebyg, fe gredid yn gyffredin mai yn 1380
y defnyddiwyd y gwn am y tro cyntaf. Ond gyda threigl amser, addaswyd peth ar y darlun
hwn ac ychwanegwyd manylion pellach ato. Daethpwyd i gredu mai mynach neu aelod
o un o urddau’r brodyr oedd yr Almaenwr hwn, syniad a ffynnai dan ddylanwad y
meddylfryd Protestannaidd. Lledaenodd y gred hon i Gymru, fel y gwelir oddi wrth
gyfeiriad gan Wiliam Llñn at y gwn yn 1564: Y ffrir gynt ai ffriw ar gawdd / A di fassw ai
dyfeissiawdd.67 Yn ôl Vannoccio Biringuccio, awdur y traethawd manwl cyntaf ar sut i
gynhyrchu a defnyddio gwn, yn 1540, ‘a great and incomparable speculation is whether
the discovery of compounding the powder used for guns came to its first inventor from
the demons or by chance’.68 Erbyn dechrau’r ail ganrif ar bymtheg, credai gwñr megis
William Camden mai’r diafol a arweiniodd y mynach Almaenig (a gawsai bellach yr enw
Berthold Schwarz) at y ddyfais newydd. Cyhoeddid darluniau ac ysgithriadau a ddangosai
Schwarz wrthi’n ddiwyd yn ei labordy yn cael ei gynorthwyo gan giwed o gythreuliaid.69

Tybed, felly, nad oes adlais o hyn oll i’w glywed yng nghyfeiriadau Morgan Elfael at uffern
a diafoliaid?

Fodd bynnag, nid dyna’r unig ochr i’r ddadl ynglñn â’r gwn. Er gwaethaf yr ofnau
ynglñn â’r gwn a amlygir yn y syniadau hyn, agwedd fwy pragmataidd a orfu yn y pen
draw. Yn wir, gellid mewn sawl ffordd gyfiawnhau’r defnydd o’r arf mwyaf dychrynllyd
hwn. Dadleuai rhai fod y gwn mewn gwirionedd yn arbed bywydau gan honni bod y
nifer a laddwyd mewn rhyfeloedd cyn ei ddyfeisio yn fwy na’r nifer a laddwyd er hynny.
Hawliai eraill fod Duw wedi breinio dyn â’r gallu i lunio unrhyw arf a fynnai i’w amddiffyn
ei hun, gan nad oedd ganddo grafangau’r anifeiliaid rheibus na’u dannedd miniog.
Dywedai eraill fod y gwn, yn y dwylo iawn, yn fodd i gynnal llywodraeth deg a chyfrifol.70

Dangosodd o leiaf un bardd Cymraeg ei fod yn gwbl gyfarwydd â’r syniadau hyn, sef
Edmwnd Prys (1543/4–1623), cyfoeswr agos iawn i Cervantes, crëwr Don Quixote,
mewn cywydd a gyfansoddodd i ofyn gwn gan Edward Llwyd o Lysfasi oddeutu 1580.71

Ganed Prys o fewn ychydig fisoedd i farwolaeth Bedo Coch, ar drothwy cyfnod o newid
mawr yn hanes Cymru. Dyma gyfnod a welodd ddatblygiadau crefyddol mawr, twf
dyneiddiaeth ac ymddangosiad y llyfrau printiedig Cymraeg cyntaf. Mewn gair, i gyfnod
y Dadeni Dysg y ganed Prys, ac ni fyddai neb yn fwy blaengar nag ef ym mywyd deallusol
Cymru ar ddiwedd yr unfed ganrif ar bymtheg a dechrau’r ganrif ddilynol. Erbyn hynny,
yr oedd y gwn yn arf cyffredin a chyfarwydd ym mhob rhan o’r wlad. Yn wir, i
ddosbarthiadau uchaf cymdeithas, aethai’n fodd i ymblesera, gan gymryd ei le ymhlith
arfau hela’r uchelwyr. I Wiliam Llñn yn 1564, er enghraifft, kosbwr adar oedd y gwn yn
hytrach nag arf rhyfel.72 Cyfansoddwyd sawl cywydd i ofyn gwn yn y cyfnod hwn, cerddi
a chanddynt elfen o ffresni a gwreiddioldeb, er nad yw’r gwn fel tegan hela’r uchelwyr yn
berthnasol i brif bwnc yr ysgrif hon.73

Troi gwir nerth trwy gaer a wnâi,
Tãr haearn, tew y rhuai;
Garw i’r iaith ar gaer ei ruthr,
Garam oer a grym aruthr;
Min diefyl myn daflu main
A sãn gormes yn germain;
Taer yw fo mal twrf awyr,
Trwm ei sgwd yn troi ’mysg gwñr;
Ni cherir gan awch hiraeth
Yma wn, och am a wnaeth!65

Dyma ddisgrifiad byw o’r gwn ofnadwy gan un a gawsai, gallwn ddychmygu, brofiad
personol o’i effaith frawychus. Er hynny, nid yw mor llawn o syniadau â chywydd Huw
Cae Llwyd, ac ni cheir gan Forgan fawr o awgrym o’r farn ynglñn â’r gwn a’r dynion a’i
defnyddiai. Efallai nad oedd marwolaeth o’r fath yn gymaint o syndod bellach. Yn y
dyfalu dyfeisgar a’r disgrifio byw y mae diddordeb pennaf y cywydd hwn. Fodd bynnag,
ceir un thema bwysig ynddo, sef y portread o’r gwn fel arf o uffern. Nid yw hyn yn
annisgwyl efallai—prin y disgwylid epithetau canmoliaethus i arf a laddasai gyfaill y
bardd. Ond sylwer luosoced yr enghreifftiau: tunnell y diawl, rhyw gerwyn diawl, rhyw
ffwrnais rhy uffernawl, min diefyl. Gwelwn yn y man y posibilrwydd fod arwyddocâd
arbennig i’r disgrifiadau hyn, ac efallai fod mwy i’w weld yng nghywydd Morgan na
chasineb noeth at y gwn a laddodd ei gyfaill.

*     *     *

I ddilyn y trywydd hwn ymhellach, rhaid oedi am ychydig a bwrw golwg ar syniadau
deallusion cyfnod Bedo a Morgan am darddiad ac am ymddangosiad cyntaf y gwn. Yr
wyf eisoes wedi sôn am ymddangosiad cyntaf y gwn yn y bedwaredd ganrif ar ddeg, ond
erbyn yr unfed ganrif ar bymtheg, aethai’r union amgylchiadau’n angof, a datblygasai
syniadau newydd yn eu lle. Er bod nifer o esboniadau gwahanol i’w cael, barn gyffredin
yr unfed ganrif ar bymtheg oedd mai i ryw Almaenwr o ganol y bedwaredd ganrif ar
ddeg y perthynai’r clod, neu’r anghlod, am ddyfeisio’r gwn. Aethai’r gred hon ar led mor
gynnar â chanol y bymthegfed ganrif, ac enghraifft dda ohoni yw esboniad yr hanesydd
Tuduraidd enwog, Polydore Vergil, yn ei De Inventoribus Rerum, gwaith a gyhoeddwyd
yn 1499:

[the first gun] was perceived by a certain Almain, whose name is not known, after
this sort: it chanced that he had in a mortar powder of brimstone that he had heated
for a medicine and covered it with a stone, and as he struck fire it fortuned a spark
to fall in the powder. By and by there rose a great flame out of the mortar and lifted
up the stone wherewith it was covered a great height. And after he had perceived that,
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Un llais, ni a’i h’wllysiwn,
Ar les gwñr, orlais a gwn,
Un gair fydd pan egyr fin,
Marw, marw yw’r gair gerwin. (llau. 85–8)

Cyffelyba Prys y gwn i gloc gan ddadlau mai’r un gair marw a ddaw o enau’r naill a’r llall.
Nid yw marwolaeth ddisymwth o ergyd gwn yn ddim gwahanol yn y pen draw i’r
farwolaeth anochel a ddynodir gan dreigl amser a chaniadau’r cloc—syniad trawiadol o
syml ond effeithiol. Ond yn rhan olaf y gerdd y dengys Prys ei fod yn hollol ymwybodol
o syniadau mwy cymhleth y cyfnod:

Er pan ddoeth, annoeth enau,
Unig ar hwn ein gwarhau,
Ni adodd arf niweidiol,
Wroldeb i neb yn ôl. (llau. 89–92)

Unwaith eto, dyma’r syniad fod y gwn yn dwyn gwroldeb oddi ar ddyn, un o’r pennaf
o’i nodweddion negyddol. Gwelwn yma fod Prys yn pwyso a mesur rhagoriaethau ac
anfanteision y gwn yn ôl syniadau ei gyfoeswyr yn Lloegr ac ar y Cyfandir. Ond
ymhellach, cawn yr argraff ei fod yn defnyddio’r gwn er mwyn tanio ei ergyd ei hun at
farddoniaeth Gymraeg ei ddydd. Iddo ef, y mae barddoniaeth sy’n canolbwyntio ar nerth
corfforol a gallu unigolion â gwayw neu gleddyf bellach yn ddiystyr. Y mae’r gwahaniaeth
oesol rhwng cryf a gwan yn prysur golli ei bwysigrwydd:

Nid yw rhyfel un helynt,
Mal ar gyrff y milwyr gynt,
Nid arfer yn y dyrfa,
I berchi dyn â braich da;
Egwan ddyn â gwain o ddur,
A dyrr nerth a dwrn Arthur.
Nid gwaeth (còr ffraeth) o ceir ffrawd,
Na Samson, os âi ymsawd.
Syr Bethold, a wnaeth fold fach,
Siar’maen, ãr sura’ mynach,
Prin deucant mlynedd meddwn,
Piner gwaed er pan yw’r gwn. (llau. 93–104)

Yr oedd ofnau fel hyn ar gerdded trwy Ewrop gyfan yn y cyfnod hwn. Yng ngeiriau
J.R. Hale, ‘if gunpowder did not hasten the “European mind” towards attitudes which
we recognize as “modern”, it did trouble that mind’.78 Yn ôl y darlun a gawn gan Brys, y
mae darganfyddiadau amheus y mynach Berthold Schwarz, i raddau llawer mwy helaeth

Tebyg mai ymosodiad yr Armada yn 1588 a barodd i Prys ofyn am wn gan yr
awgryma mai er mwyn ei amddiffyn ei hun rhag Philip a’r Sbaenwyr y mae arno ei angen.
(Cyd-ddigwyddiad difyr yw’r ffaith fod gan Cervantes, yntau, law yn y trefniadau ar gyfer
ymosodiad yr Armada.)74 Er mor rhyfedd inni heddiw yw’r syniad o glerigwr yn gofyn
gwn, ni fyddai wedi achosi syndod yn nyddiau Prys. Yn oes Elisabeth, yr oedd yn arferiad
cadw arfau, powdr a gynnau mewn eglwysi.75 Yn wir, yn yr union gyfnod hwn,
cyhuddwyd neb llai na William Morgan o wisgo arfau a chario pistol dan ei urddwisg.
Ni wadodd Morgan y cyhuddiad, ond esboniodd nad oedd ganddo ddewis am fod arno
ef a’i gurad ofn am eu heinioes rhag ymosodiadau eu gelynion.76 Ac nid oedd gofyn gwn
ychwaith yn anghydnaws â swydd bardd, fel y dengys Prys pan ddywed: Da i minnau,
fardd dymunawl, / Dalu am wn odlau mawl.77

Wedi hyn, â Prys rhagddo i drafod nifer o’r syniadau y gwelwyd uchod eu bod yn
rhan o’r drafodaeth a fu yn Lloegr ac ar y Cyfandir ynglñn â’r gwn. Y mae’n ddigon posibl
ei fod wedi darllen rhai o’r testunau a grybwyllwyd eisoes, ac os felly, gellid tybied iddo
ef, a gwñr tebyg iddo, weithredu fel cyfrwng i syniadau newydd dreiddio i ddosbarth
uchelwrol Cymru. Yn gyntaf, felly, cawn ganddo’r agwedd gadarnhaol honno sy’n
fynegiant o’r syniad fod y gwn yn arf teg i’w ddefnyddio yn erbyn gelyn gwlad gyfiawn:

Rhag gelynion, blinion blaid,
Rhyw gas drin, rhag estroniaid,
Mae arnaf, wiwnaf Ynad,
March a gwn ym mraich y gad.
A’r gynnau, hydr arfau hynt,
Yn y wlad annwyl ydynt. (llau. 45–50)

Nid oes ar ddechrau’r gerdd unrhyw ymdeimlad ag anaddasrwydd yr arf. Gorau rhodd
yw’r gwn i Brys, ac ymddengys y gãyr am feirdd eraill a oedd wedi ei ganmol o’i flaen:

Ac eraill, feirdd rhagorawl,
I ynnau’n fwy a wnaen’ fawl.
Nid oes fodd, nodais a fu,
Am y gwn mwy i ganu,
Ond i ddiolch, nod ddiwael,
Â gwawd, y gwn, gwedi’i gael. (llau. 59–64)

Nid yw’n amlwg bellach pa gerddi yn union sydd ganddo mewn golwg, ond y mae’n
ddigon clir nad oedd y gwn yn destun anghyfarwydd i feirdd Cymru erbyn teyrnasiad
Elisabeth. Gwyddai pob uchelwr hyn yn dda: Gwn sydd, medd pob llywydd llys, / Gorau
unarf i’r ynys (llau. 71–2).

Ond y mae Prys hefyd yn ymwybodol o weddau negyddol y gwn. Gyda hynny mewn
golwg, â ati i’w ddychanu:
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technolegol. Yng ngeiriau J.R. Hale, ‘optimistic students of human nature can take little
comfort from the reaction of their Renaissance ancestors to the greatest challenge to
Europe’s conscience offered by military technology before the atom bomb’.85

Rhan o’r darlun cyflawn hwn yw ymateb y Cymry. O ganol y bymthegfed ganrif
ymlaen, profent ddatblygiadau technolegol a syniadol a oedd yn rhan annatod o’r Dadeni
Dysg ar y Cyfandir. I Edmwnd Prys, Prin deucant mlynedd meddwn, / Piner gwaed er pan
yw’r gwn.86 Dyma ddwy ganrif chwyldroadol a heriasai hen draddodiadau’r gyfundrefn
farddol. Er gwaethaf rhai eithriadau anrhydeddus, ni lwyddodd hithau’n llawn i
werthfawrogi’r tro ar fyd, gyda’r canlyniad nad oedd bellach yn ymdrin â phrofiadau,
dyheadau ac ofnau’r uchelwyr i’r un graddau ag y gwnaethai gynt. Yn y pen eithaf, felly,
tybed nad dyrnod a gyfrannodd at chwalu’r berthynas rhwng y bardd a’i noddwr oedd
pennaf ergyd y gwn ar y Cywyddwyr?

1 Cyhoeddwyd yr ysgrif hon yn wreiddiol yn Dwned, 4 (1998), 75–105. 
2 Ceir amlinelliad cryno o ddatblygiad cynnar y gwn a hefyd gyfeiriadau defnyddiol yn Clifford J.

Rogers, ‘The military revolutions of the Hundred Years’ War’, Journal of Military History, 57 (1993),
258–78.

3 Ar Syr Rhys, gw. Ralph A. Griffiths, The Principality of Wales in the Later Middle Ages: i. South Wales
1277–1536 (Cardiff, 1972), 99–102; Y Bywgraffiadur Cymreig hyd 1940 (Llundain, 1953), 789. 

4 Rogers, ‘The military revolutions of the Hundred Years’ War’, 258.
5 Ib.
6 GIGVII.17–22. 
7 Ib., II.39–40. Perthyn y cywydd hwn i’r cyfnod 1376–81, gw. ib., 185–6. 
8 GPC 2319.  
9 Rogers, ‘The military revolutions of the Hundred Years’ War’, 262–5. 
10 CDG cerdd 85. Ceir golygiad, cyfieithiad a thrafodaeth ar y cywydd yn David Johnston, ‘Cywydd

y Gal by Dafydd ap Gwilym’, Cambridge Medieval Celtic Studies, 9 (1985), 71–89; gw. hefyd Canu
Maswedd yr Oesoedd Canol, gol. Dafydd Johnston (Caerdydd, 1991), 28–31. Hoffwn ddiolch i’r
Athro Dafydd Johnston ac i Dr Huw M. Edwards am ddwyn yr enghraifft hon i’m sylw. 

11 CDG 85.31–2. 
12 Johnston, ‘Cywydd y Gal by Dafydd ap Gwilym’, 87–8.  
13 R.R. Davies, The Revolt of Owain Glyn Dãr (Oxford, 1995), 146–9.
14 Derrick Pratt, ‘Bromfield and Yale in English politics, 1387–99’, Trafodion Cymdeithas Hanes Sir

Ddinbych, 30 (1981), 134.
15 Ib., 137.
16 Davies, The Revolt of Owain Glyn Dãr, 252–3.
17 Ib., 252.
18 Gw. R.K. Turvey, ‘The Perrot family and their circle in south-west Wales in the later Middle Ages’

(Ph.D. Cymru [Abertawe], 1988), 182.
19 Davies, The Revolt of Owain Glyn Dãr, 252.  
20 Ib.
21 Ib., 115–17.
22 Ib., 252.
23 Ib., 253.

na hen ddyfeisiadau megis y bwa a’r saeth, yn peri bod pob dyn egwan cystal ymladdwr
ag Arthur a Siarlymaen, dau o safonau nerth a milwriaeth i’r beirdd ers cenedlaethau.
Gan ddilyn y trywydd hwn gam ymhellach, y mae’n ddealledig fod barddoniaeth sy’n
dibynnu ar y fath ddelweddau yn ddiwerth os nad yn gelwyddog. Disodlir yr hen ganu
mawl gan wirioneddau newydd. Er mai diwrol yw dur o lath, ac er nad yw bwledi ond
epil y fall, y mae bodolaeth y ddau yn dymchwel hen seiliau’r canu mawl. Dyma, dybiwn
i, yw ergyd cywydd Prys. Defnyddia’r dadleuon a fuasai’n mudlosgi yn Lloegr ac ar y
Cyfandir ers degawdau a dyry ystyr newydd iddynt trwy eu cymhwyso at y sefyllfa yng
Nghymru. Rhaid, felly, yw deall y gerdd hon yng nghyd-destun gweithiau eraill gan Brys
sy’n ymosodiadau ar ddiffygion cyfundrefn farddol a fodlonai ar ailbobi ystrydebau
diwerth.79

Dadlennol, ar y llaw arall, yw’r ffaith y gallai rhai o gyfoeswyr mwy blaengar Prys
werthfawrogi’r newid a ddaethai yn sgil y gwn a manteisio arno yn eu barddoniaeth.
Enghraifft dda yw’r milwr a’r bardd Tomos Prys o Blasiolyn (c.1564–1634) pan fo’n
gorfoleddu yn y modd y gellir gwneud lladdfa o’r Gwyddelod gyda’r bys a’r fawd yn unig
wrth godi’r glicied a thanio’r gwn: dyrnaist bum cant mewn diwrnod / ar frys rhwng dy fys
a’th fawd.80 Ond yr oedd beirdd eraill na wrandawent ar rybudd Prys yn dal ati i ganu
am noddwyr yn arwain eu lluoedd i’r gad gyda’u gwaywffyn yn null teyrnedd yr Oesoedd
Tywyll. Ac wrth i bob blwyddyn fynd heibio, âi’r ddelwedd honno yn fwyfwy
amherthnasol ac annigonol. Yr oedd angen arwyr newydd ar y Cymry; ni wnâi’r hen rai
mo’r tro bellach. Yr oeddynt wedi dod i delerau â newidiadau mawr o’r blaen—
llwyddasai’r genedl a’i llenyddiaeth i ymdopi â’r bywyd llys sifalrïaidd a’r dull newydd o
ryfela a ddaeth i’r wlad yn sgil dyfodiad y Normaniaid. Yn awr, yr oedd yn rhaid iddynt
ymateb i’r math newydd ar lywydd llys a geid yng nghyfnod y Dadeni, ac ymateb hefyd
i’r ffaith fod gallu’r gwn yn drech na nerth bôn braich. 

Nid hwy oedd yr unig rai i gael trafferth i ddod i delerau â’r oes newydd. Ymddengys
i’r hanesydd Froissart, wrth sôn am frwydr Cresi (1346), ailysgrifennu ei ddisgrifiad gan
ddileu’r cyfeiriad at ynnau’r Saeson rhag iddo eu tramgwyddo wrth sôn am arfau a ystyrid
gan rai, fe ymddengys, yn ddiurddas.81 Cyndyn iawn hefyd oedd y Gwyddelod i ymateb
i’r gwn. Er eu bod yn barod i fabwysiadu geirfa fenthyg i ddisgrifio’r arfau a ddaeth i’r
ynys yn sgil dyfodiad yr Eingl-Normaniaid, yr oeddynt yn gyndyn iawn i ddisgrifio’r
technegau diweddaraf o ryfela, gan gynnwys y defnydd o’r gwn.82 Yr oedd hyn er gwaethaf
y ffaith fod y penaethiaid Gwyddelig yn y bymthegfed ganrif wedi dechrau ymgartrefu
mewn cestyll a bod ganddynt, erbyn diwedd y ganrif honno, eu gynnau eu hunain.83

Yn gyfochrog ag ymateb petrus rhai ffurfiau llenyddol ceidwadol i’r gwn, y mae’n
deg dweud bod rhai haneswyr wedi gweld petruster yn ymateb y milwyr hwythau. Yn ôl
A.R. Hall, ni ddatblygodd technoleg y gwn mor gyflym ag y gallasai: ‘military opinion
was happy in a surviving tradition of chivalry that close combat was more honourable
than a long range bombardment between invisible foes’.84 Ond anghytuna’r rhan fwyaf
o haneswyr â’r dehongliad hwn, a mynnant nad oedd y Gorllewin mewn unrhyw ffordd
yn hwyrfrydig i ddefnyddio’r gwn. Gwnaethant yn fawr ohono hyd eithaf eu gallu
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13

‘Pen un wisg â’r paun o’r ne’!’: 
penwisgoedd merched yn y canu serch

ALAW MAI EDWARDS

Mae delweddaeth canu serch y bedwaredd ganrif ar ddeg a’r bymthegfed ganrif wedi
ennyn cryn sylw gan feirniaid llenyddol dros y blynyddoedd.1 Trafodwyd sut y disgrifir
corff merch yn y farddoniaeth gan Gilbert Ruddock mewn ysgrif fanwl yn Llên Cymru,2

ac astudiwyd iaith y corff yn llenyddiaeth yr Oesoedd Canol mewn ymchwil gan Lowri
Haf Morgans.3 Bu canu’r Gogynfeirdd a rhai o’r Cywyddwyr cynnar hefyd dan y
chwyddwydr o ran y delfryd o’r uchelwraig a geir yn eu gwaith, a sut y darlunnir
ymddygiad moesol y gwragedd, eu doethineb a’u lleferydd.4 Nid edrych ar y
ddelweddaeth nac ar y disgrifio rhethregol yw nod yr ysgrif hon, fodd bynnag, ond edrych
ar y cyfeiriadau at un eitem arbennig, sef penwisg y ferch. Ystyrir yn gyntaf a oes gogwydd
mwy realistig i’r disgrifiadau o brydferthwch merch yn y canu serch, yn enwedig yn y
disgrifiadau o’r gwallt a’r talcen, ac a yw’n bosibl defnyddio’r canu hwn fel tystiolaeth
bwysig am benwisgoedd merched yn y bedwaredd ganrif ar ddeg a’r bymthegfed ganrif.
Yn ail, ystyrir gwir arwyddocâd yr eitem arbennig hon yng nghymdeithas wrywaidd yr
Oesoedd Canol a sut y darlunnir hynny yn y farddoniaeth. 

Rhaid cychwyn gyda’r cysyniad mai prif bwrpas penwisg yn y cyfnod cynnar, yn ôl
yr eglwys, oedd cuddio’r gwallt, y talcen a’r gwddf. Ystyrid harddwch, ac yn arbennig
gwallt hir wedi ei ollwng yn rhydd, yn rhywbeth peryglus a rhaid oedd ei orchuddio.5 Yr
arfer oedd cuddio’r rhan fwyaf o’r pen a’r wyneb er mwyn ‘gwarchod’ y ferch: rhoddid
gwerth mawr ar gadw purdeb merch cyn iddi briodi ac ar ddiogelu ei henw da wedi’r
briodas, fel y nodir yng Nghyfraith y Gwragedd.6Neges a gyflwynir yn nifer o fucheddau’r
santesau yw unwaith y gwelir y santes gan ddyn, gall fod mewn perygl o golli ei
morwyndod.7 O ganlyniad, yr oedd penwisg orchuddiol yn gweithredu fel rhwystr gan
warchod diweirdeb merched ar y naill law a gwarchod gwñr rhag cael eu hudo gan eu
prydferthwch ar y llaw arall. Ymddengys fod y rheol ynglñn â gorchuddio’r pen i wragedd
priod yn seiliedig ar Lythyr Cyntaf Paul at y Corinthiaid.8

Safbwynt gwrywaidd a gyflwynir gan yr eglwys ac anodd yw dirnad pa mor weithredol
oedd rheolau o’r fath ym mywyd pob dydd gwragedd a merched. Wrth gwrs, yr oedd
pwrpas ymarferol hefyd i’r benwisg. Tyfid gwallt yn hir iawn yn yr Oesoedd Canol ac o
ganlyniad byddai penwisg yn amddiffyn y gwallt rhag budreddi o bob math gan mai’n
achlysurol iawn y byddai’r gwallt yn cael ei olchi. Boed yn y gegin brysur, allan yn yr
awyr agored, neu’n eistedd yn y neuadd fawr fyglyd, byddai penwisg yn cadw’r gwallt yn
lân ac yn ei le heb fawr o drafferth. Wrth i’r gwragedd arbrofi â thecstiliau newydd a

84 A.R. Hall, Ballistics in the Seventeenth Century (Cambridge, 1952), 9. 
85 Hale, ‘Gunpowder and the Renaissance’, 413.   
86 Roberts, ‘Edmwnd Prys, ei fywyd a chasgliad o’i weithiau’, LXXXVI.103–4. Os cywir priodoli’r

gerdd hon i 1588, sylwer mai oddeutu 1388 y dyddia Prys ymddangosiad cyntaf y gwn; cyfetyb
hyn yn agos iawn i’r dyddiad 1380 a geid uchod gan Polydore Vergil.  
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Trown yn awr at y cerddi serch cynharaf, ac er mawr syndod i ryw raddau, ni sonnir
am benwisg yn nisgrifiadau beirdd megis Hywel ab Owain Gwynedd fel un o rinweddau
eu cariadon, er bod eu dillad drudfawr yn cael sylw.18 Fel yr awgrymodd Elisa Moras,
gellir esbonio’r diffyg cyfeirio at wallt gan mai’r confensiwn yn y drydedd ganrif ar ddeg
oedd ei orchuddio.19 Ond beth am y benwisg? Tybed a edrychid arni o hyd fel math o
ddilledyn defodol yn hytrach na gwisg addurniadol a ffasiynol? Mewn gwirionedd, lliwiau
a thecstiliau cain, ac nid y gwahanol eitemau o ddillad, a ddisgrifir fwyaf yn y canu hwn.
At hynny, nid oes amheuaeth nad disgrifio harddwch naturiol mewn modd delweddol a
chonfensiynol yw prif bwyslais y disgrifiadau o ferched yn y canu serch cynnar ac nid
nodi’r datblygiad diweddaraf o ran eu gwisgoedd. Hyd yn oed ym marddoniaeth y
bedwaredd ganrif ar ddeg, teimlir bod elfen o gadw’n ôl wrth i’r beirdd sôn am
benwisgoedd eu gwrthrychau. Y mae Sypyn Cyfeiliog a ganai oddeutu canol y ganrif yn
sôn am y tâl a gynnal ei gwisg, / Mold hyfryd, mal ôd difrisg wrth ddisgrifio golwg ei gariad
a hynny, o bosibl, yn ganmoliaeth gynnil i’r talcen am ddal penwisg go fawr.20

Cynnil hefyd yw disgrifiadau rhai o’r beirdd a ganai o hyd yn arddull y Gogynfeirdd,
megis Gruffudd ap Maredudd, ond y mae’r gyfeiriadaeth yn ei awdl ef i Wenhwyfar yn
torri tir newydd. Defnyddia Gruffudd y cyfuniad brig urael, sef cyfeiriad at benwisg o
liain main wedi ei haddurno ag aur a wisgai Gwenhwyfar am ei phen:

Teg o’m pwyll ofeg (ym pall afael—hun)
Oedd wenfun hoywlun hael

A gerais dan frig urael
Ac aur mâl uwch ei gwrm ael.21

Nid hwn yw’r unig gyfeiriad at ddillad ac ategolion Gwenhwyfar yn y gerdd; disgrifir
hefyd ei phall syndal, y defnyddiau drudfawr a wisgai (sendri, pali, sidan, urael), a’i
gemwaith awmael, asur ac arian.22 Canmoliaeth i ferch a ymddiddorai mewn gwisgo
penwisg addurniadol a dillad hardd a geir yma, a chynhwysir hwy yn yr awdl fel estyniad
i’w harddwch naturiol. Erbyn ail hanner y bedwaredd ganrif ar ddeg, felly, gwelwyd bod
y benwisg wedi ennyn sylw fel eitem a haeddai ganmoliaeth benodol fel rhan o ddisgrifiad
o ferch ddelfrydol. Enghraifft wych o sut y plethir y benwisg i mewn i’r disgrifiad o’r corff
ac o bryd a gwedd erbyn y cyfnod hwn yw’r cywydd ‘I Ferch’ gan Iolo Goch:

Arleislefn ddyn eira lwysliw,
Wrls gwyn ar eurlewys gwiw;
Gwyn ei byd, gwen yw ei boch,
A wisg, fy nyn weüsgoch,
Penwisg welw, ddyn ddiddelw ddoeth,
Penselgombr, peunes aelgoeth.23

gemwaith mwy amrywiol, datblygodd y benwisg o fod yn eitem ymarferol i fod yn eitem
i arddangos steil a chyfoeth. Yn raddol, gwelwyd merched dibriod yn gwisgo rhwymyn
syml a phlethiadau yn eu gwallt, a gwragedd o statws yn gorchuddio eu gwalltiau â lliain
neu sidan drudfawr.9

Yn llysoedd Cymru yng nghyfnod y Tywysogion, felly, y mae’n debygol y gwisgai
gwragedd a merched ryw gyfuniad o benwisgoedd syml fel y rhain a phenwisgoedd
gorchuddiol a oedd yn cynnwys llen dros y gwallt a elwir yn ‘wimple’. Yn ddiweddarach,
gwisgid hefyd rwymyn o liain o amgylch yr wyneb a than yr ên a elwir yn ‘barbette’ neu
‘barbe’.10 Dengys cofeb o uchelwraig yn eglwys Biwmares y math hwn o benwisg
orchuddiol (sef cofeb honedig i Siwan, gwraig Llywelyn Fawr); y mae ei phen wedi ei
orchuddio’n llwyr ac yn ddiaddurn tra bo tlysau amlwg ar ei gwisg.11 Anodd yw dirnad
unrhyw arwyddocâd i’r benwisg yn y cyfnod hwn ac eithrio i arddangos statws
cymdeithasol, fel y nodir yng Nghyfraith y Gwragedd, er bod awgrym yn llenyddiaeth
y cyfnod y defnyddid y benwisg o hyd fel rhwystr rhwng y ddwy ryw.12 Yn y disgrifiad
cryno o Riannon yng nghainc gyntaf y Mabinogi, y mae hi’n gwisgo penwisg i ‘atal’
Pwyll rhag ei gweld yn llwyr. Ar y llaw arall, cyfeirir at wallt melyn rhai merched, megis
Olwen a Blodeuwedd, i bwysleisio eu prydferthwch eithriadol.13

Ochr yn ochr â’r datblygiadau ‘ffasiynol’ hyn yn hanes y benwisg, daeth delfryd y
ferch berffaith yn boblogaidd yn llenyddiaeth y cyfnod. Un o brif themâu’r cerddi llys
Ewropeaidd oedd y disgrifiad o gorff merch a chlodfori ei phrydferthwch naturiol, yn
enwedig ei gwallt aur a’i thalcen wen a llydan.14 Ceir sawl trafodaeth ynglñn â sut y
dylanwadwyd ar lenyddiaeth Cymru yn y cyfnod hwn gan y rhamantau Ewropeaidd,
boed yn rhyddiaith neu’n farddoniaeth. O nodi rhai testunau rhyddiaith, y mae’r Tair
Rhamant yn eu disgrifiadau o ferched yn perthyn yn agos i’r chwedlau Ffrengig am yr
un arwyr chwedlonol.15 Gwelir yn y dyfyniad canlynol o’r rhamant Hen Ffrangeg ‘Roman
de Tristan’ sut y cyfeirir at benwisg merch wrth ganmol ei harddwch; y mae’r bardd yn
disgrifio prydferthwch Iseut:

Sor ses espaules sont si crin,
Bendé a ligne sor or fin.
Un cercle d’or out sor son chief,
Qui empare de chief en chief,
Color rosine, fresche et blanche.16

(Disgynna ei gwallt at ei hysgwyddau a’i glymu mewn rhubanau lliain dros rwyd o
aur cain. Gwisgai ar ei phen rwymyn aur a oedd yn ei amgylchynu’n llwyr, a’i hwyneb
rhudd, ifanc a hardd.)

Ond confensiwn yw disgrifiad fel hwn mewn gwirionedd: patrwm rhethregol llenyddol
o brydferthwch naturiol merch wedi ei addurno’n gywrain ag ategolion syml ond
drudfawr.17
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ymhyfrydu yn harddwch naturiol merch yw eu pwrpas ac nid yn y modd y maent yn
ymbincio neu’n ategu eu gwallt. Ond er y delweddau tebyg a geir ynddynt, o edrych yn
fanwl gellir gweld gwahaniaethau a bod, o bosibl, steiliau a oedd yn boblogaidd ar y pryd
yn cael eu disgrifio mewn rhai cerddi.

Un o’r cerddi cynharaf sy’n cynnwys disgrifiad helaeth o wallt yw’r cywydd ‘I Wallt
Morfudd’ gan Ddafydd ap Gwilym. Y mae plethiadau’r gwallt yn hawlio cryn sylw: y
mae’n r[h]aff uwch llethr yr iad, yn blethedig ac yn r[h]affau aur, a chloir y cywydd wrth
gymharu gwallt moel y ‘gãr eiddig’ â’i gwallt plethiedig hi:

Annhebig, eiddig addef,
Fulwyllt, oedd ei foelwallt ef,
Llariaidd ddifeth y’i plethwyd,
I’r llwyn ar ben Morfudd Llwyd.33

Rhydd Dafydd yr argraff, felly, nad oedd gwallt Morfudd yn gwbl rydd; y mae wedi ei
blethu’n hardd i hudo beirdd penceirddryw. Cam pwysig ymlaen yn hanes gwallt a
phenwisgoedd oedd cynnwys plethiadau cymhleth o fewn y gwallt. Yn y gerdd ‘I Wallt
Merch’ gan Ieuan ap Rhydderch, y mae’r pwyslais ar blethiadau dwbl y d[d]wybleth o
wallt merch dewblaid drwyddi draw: [d]wbl dwys (ll. 8), Dwy lyweth dda wiwbleth ddwbl
(ll. 20), Dwy bleth ddwbl merch gwbl o gamp (ll. 35). Ceir rhagor o fanylder yn y cwpled
canlynol:

Dwyn o’r iad (nid cribiad crwybr)
Dwbl gerlont, dyblyg eurlwybr.34

Y mae’r gwallt, felly, wedi ei blethu’n ddwy bleth a’r ddwy bleth hynny wedi eu gosod fel
coron o amgylch y pen (dwbl gerlont). Steil arall a ddaeth yn boblogaidd ar ddechrau’r
cyfnod dan sylw oedd plethu’r gwallt yn unionsyth ar hyd y bochau ac yn wastad ar draws
y talcen gan ei binio i fyny fel ffrâm o amgylch yr wyneb.35 Gellir dehongli’r disgrifiad
canlynol gan Fedo Aeddren fel y math hwn o steil: 

Addwyn oedd y winwydden
A’r tair rhaff aur yn toi’i phen;
Eu plethu, cyn canu cog,
Frig cwyr yn fariau cyriog.36

Y mae Gilbert Ruddock yn sôn am ‘to’ fel trosiad am wallt, a gall fod yn drosiad penodol
am y steil arbennig hwn o wallt a oedd yn ymdebygu i do ar adeilad yn yr Oesoedd
Canol.37 At hynny, y mae Bedo Aeddren yn y dyfyniad hwn yn defnyddio’r ddelwedd
[b]ariau cyriog am blethiadau’r gwallt, sef bod iddynt siâp onglog. Defnyddia bardd
anhysbys hefyd y ddelwedd o’r gwallt fel bariau (A’r bariau aur ar ei brig)38 ac y mae

Cerddi i wallt a datblygiad y benwisg
Gyda Iolo Goch, camwn ymlaen i gyfnod y Cywyddwyr. Ar y cyfan, disgrifiadau cynnil
o dlysau o amgylch y talcen a geir gan mwyaf yng ngherddi cynnar y Cywyddwyr i ferched,
a chyfeirio at addurn a elwir yn ‘rhactal’. Y mae hyn yn cyd-fynd â’r math o rwymyn
addurniadol syml a elwir yn Saesneg yn ‘fillet’ a wisgid gyda gwallt rhydd neu wallt wedi
ei blethu’n rhannol yn y cyfnod hwn (ar bennau morwynion ifainc, dibriod yn bennaf).24

Sonia Dafydd ap Gwilym am ferched yn Rhoi perls a rhubi purloyw / Ar eu tâl yn euraid
hoyw, a dywed Gruffudd Gryg yn ei ddisgrifiad o ferch fod perlau ar ei thalcen:

Paentiwyd uwchben gem Gymru,
Pwynt sêr, sidan friger fry;
Mererid dâl mawr araul,
Meillion, calch hoelion, cylch haul.25

Cyfeirir hefyd at y lliain neu’r llen (‘veil’ yn Saesneg) a elwir yn urael, lawnt a combr ym
marddoniaeth y cyfnod hwn, a gwelir arferiad o ddefnyddio’r arddodiad ‘dan’ (megis dan
frig urael, dan liain lanwt) i gyfeirio at y lliain pan fo’r beirdd yn disgrifio’r gwallt.26 Lliain
tryloyw a oedd yn amrywio o ran maint ac a gysylltid wrth y rhwymyn a amgylchynai’r
pen oedd hwn. Ond ni orchuddiwyd y gwallt i gyd yn null y benwisg orchuddiol; pwrpas
y llen gain hon oedd ychwanegu at ysblander y gwallt a’r pen. Defnyddir combr
ddwywaith mewn cysylltiad uniongyrchol â phenwisg; penwisg welw o ddeunydd
penselgombr, sef baner fechan o gombr, yw disgrifiad Iolo Goch sy’n cyfleu ansawdd
tryloyw y defnydd hwn o Gambrai i’r dim.27 Math o liain cain, lled dryloyw, a enwir ar
ôl tref yn Ffrainc yw lawnt hefyd, a chyplysir hwn yn ogystal â phenwisg yn y
farddoniaeth.28 Ceir olion llen sidanaidd dryloyw ar ddarnau o benwisg a ddarganfuwyd
yn Llundain o ddiwedd y bedwaredd ganrif ar ddeg, ac y mae’n bosibl iawn y byddai
gwragedd uchelwyr Cymru hefyd â’r cyfoeth i fewnforio’r tecstiliau cain hyn i wneud
penwisgoedd ohonynt.29 Dengys y darlun lliw o Ann Herbert, gwraig Syr Wiliam Herbert
o Raglan, yn llawysgrif ‘Llyfr Caerdroea’ fod llen led dryloyw wedi ei gosod ar ei
phenwisg.30

Erbyn y cyfnod hwn, un o’r prif rinweddau a ganmolir yn y canu serch yw’r gwallt.
Ond, fel yn achos llawer o’r dyfalu, trosiadau stoc a chonfensiynol sydd yma, ac fel y
dangosodd Gilbert Ruddock, ceir yr un delweddau yn ymddangos drosodd a throsodd.31

Y mae gwallt yn yr Oesoedd Canol yn bwnc yr ymchwilir iddo ar hyn o bryd gan Hanna
Hopwood, a bydd astudiaeth felly’n ychwanegu at ein gwybodaeth o sut y darlunnir corff
a phrydferthwch merch yn y cyfnod hwn.32 Daeth canu i wallt yn boblogaidd o tua ail
chwarter y bymthegfed ganrif ymlaen, gan barhau felly hyd at ddechrau’r unfed ganrif ar
bymtheg. O ganlyniad, y mae’n ffynhonnell hynod o bwysig i ganfod mwy am
ddatblygiad steiliau gwallt am gyfnod o ganrif a mwy. Ond rhaid didoli’r disgrifiadau’n
ofalus gan mai darlun o wallt melyn hir a thrwchus yw’r darlun delfrydol a chonfensiynol
a ddisgrifir. Wrth gwrs, tardd hyn o’r neges oesol a gyflwynir yn y cerddi serch, sef mai
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Erbyn y bymthegfed ganrif, daeth gwisgo pâr o addurniadau cadarn o boptu’r talcen
a thros y clustiau yn boblogaidd. Gelwir hwy yn Saesneg yn ‘cauls’ ac yn ‘templettes’, ac
wrth i’r cyfnod fynd rhagddo, estynnid hwy ymhellach i ffurfio penwisgoedd o wahanol
siapiau.50 Yn eu ffurf symlaf, siâp crwn oedd iddynt, ac y mae’n bosibl fod Dafydd ab
Edmwnd yn defnyddio’r trosiad bronbelau wrth eu disgrifio yn un o’i gywyddau i wallt,
sef math o dlws neu addurn crwn fel bron:

Bonhadlen uwch yr wyneb,
Bronbelau lliw siopau Sieb.51

Y mae’n bosibl fod Hywel Dafi yn defnyddio’r gair Saesneg ‘templette’ neu ‘temples’ am
yr addurniadau hyn wrth iddo ddisgrifio penwisg merch a welodd yn gweddïo. Meddai:

Templys aur, to wmpl y sydd 
Ar iad bun euraid beunydd:
Glain o wiail, glân wead,
Gwallt cywarch aur, gwellt ceirch iad.52

Un o’r ystyron a roddir i’r gair Saesneg ‘temples’ yw ‘ornaments of jewellery or needlework
formerly worn by ladies on the sides of the forehead’, a rhydd The Oxford English
Dictionary yr enghraifft gynharaf yn c.1430.53 Yn wir, erbyn y bymthegfed ganrif,
defnyddiai’r beirdd nifer cynyddol o dermau technegol am benwisgoedd yn eu cerddi
wedi eu benthyg o’r Saesneg megis barbed (o’r Saesneg ‘barbe’), ffiled (‘filett’), moled
(‘volet’), cwrsi, (‘courve-chef ’), a gwimpl (‘wimple’); rhai ohonynt yn dwyn yr ystyr
‘penwisg’ yn gyffredinol ond rhai hefyd (megis barbed a ffiled ) yn golygu darnau o’r
benwisg. Barbed yw’r enw ar y rhan o’r benwisg a fyddai’n mynd o dan yr ên, a chwyna
Llywelyn ab y Moel fod y rhwymyn hwn o ddefnydd yn y ffordd pan gusana ei gariad.
Dywed fod ei farf yn ei dyllu:

Darfu ym dyllu heb dwyll 
Barbed fy mun syberbwyll.54

Nid enwir yr un o’r termau hyn, fodd bynnag, yn yr unig gerdd gyfan i benwisg.
Priodolir y gerdd ‘Penwisg Merch’ i Ddafydd ap Gwilym yn y llawysgrifau, ond y mae
Dafydd Johnston o’r farn mai un o gyfoedion Dafydd a’i cyfansoddodd, Llywelyn Goch
ap Meurig Hen o bosibl.55 Os felly, perthyn y gerdd i ail hanner y bedwaredd ganrif ar
ddeg, sy’n rhagflaenu cyfnod euraid y cerddi i wallt. Cywydd byr yw’r gerdd a daw’r
golygiad canlynol o wefan Dafydd ap Gwilym:

Heddiw y gwelaf, Ddafydd, 
Hawdd fyd i heddiw a fydd, 

Dafydd ab Edmwnd yn sôn am wallt fel pyst aur sydd eto’n cyfleu natur onglog y
plethiadau.39

I sicrhau bod y math hwn o steil yn aros yn ei le, plethid gwifrau metel i mewn i’r
gwallt, ac y mae’n bosibl fod gwialen a goldwir yn cyfeirio’n drosiadol at y gwifrau hyn.40

Gwyn yw’r tâl dan wialen, medd Dafydd ap Gwilym, sy’n awgrymu i gwialen ddod yn
drosiad am y benwisg neu’r gwallt: yr oedd y gwifrau hyn weithiau wedi eu gorchuddio
ag edafedd o sidan euraid ac felly’n ychwanegu at ddisgleirdeb y gwallt.41 Dengys un darn
o benwisg a ddarganfuwyd mewn safle archaeolegol yn Llundain fod gwallt ffug hefyd
yn cael ei osod ar y pen i gyflawni’r steil hwn.42 Tybed ai hynny sydd y tu ôl i’r disgrifiad
canlynol gan Fedo Brwynllys? Meddai:

Mae ar dâl ôl y wialen
Fal part o flewyn y pen.43

Steil arall a ddaeth yn boblogaidd oedd clymu’r rhaffau plethiedig yn fwndeli crynion
o boptu’r talcen a’u gorchuddio â math o rwyd addurnedig. Cynhyrchid y rhwydi hyn â
nodwydd wedi ei chynllunio’n benodol i weithio ag edafedd o sidan, a chrëwyd rhesi o
glymau â’r nodwydd nes ffurfio gwe siâp cylch.44 Oherwydd y galw am y rhwydi hyn,
cyflogwyd crefftwyr arbennig i’w cynhyrchu mewn canolfannau masnachol fel Paris, a
chrybwyllir y crefftwyr hyn yn y testun Ffrangeg ‘Livre des Métiers’ (‘Llyfr y Crefftau’).45

Yn Saesneg, un term am y rhwydi hyn yw ‘snood’, ac y mae Dafydd ab Edmwnd ac
Ieuan Deulwyn yn defnyddio’r gair ysnoden (sy’n fenthyciad ohono) yn eu cerddi i wallt.
Y mae gwallt cariad Dafydd ab Edmwnd wedi ei osod mewn ysnoden,46 a dywed Ieuan
Deulwyn, yntau, fod ysnoden yn cadw plethiadau gwallt ei gariad yn eu lle:

oni bai fod ysnoden
ymhlith gwallt ymhlethav gwen
or iad tremyn avr tramawr
i doe y llwyn hyd y llawr.47

Rhydd hyn gyfle i’r bardd ddisgrifio’r gwallt mewn dwy ffordd: wedi ei rwymo yn ogystal
ag wedi ei ollwng yn rhydd hyd y llawr. Felly hefyd Fedo Aeddren:

Pan ollyngid y did aur
Oll yn rhydd fal llwyn rhuddaur,
Teg edrych tua’i godre,
Pen un wisg â’r paun o’r ne’!48

Y mae’n bosibl iawn fod trosiadau am wallt a welir drosodd a throsodd yn y cerddi hyn
megis gwe a llurig felly’n cyfeirio at y rhwydi addurniadol hyn a wisgid dros blethiadau’r
gwallt.49
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Ddafydd, / Hawdd fyd i heddiw a fydd.60Tybed ai cerdd i benwisg a wisgid gan briodferch
ar ddydd ei phriodas yw’r gerdd hon? Gall mai enw tad y ferch yw Dafydd, a’i fod yn
noddwr i’r bardd. Neu, tybed ai’r priodfab yw’r Dafydd hwn a bod elfen o siomedigaeth
yng ngeiriau’r bardd?61 Ar ddydd eu priodas, gwisgai rhai morwynion eu gwallt yn rhydd,
ond yr oedd gwisgo coron hefyd yn arferol; traddodiad a darddai o ddefod hynafol o
goroni’r briodferch ar ddechrau’r seremoni briodasol.62 At hynny, gwisgid penwisgoedd
trawiadol i nodi achlysuron pwysig megis priodas, a daeth penwisg briodasol yn drysor
teuluol wrth i’r briodferch wisgo penwisg ei mam neu ei nain ar achlysur o’r fath.63

Dengys y gerdd hon a’r cerddi i wallt fod cryn sylw yn cael ei roi i benwisgoedd
merched yn y farddoniaeth, er ei bod hi’n anodd gwahaniaethu weithiau rhwng
disgrifiadau go-iawn a rhai delweddol. Y mae’n bosibl, wrth gwrs, fod yr amwysedd hwn
yn fwriadol, yn enwedig gyda thecstiliau megis sidan: defnydd addas a chyfarwydd fel
trosiad am wallt ar un llaw, ond defnydd a fyddai hefyd yn cael ei ddefnyddio go-iawn
fel rhan o’r benwisg ac a ddaeth yn symbol o gyfoeth ar y llaw arall. Merched i’w hedmygu
yw merched y canu serch, ac ychwanegu at y darlun delfrydol o ferch yw nod pob
disgrifiad o walltiau a phenwisgoedd.

Gwawdio’r benwisg
Erbyn canol y bymthegfed ganrif, estynnwyd yr addurniadau o boptu’r talcen fwyfwy a
phentyrrid pob math o emwaith a pherlau ar y benwisg gan y gwragedd cyfoethocaf. Bu
hyn yn newid mawr ers cyfnod y benwisg orchuddiol syml a oedd yn cuddio’r rhan fwyaf
o’r gwallt, yr ên a’r talcen (a wisgid o hyd gan leianod). Yn nhyb nifer o foesolwyr, yr
oedd siâp penwisgoedd o’r fath yn rhy debyg i gyrn y diafol, yn hybu temtasiwn ac yn
arddangos hunanfalchder.64 Lleisir y syniadau hyn yn llenyddiaeth Saesneg y cyfnod, a
chanodd John Lydgate faled yn condemnio penwisgoedd corniog gan bwysleisio mai
llen syml a wisgai’r Forwyn Fair am ei phen.65 Ceir yr un agwedd yng ngherddi Robert
Mannyng de Brunne, megis yn ei gerdd ‘Handlyng Synne’, lle yr honnir bod harddu’r
corff ymhellach â phenwisgoedd ac ategolion yn arwydd o falchder.66

Cyfieithwyd nifer o lyfrau cwrteisi i’r Saesneg o ddiwedd y bedwaredd ganrif ar ddeg
ymlaen, a William Caxton a fu’n gyfrifol am y fersiwn Saesneg Canol o The Book of the
Knight of the Tower. Llawlyfr wedi ei anelu at gynulleidfa fenywaidd yw hwn, ac y mae
hunanfalchder yn un o’r prif bynciau a drafodir ynddo.67 Ni cheir cyfieithiadau tebyg yn
y Gymraeg er bod y fersiynau Cymraeg o fucheddau’r santesau yn ymdrin â themâu
megis diweirdeb, prydferthwch a hunanfalchder. Yn ôl Jane Cartwright, byddai nifer o
wragedd lleyg yn darllen ac yn clywed y bucheddau hyn, ac awgrymir bod y fersiwn
Cymraeg o fuchedd Mair Fadlen yn arbennig yn cynnig y santes honno fel patrwm addas
i wraig fonheddig.68 Wrth gwrs, dilyn llwybr hollol dduwiol a wna’r santesau bob tro, a
gwisgent benwisgoedd a oedd yn cuddio’r gwallt a’r pen i gydymffurfio â hynny, fel yn y
portreadau ohonynt.69 Dilyn yr esiampl honno a wnaeth nifer o wragedd seciwlar hefyd.
Y mae darlun o uchelwraig o’r enw Elen ar y ffenestr liw yn Eglwys Llangadwaladr, er
enghraifft, yn dangos ei bod am gael ei chofio yn gwisgo penwisg syml am ei phen.70

Rhwng gwallt a’m gwylltiai yn chwyrn 
A dwyael, merch i dëyrn 
Rhoi gwerth canpunt ar untal 
O gaeau main ac aur mâl. 
Weldyna weled anawdd! 
Wi o’r tâl dan we aur tawdd! 
Myn Croes Naid o fro’r Eidial 
A gwaed dyn, gwiw yw y tâl. 
Owmal y wlad, leiddiad Lñr, 
Yw penwisg fy nyn poenwyr 
Ac asur ar gyswllt iad 
Yn gwasgu, combr yw’r gwisgiad 
Hoen Fflur yw’r dyn a’m curia, 
Hual ar dâl o aur da. 
Mau lwyr gwyn, Maelor gannwyll, 
Mae ar ei thâl, mawr ei thwyll 
Fflwch ractal, mau benial boen, 
Fflwring aur, ffloyw reng oroen. 
Da lun ar ddail fflãr-dy-lis 
Ac aur bwrw o gaer Baris. 
Gem yw ar y ddau gymwd, 
Ac aur Ffrainc, unne geirw ffrwd, 
Awr loywbrim, eiry oleubryd, 
Anrhydedd beilch wragedd byd. 
Gwae fi, Fab Mair ddiwair dda 
Ei theced, ac na thycia!56

O’r disgrifiad o’r benwisg, gallwn gasglu ei bod hi’n fawr, wedi ei haddurno â gemwaith
o gerrig glas, ac yn cynnwys llen o liain cain o Gambrai a chylch euraid sy’n debyg i
ddarnau o aur. Mwy nodweddiadol yw’r disgrifiadau canlynol: y mae hi yn we aur tawdd,
yn hual ar dâl o aur da ac yn ffloyw reng oroen.57 Y mae’n bosibl iawn mai’r hyn a olygir
yw’r rhwydi gwallt hynny a wisgid tros wallt wedi ei blethu. Os mai rhwyd euraid o’r
ansawdd gorau a ddisgrifir yma, nid yw’n syndod fod y bardd yn cysylltu’r benwisg â
Ffrainc a Pharis (Ac aur bwrw o gaer Baris; Ac aur Ffrainc).58 Gall fod cyfeiriad arall yn y
gerdd yn awgrymu bod coron yn cael ei gwisgo hefyd dros y gwallt a’r benwisg. Disgrifir
hi fel Da lun ar ddail fflãr-dy-lis, sef coron ac iddi ddail ‘fleur-de-lis’ am yn ail.59 Os yw
hyn yn gywir, yna y mae’n sicr fod i’r benwisg hon arwyddocâd arbennig.

Amhosibl yw gwybod yn union paham y cyfansoddwyd cerdd i ddisgrifio penwisg
gan nad yw o reidrwydd yn gywydd serch fel yn achos y cerddi i wallt (er bod sawl trawiad
tebyg), ac nid cerdd o fawl i wraig llys mohoni ychwaith. Cerdd i ddathlu achlysur yw
hi; achlysur sydd o bosibl yn cael ei ddatgelu yn y cwpled cyntaf: Heddiw y gwelaf,
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Gerlant cystal ag eurlen,
O wisg paun i wasgu pen.
Blaen talaith, bliant hyloyw,
Blodau hardd o blu da hoyw.80

Diddorol yw ei ddefnydd o’r gair cystal yma wrth iddo honni bod y goronbleth o ddail a
gawsai ef yr un mor ddeniadol â phenwisg o blu’r paun a choron: penwisg a welir mewn
nifer o ddarluniau gweledol a llenyddiaeth gymharol mewn cyswllt â balchder. At hynny,
ychwanega’r cyfuniad gwasgu pen at yr agwedd negyddol ynghlwm â phenwisgoedd gan
eu bod mor anghyfforddus i’w gwisgo.81

Y mae disgrifio pen merch fel gwisg y paun yn un o hoff drosiadau’r cerddi serch.
Gwelsom eisoes ddisgrifiad Bedo Aeddren o ferch â p[h]en un wisg â’r paun o’r ne’, a
disgrifiodd Dafydd Nanmor wallt Llio fel Pwn mawr o esgyll paun Mai.82 Medd Bedo
Phylip Bach, yntau:

Mae ar fy rhiain feinir,
O wisg y paun, ysbub hir,
A’i llun fal y feillionen,
A’i lliw fal peintiad y llen.83

Tybed a oes neges arall yma? Wrth gwrs, y mae’r paun yn aderyn deniadol a hardd ac y
mae plu yn drosiad cyfarwydd am wallt fel yr esbonia Bleddyn Owen Huws.84 Ond
perthyn i’r paun un hynodrwydd arbennig, sef y gallu i drawsnewid ei wedd ag un
symudiad: ei gynffon.85 Tybed a wêl y beirdd debygrwydd rhwng y paun yn agor ei
gynffon â merched yn eu harwisgo eu hunain â phenwisgoedd addurniadol ac yn
trawsnewid eu gwedd? Ar yr wyneb, y mae’r trosiadau hyn yn ymddangos fel pe baent
yn clodfori pryd a gwedd y ferch dan sylw, ond a ddefnyddir yr aderyn hwn, sy’n cael ei
gysylltu’n gyson â balchder, i gyfleu’r union neges honno a glywir hefyd gan foesolwyr?
O ran hynny, nid y paun yw’r unig drosiad a ddefnyddir am wallt neu benwisg; y mae’n
bosibl iawn fod Bedo Brwynllys yn cyfeirio at benwisg o siâp eithafol mewn modd
awgrymog wrth iddo ddisgrifio merch â sarff ffons sy ar ei phen.86 Un o’r themâu a gysylltir
â’r sarff yn llenyddiaeth y cyfnod yw temtasiwn, ac efallai fod awgrym yma fod merched
yn gwisgo’r penwisgoedd mawr hyn (nid annhebyg i sarff ffons) i hudo dynion.

Cwestiwn rhesymol i’w ystyried o ran hynny yw pwy yn union yw merched y canu
serch a beth yw eu statws priodasol? Ai merched ifainc, dibriod, ynteu gwragedd
uchelwrol? Er bod pwyslais ar gadw purdeb morwynion ifainc, y rheol arferol erbyn y
bedwaredd ganrif ar ddeg oedd ei bod hi’n iawn i ferched ifainc, dibriod wisgo eu gwallt
yn rhydd pan gyrhaeddent oedran aeddfedrwydd. Wedi priodi, yr oedd gwisgo’r gwallt
yn hir yn amhriodol ac eithrio i buteiniaid, yn ôl un ddeddf a ddaeth i rym yn Lloegr
yng nghanol y bedwaredd ganrif ar ddeg.87 Gwyddom fod rhai o gariadon y beirdd yn
wragedd priod; y mae’n rhan o thema’r math hwn o ganu ac yn ychwanegu at ddrama’r

Felly, tra bo’r benwisg orchuddiol yn arwyddo gwyleidd-dra mewn darluniau a
llenyddiaeth, daeth y benwisg gorniog i symboleiddio hunanfalchder; ategir hyn mewn
gwahanol gyfryngau mewn eglwysi, megis ar fisericordiau, sy’n dangos y diafol ei hun
mewn cysylltiad â phenwisgoedd corniog.71

Ym marddoniaeth Gymraeg y cyfnod, y mae balchder yn thema amlwg yng ngwaith
Siôn Cent.72 Ond ni feirniadai ef ferched yn benodol, dim ond rhyfeddu at bleserau
bydol ei gymdeithas—yn ddynion a merched—wrth iddynt roi llawer gormod o sylw i
wisgoedd hardd a bwyd da.73 Rhaid troi at un o feirdd Saesneg y cyfnod unwaith yn
rhagor i gael portread o ferch a’i phenwisg gan mai Geoffrey Chaucer yn ei ddisgrifiad o
Alisoun yn ‘The Wife of Bath’ sy’n rhoi’r darlun gorau inni o sut y defnyddir y benwisg
i arwyddo balchder. Ym marn Hodges, y mae ei phenwisg yn crisialu popeth am ei
chymeriad:

The wife’s coverchiefs then, are a highly charged costume sign: they are literally a
gesture of submission to her married and legal status … economically the
proclamation of a cloth-maker’s community status and wealth; aesthetically the
beautiful veiling of an attractive, seductive woman; and morally the announcement
of a woman’s pride … and by extension her unchastity, her sexual manipulation
confessed so blatantly in the Prologue.74

Gellir dadlau bod Dafydd ap Gwilym yntau’n rhannu rhai o’r syniadau hyn. Yn ei gerdd
‘Merch yn Ymbincio’, y mae’n gweld gormod o ferched yn Rhoi perls a rhubi purloyw /
Ar eu tâl yn euraid hoyw, gan honni nad oes rhaid i’w gariad ef roi rhactal am y tâl teg /
Nac edrych draw’n y gwydryn.75 Rhwymyn pen syml oedd y rhactal, ond nid oes rhaid i’w
gariad ef wisgo hwnnw hyd yn oed wrth iddo gysylltu’r benwisg honno â hunanfalchder.
Ganrif a mwy yn ddiweddarach, canmolodd Syr Dafydd Trefor Farged, merch Wiliam
o’r Penrhyn, am ei gwisg syml, d[d]i-blyg sy’n gyfeiriad penodol at ei duwioldeb a’i
gwyleidd-dra, a cheir trawiadau tebyg hefyd yn y canu mawl.76

Ond beth am y canu serch? Wrth gwrs, ni ddisgwylid unrhyw feirniadaeth
uniongyrchol ynglñn â balchder y merched yn y math hwn o ganu.77 Y mae Gilbert
Ruddock hyd yn oed yn awgrymu mai’r hyn sydd gennym gyda genre’r canu serch (o ail
hanner y bymthegfed ganrif ymlaen) yw ‘protest ... yn erbyn gwaith bardd o anianawd
Siôn Cent’.78 Ond erys un ddelwedd a ddefnyddir droeon yn nisgrifiadau’r beirdd o wallt
a phenwisgoedd eu cariadon, sef y paun. Yn ei drafodaeth ar benwisgoedd gwrywaidd y
cyfnod, esbonia Bleddyn Owen Huws sut y daeth y paun yn symbol o oferedd balchder
dyn, a bod cyfeirio at wallt fel plu o bosibl yn arwyddocáu hynny, megis yn y gerdd
‘Merched Llanbadarn’ gan Ddafydd ap Gwilym.79 Ef sydd piau’r cywydd sy’n cysylltu
penwisg yn uniongyrchol â’r paun hefyd, sef garlant o frigau a blodau a dderbyniodd fel
rhodd o serch gan ei gariad. Yr hyn sy’n nodedig am y gerdd hon yw fod y bardd yn
cymharu’r benwisg o ddail a brigau â phenwisg go-iawn o blu’r paun ac aur:
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sefyllfa, ond nid yw hynny’n lleihau’r sylw a rydd y beirdd i walltiau a phenwisgoedd. Yn
wir, ceir llond llaw o gerddi lle y mae’r beirdd yn erfyn am weld mwy o’r gwallt a’r wyneb,
sef yn y cerddi i leianod. Penwisgoedd a oedd yn cuddio’r talcen a’r gwallt a wisgid gan
leianod, a gwelir y gwrthgyferbyniad rhwng arddangos a chuddio harddwch drwy’r
benwisg yn y cerddi serch iddynt.88 Gwrthrych serch na ddaw fyth yn gariad i’r bardd
yw’r lleian, ac y mae’r disgrifiad o’i phenwisg yn pwysleisio hynny: edrychir arni fel
rhywbeth negyddol ac yn rhwystr serch. Mwyn y cyfodes Iesu / Am aur dâl y mwrrai du,
medd un bardd am benwisg lleian gan leisio ei siom fod rhaid iddi wisgo penwisg i guddio
ei thalcen wen: A’i thâl, mi a ddyfalwn – / Och, Dduw Tad, na chuddut hwn!89 Ond yr un
yw’r disgrifiad o’u prydferthwch fel y cerddi i forwynion ifainc, a daw’r prydferthwch
hwnnw’n symbol o’u prydferthwch mewnol: rhywbeth na ellir ei guddio na’i arddangos
trwy ddillad ac ategolion.

*     *     *

I gloi, rhaid cofio mai llenyddiaeth a gyfansoddwyd gan ddynion yw llenyddiaeth y
cyfnod hwn (i raddau helaeth). Y mae’r unig gyfeiriad at benwisg o safbwynt y ferch yn
digwydd mewn englyn gan Werful Mechain wrth iddi sôn am wlychu ei phenwisg wrth
ddychwelyd adref o wylmabsant Silin ar noson lawog.90 Disgrifia hi fel cwrsi sidangrych,
sef penwisg sidanaidd fodrwyog neu ddolennog yn ôl Geiriadur Prifysgol Cymru; penwisg
o sidan wedi ei llunio’n gylchoedd, o bosibl, fel rhwyd.91 Er mai un cyfeiriad yw hwn
yng nghanol degau o ddisgrifiadau gan feirdd gwrywaidd y canu serch, gall adrodd
cyfrolau wrth edrych ar berthynas merch a’i phenwisg: daeth hi’n syml yn rhan o wisg
pob dydd pob menyw. Felly, boed yn eitem ymarferol neu’n orchudd amddiffynnol i
ferched yn y cychwyn cyntaf, dengys canu serch y bedwaredd ganrif ar ddeg i’r benwisg
ennill ei phlwyf fel rhywbeth a oedd yn rhan o ddarlun y ferch ddelfrydol. Yn raddol,
ategwyd mwy o addurniadau i’r pen, a daeth penwisgoedd cymhleth a oedd yn gyfuniad
o wifrau metel, rhwydi a gemwaith wedi eu gorchuddio â thecstiliau cain yn boblogaidd.
Estyniad i’r gwallt a’r talcen oedd y benwisg, ac efallai’n wir mai’r briodas gywrain rhwng
y gwallt a’r benwisg yw’r hyn a ddisgrifir yn nifer o’r cerddi i wallt yng nghanu serch y
bymthegfed ganrif. Tanlinellu prydferwch menyw oedd prif bwrpas penwisgoedd o’r fath,
ac nid ei guddio yn null y benwisg orchuddiol a wisgid ganrif ynghynt. Boed i bwysleisio
statws cymdeithasol neu dduwiol, i ysgogi harddwch neu i arddangos cyfoeth,
cynrychiola’r benwisg bob math o bethau o fewn y gymdeithas ganoloesol. Tybed a
ddaeth hefyd yn fodd i ferched amlygu eu personoliaeth am y tro cyntaf?
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14

‘Drwg fydd tra awydd’: 
cywydd ‘Trafferth Mewn Tafarn’ Dafydd ap Gwilym 

a’r bregeth ganoloesol

BLEDDYN OWEN HUWS

Gwyn Thomas oedd y cyntaf i gynnig dehongliad o gywydd ‘Trafferth mewn Tafarn’
gan Ddafydd ap Gwilym fel parodi ar y foeswers arferol.1 Mewn darlith nodweddiadol
wreiddiol a ffraeth, a gyhoeddwyd yn agos i ddeugain mlynedd yn ôl bellach, crynhodd
ei farn fel hyn:

Mae pawb sydd wedi clywed pregethau’n gyfarwydd â’r stori i ddangos moeswers.
’Roedden nhw i’w cael yn yr Oesoedd Canol, fel heddiw. Math o stori foes felly ydi’r
gerdd hon, ond ei bod yn llawer cyfrwysach na hynny. Ar un olwg y mae hi’n stori
am garwr edifeiriol yn cael ei helpu gan y saint, ond o dan hyn i gyd y mae’r foeswers
arferol yn cael ei pharodïo’n goeglyd a hwyliog, ac mi obeithiaf, yn ddigrif.2

Cadarnhaodd y dehongliad hwn drachefn mor ddiweddar â 2001 mewn nodyn byr ar y
gerdd yn ei gyfieithiad Saesneg o gerddi Dafydd ap Gwilym lle y mae’n dweud: ‘The
poem is an example of a mock morality tale’.3 Yn ei nodiadau ar y cywydd yn y golygiad
diweddaraf ohono yn Cerddi Dafydd ap Gwilym, y mae Dafydd Johnston, yntau, yn
derbyn dehongliad Gwyn Thomas ac yn honni mai’r model llenyddol mwyaf addas ar
gyfer y gerdd yw’r foeswers: ‘Ond camgymeriad fyddai dehongli’r gerdd fel moeswers
ddifrifol. Y tebyg yw bod Dafydd wedi manteisio ar y llenddull hwn at ei bwrpas ei hun,
a’i barodïo i ryw raddau ...’.4 Yr hyn yr hoffwn ei wneud yn awr yw edrych yn fanylach
ar y dehongliad derbyniedig hwn, sy’n seiliedig ar ddarllen y gerdd fel parodi ar y foeswers,
er mwyn archwilio beth oedd gwir bwrpas a diben y parodi.

Fe allwn gymryd yn ganiataol y byddai cynulleidfa wreiddiol y cywydd yn dra
chyfarwydd â chlywed straeon ar ffurf exemplamewn pregethau. Yn wir, tra chyffredin
oedd defnyddio straeon doniol mewn pregethau er mwyn difyrru cynulleidfa a’i haddysgu
yr un pryd. Nid oedd dim prinder deunydd a roddai arweiniad a chyfarwyddyd moesol
yn y bedwaredd ganrif ar ddeg, ac fe welir oddi wrth beth o gynnwys Gramadeg Einion
Offeiriad i’r Eglwys geisio ymyrryd â chyfundrefn y beirdd drwy gyflwyno ethos foesol
Gristnogol iddi.5 Byddai’r Brodyr Pregethwyr yn cynnwys negeseuon moesol yn eu
pregethau, fel y byddai unrhyw offeiriad yn ei wneud wrth bregethu neu wrth wrando
cyffesion a chynghori ei blwyfolion.6 Ceid llu o destunau moesol a bugeiliol yn cynnwys
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leygwyr ynghylch adnabod pechodau a’u nodweddion, sut i’w gochel yn ogystal â sut i’w
cywiro.12 Sonia’r gerdd ddidactig Saesneg Canol o’r drydedd ganrif ar ddeg, ‘A Lutel soth
Surmun’, am ymddygiad trachwantus merched a bechgyn ifainc balch yn mynd i’r eglwys
ar ddyddiau gãyl i lygadu ei gilydd ac i siarad am serch trachwantus, cyn i un o’r bechgyn
hebrwng ei gariad i dafarn i sgwrsio â hi, a hithau, ar ôl derbyn diod ganddo, yn cytuno
i fynd ato gyda’r nos i garu.13 Diwedda’r gerdd hon, yn union fel y byddech yn ei ddisgwyl
mewn pregeth ar gân, gydag erfyniad ar i ddynion ymadael â’u pechodau a gweddïo ar
i’r Forwyn Fair eiriol drostynt.

Dyma gerdd sy’n ein hatgoffa o ddwy o gerddi Dafydd, sef ‘Trafferth mewn Tafarn’
a ‘Merched Llanbadarn’, am eu bod yn portreadu ymddygiad y gallai moesolwyr
Cristnogol ei ystyried yn bechadurus. Yn wir, y mae modd gweld yng ngwaith Dafydd
ap Gwilym ymwybyddiaeth o’r cod moesol Cristnogol, ac ymwybyddiaeth gref hefyd o
ymddygiad cyhoeddus. Y mae’r ddwy gerdd hyn yn sôn am ddigwyddiadau mewn
lleoedd cyhoeddus. Gan fod y cerddi yn y person cyntaf unigol, yr oedd y ffocws i gyd
ar ymddygiad y bardd ei hun a oedd yn eu datgan o flaen cynulleidfa.

Sôn y mae Dafydd am ymddygiad gwñr ieuainc, dibriod gallem dybio (‘gwaryau a
gâr gwñr ieuainc’). Sôn am ymddygiad prude youngemen sydd yn y gerdd ddidactig ‘A
Lutel soth Surmun’ hefyd, sef pobl ifainc yng nghyfnod eu glasoed. I gyfoeswyr y bardd
byddai cyfnod adolesens yn golygu’r oedran rhwng tua phedair ar ddeg ac wyth ar hugain
oed.14 Awgrymwyd bod y gerdd Saesneg honno ymhlith y deunydd a oedd ar gael i
addysgu pobl yn yr oedran hwnnw ynghylch perthynas rywiol, ac mai trwy ddarllen neu
glywed am gymeriadau mewn chwedlau y dysgent am foesoldeb.15 Byddai gwrando ar
gerdd a gynhwysai stori am chwantau’r cnawd nid yn unig yn cynnig diddanwch ond
hefyd yn cymell aelodau o’r gynulleidfa i drafod oblygiadau math arbennig o ymddygiad
anfoesol, fel yr awgrymwyd y buasai rhai o gerddi hir Chaucer wedi cymell oedolion
ifainc i drafod ymddygiad rhywiol rhai o gymeriadau’r chwedlau.16 Ymboenai
awdurdodau eglwysig yr Oesoedd Canol ynghylch ymddygiad rhywiol pobl ifainc, a
thybid bod rhamantau llysaidd a cherddi serch cwrtais, a roddai bwyslais ar fwynhad
rhywiol, yn apelio at yr ieuenctid yn benodol am eu bod yn llawn nwydau. Y tu hwnt i’r
mynachlogydd, lle’r oedd disgyblaeth lem a phwyslais ar wyryfdod, y gred yw fod gan
ddynion ifainc yn gyffredinol ryddid i fodloni eu chwantau.17

Petaem yn cydio yn y diffiniad o’r cywydd fel math ar exemplum, sef stori sy’n goleuo
neu’n dysgu gwers, byddai honno’n darllen fel hyn: ‘Y mae’r bardd (neu’r persona a
grëwyd ganddo), sy’n ddyn ifanc, yng nghwmni ei was, yn aros noson mewn llety ac yn
gweld merch ddeniadol ac yn ei ffansïo. Y mae’n prynu pryd o fwyd a gwin drud iddo
ef a’r ferch wrth fflyrtio ac yn ei galw draw ato er mwyn cydwledda’n awchus. Ar ôl sibrwd
geiriau hudol yn ei chlust, trefnir ei fod yn mynd draw at wely’r ferch ar ôl i bawb arall
o’r gwesteion noswylio. Pan fo pawb yn cysgu, y mae’r adroddwr yn ceisio ymlwybro at
ei gwely ond yn syrthio a brifo’i goes. Wrth syrthio y mae’n taro ei dalcen yn erbyn bwrdd
nes bod hwnnw, a’r llestri a oedd arno, a dodrefn eraill, yn syrthio gan wneud sãn. Y
mae’r sãn yn tarfu ar gãn a dechreuant gyfarth. Wrth geisio codi, y mae’r bardd yn deffro

cyfarwyddyd ar sut i fyw bywyd bucheddol a rhybuddion rhag canlyniadau byw yn ofer.7

Ni welir hyn y well nag yng nghynnwys y llawlyfrau neu’r crynodebau helaeth ar gyfer
pregethwyr sy’n deillio o’r Cyfnod Canol. Y mae o leiaf un o’r rheini yn arbennig o
berthnasol i Gymru’r bedwaredd ganrif ar ddeg, nid yn unig am fod ei awdur, John
Bromyard, yn frawd yn Nhñ’r Brodyr Duon yn Henffordd, a oedd yn dref ar y Gororau,
ond am fod ynddo stori ddoniol o ddiddordeb Cymreig.8 Yn ei ‘Summa praedicantium’,
a ysgrifennwyd cyn 1352, y mae ganddo exemplum digri sy’n amlygu geiriau’r proffwyd
Jeremeia mai ‘Ynfyd yw pob dyn yn ei wybodaeth’ drwy adrodd hanes tri theithiwr o
Gymro ar daith drwy Loegr sy’n mynd i drafferthion am nad oes ganddynt rhyngddynt
ond ychydig iawn o Saesneg. Caiff y tri eu cyhuddo ar gam o ladd dyn a lofruddiwyd
gan ladron, a chyfaddefasant i’r drosedd yn ddiarwybod oherwydd bod eu Saesneg mor
brin. I bob rheswm, y mae’n dangos twpdra’r Cymry diniwed a chwbl ddi-weld. Dyfynnir
isod o ryddgyfieithiad Saesneg gan Siegfried Wenzel o’r Lladin gwreiddiol:

Three Welshmen had to travel across England and therefore had to know some
English. They agreed that each of them would learn one phrase in English, so that
they might be able to communicate about everyday and necessary affairs. The first,
if asked who they were, was to say, “We three Welshmen.” The second, after pointing
at some food or drink, indicating that he wanted to buy it, was to say, “For the penny
in the purse.” And in case the merchant started to haggle, in order to make the
transaction without much palaver where they could not hold their own, the third
was to say, “It’s okay.” So, as they were travelling through England, they happened to
come to a place where someone had been killed by robbers. They were arrested as
suspects and brought before the judge. When the judge asked them who had killed
that man, the first of them, as had been their plan, brought out what English he knew
and said, “We three Welshmen.” When the judge asked why, the second replied, “For
the money in the purse.” But when the judge said, “For that you shall be hanged!”
the third gave him what he had learned and said, “It’s okay!”9

Os oedd y jôc ethnig hon ac eraill tebyg iddi, o bosibl, yn cylchredeg yn gyffredinol yn
y cyfnod cyn canol y bedwaredd ganrif ar ddeg, gallai Dafydd ap Gwilym a’i gynulleidfa’n
hawdd fod yn gyfarwydd â hi.10 Gellir cynnig bod y bardd yn ‘Trafferth mewn Tafarn’
yn cyfeirio’n goeglyd at y tri theithiwr o Sais mewn gwely drewllyd sy’n ymboeni’n reddfol
am eu paciau, heb wybod yn iawn am wir fwriadau’r bardd yn y llety, er mwyn talu’r
pwyth yn ôl. Byddai cynulleidfa o Gymry y tro hwn yn cael hwyl ar draul y Saeson.

Y mae’r ymdriniaethau ag ymddygiad moesol unigolion a geir mewn llawlyfrau
pregethau ac mewn cerddi didactig o’r bedwaredd ganrif ar ddeg yn dangos y byddai
ymwybyddiaeth fyw iawn o bechodau ymhlith y boblogaeth leyg, fel y mae cerddi Dafydd
‘Y Bardd a’r Brawd Llwyd’, ‘Rhybudd y Brawd Du’, a’r darn o gywydd, ‘Cyngor gan
Frawd Bregethwr’ yn ei awgrymu.11 Rhydd y gerdd Saesneg a gyfansoddwyd yn negawdau
cynnar y ganrif, ‘Handlyng Synne’ gan Robert Mannyng de Brunne, gyfarwyddyd i
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achos yn ddyfais sy’n fodd i rwystro pechod cnawdol. Yn achos Sant Bernard, dyfais gwbl
fwriadol o’i eiddo ei hun ydyw fel amddiffyniad rhag trachwant y wraig, ond yn achos
Dafydd y mae’n ddyfais sy’n seiliedig ar gamddeall bwriad sy’n ychwanegu at yr
amgylchiadau rhwystrus sy’n atal y bardd rhag llwyddo i gyflawni gweithred bechadurus.
Drwy ildio i demtasiwn a chael ei rwystro rhag gwneud yr hyn yr oedd yn ei ewyllysio,
y mae’r bardd yn cyflwyno’r anffawd fel ffordd o ddangos sut y bu iddo gael dihangfa
ffodus. Yn y fan hon y mae’r bardd yn parodïo’r neges foesol arferol, neu o leiaf yn ei
gwyrdroi i’w ddibenion ei hun er mwyn creu diddanwch a doniolwch.

Nid oes wybod pa mor gyfarwydd yr oedd Dafydd ap Gwilym a’i gynulleidfa â hanes
Sant Bernard o Clairvaux, ond o’r hyn lleiaf fe allasent fod wedi clywed yr hanesyn hwn,
neu exemplum tebyg iddo, mewn pregeth gan fod y math o exempla a geid yng nghasgliad
Jaques de Vitry yn hynod o boblogaidd ymhlith y Dominiciaid yn enwedig, ac yr oedd
iddynt gylchrediad eang ym mhregethau’r Brodyr Duon yn Lloegr ac yng Nghymru.23

Yr oeddynt yn rhan o’r math o ddeunydd storïol moesol tebyg a geid hefyd mewn
casgliadau poblogaidd fel y ‘Gesta Romanorum’ ac alegorïau Odo o Cheriton, y cafwyd
cyfieithiadau Cymraeg ohonynt.24 Ond yr oedd yr exemplum penodol hwn ymhlith yr
hanesion am Sant Bernard yn cael ei demtio gan ferched a adroddid yn ei fywgraffiad, y
‘Vita Prima’, a diau y buasai ymwybyddiaeth o hanes ei fywyd yn bodoli ymhlith y
gymuned o fynaich Sistersaidd yn abaty Ystrad-fflur lle yr awgrymwyd i Ddafydd dderbyn
ei addysg gynnar.25 Ar wahân i hynny, buasai’r hanesion am yr achlysuron pan demtiwyd
Sant Bernard gan ferched yn dra chyfarwydd i leygwyr llythrennog a diwylliedig y cyfnod
am iddynt gael eu cynnwys yn y casgliad poblogaidd o straeon am y seintiau, y ‘Legenda
Aurea’.26

Fe welir bod y pechod a ddarlunnir yn y gerdd yn cyfateb yn lled agos i nodweddion
generig un o’r Saith Bechod Marwol, sef luxuria, trachwant, fel y câi ei ddiffinio mewn
llawlyfrau Lladin a gynhwysai’r math o ddeunydd y byddai cynulleidfaoedd yn gyfarwydd
â’i glywed mewn pregethau. Un o’r rheini oedd y ‘Fasciculus Morum’, llawlyfr a
ysgrifennwyd yn Lladin gan Frawd Ffransisgaidd o Sais yn gynnar yn y bedwaredd ganrif
ar ddeg.27 Yn ogystal ag ymdrin â nodweddion y Saith Bechod Marwol, manylai hefyd
ar y Saith Rinwedd a fyddai’n eu cywiro. Gellir yn ogystal gyfeirio at draethawd Lladin
dylanwadol cynharach a ysgrifennwyd cyn 1250 gan y Brawd Dominicaidd William
Peraldus, y ‘Summa de vitiis’, sy’n manylu ar y pechodau.28 Yr hyn sy’n gyffredin i’r
gweithiau hyn yw beth a ddywedant am yr achlysuron hynny sy’n arwain at drachwant
cnawdol fel pechod, ac o safbwynt cynnwys ‘Trafferth mewn Tafarn’, y maent yn hynod
arwyddocaol. Yr oedd goryfed gwin a bwyta gormodedd o fwyd yn arwain at drachwant,
fel yr oedd edrych ar ferched a siarad â hwy hefyd. Er nad yw’r gerdd yn dilyn yr
ymdriniaethau y cyfeiriwyd atynt yn fanwl—nid yw’n sôn am wrando ar gerddi serch
na cherddoriaeth, er enghraifft, fel y gwna’r llawlyfrau—y mae rhai o’r prif weithredoedd
sy’n arwain at drachwant fel pechod yn cael eu crybwyll gan y bardd.

Wrth geisio dychmygu beth a ystyrid yn ymddygiad anfoesol gan gyfoeswyr Dafydd
ap Gwilym, efallai mai mwy perthnasol na’r traethodau Lladin ar y pechodau yw cynnwys

tri theithiwr o Sais sy’n poeni bod lleidr yn y tñ. Y mae’r ostler, sef perchennog y llety,18

yn peri bod pawb o’r gwesteion yn codi ac yn chwilio am y dihiryn. Y mae’r dihiryn yn
gweddïo a thrwy ras yr Iesu yn llwyddo i ganfod ei wely ei hun heb gael ei ddal, ac yna’n
gofyn i Dduw am faddeuant.’

Ergyd y stori o’i darllen fel math o exemplum syml yw fod yma bechadur edifeiriol
sy’n gofyn am faddeuant am ei gamymddygiad. Ei brif drosedd yw chwantu’r ferch. Ond
sylwer hefyd ar y cyhuddiad a ddaw o enau un o’r Saeson fod y dihiryn yn lleidr. Y mae
eironi dramatig yn y fan hon yn sgil camgymryd bwriad gan fod y gynulleidfa’n gwybod
yn iawn nad oedd gan y bardd ddim diddordeb yng nghynnwys paciau’r tri thrafaeliwr,
ond fod ei fryd ar rywbeth materol arall, sef y ferch.19 Ond y mae’n fwy cymhleth nag
exemplum syml oherwydd bod gennym naratif ynghyd â sylwebaeth arno yn rhai o’r
sangiadau. Y mae’r cyferbyniad rhwng y naratif a’r sylwebaeth yn arwyddocaol, oherwydd
castiau gãr ifanc sy’n hoffi’r math o gemau y mae dynion ifainc yn eu chwarae sydd yn
y naratif. Sylwadau gãr sy’n doethinebu gyda synnwyr trannoeth a geir yn rhai o’r
sangiadau, a hynny yn rhith pechadur edifeiriol. Fe sylwir bod yma sawl datganiad
ynghylch ymddygiad moesol: drwg fydd tra awydd (ll. 35); gãr gorwag oeddwn (ll. 45);
drygioni drud (ll. 47);20 bu chwedl edifar (ll. 49); hagr wyniau hyll (ll. 65).21 Y mae’r
sylwadau hyn fel petaent yn ceryddu’r ymddygiad sydd yn y naratif. Dibynna ein hymateb
i’r gerdd ar ein dehongliad o’r berthynas rhwng y naratif a’r sylwebaeth, hyd y gwelaf i.
Gellir, wrth gwrs, weld yr elfen barodïol dafod-ym-moch sy’n creu sefyllfa gomig. O
ddarllen y gerdd fel parodi, y mae sôn yma am ddyn sy’n dymuno cael cyfathrach rywiol
â merch ond yn methu oherwydd cyfres o rwystrau—dyna’r doniolwch. Y mae’r siom a’r
methiant yn ildio’u lle i’r portread eironig o’r adroddwr fel dyn duwiol rhagrithiol sy’n
credu iddo dderbyn gras ac yna’n gofyn am faddeuant. Dibynna’r doniolwch ar ddeall
nad yw’r awdur o ddifri yn edifar am yr hyn a wnaeth, a’r beiddgarwch digywilydd yw ei
fod yn priodoli’i lwc wrth osgoi cael ei ddal i’w dduwioldeb parod ac annisgwyl wrth
weddïo am gymorth. Byddai pechadur edifeiriol go-iawn yn poeni mwy am achub ei
enaid nag am achub ei groen fel y gwna Dafydd yn y gerdd.

Trewais ar un exemplum yng nghasgliad Jacques de Vitry o’r drydedd ganrif ar ddeg
lle y mae rhywfaint o gyfatebiaeth rhyngddo a chynnwys cywydd Dafydd ap Gwilym,
sef hwnnw sy’n adrodd hanes Sant Bernard o Clairvaux, pan oedd yn llanc ifanc golygus,
yn aros noson mewn llety lle’r oedd gwraig drachwantus y tñ wedi cymryd ffansi ato.
Wedi i bawb arall fynd i gysgu, fe gododd y wraig a mynd at ei wely. Yn lle ei derbyn i’w
wely, yr hyn a wnaeth Sant Bernard oedd gweiddi ‘lladron, lladron’ nes bod pawb o’r
lletywyr yn deffro, a’r wraig yn mynd yn ôl i’w gwely ei hun.22 Digwyddodd hynny
ddwywaith. Pwrpas y stori hon oedd dangos sut y llwyddodd Sant Bernard i osgoi
temtasiwn a gwarchod ei rinwedd. Fe welir bod rhybudd y Sais ynghylch y lleidr yn y tñ
yn ychwanegu at y rhwystrau sy’n atal Dafydd ap Gwilym rhag cyrraedd gwely’r ferch.
Mewn ffordd gwbl anfwriadol, fe lwyddodd y bardd i warchod ei rinwedd drwy ganfod
ei wely ei hun heb gael ei ddal, neu o leiaf dyna sut y mae’n cyflwyno’r ddihangfa a gafodd.
Yr oedd y saint yno i’w helpu. Y mae’r honiad camarweiniol fod lleidr yn y tñ yn y ddau
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drachwantus. Cadarnheir y cysylltiad rhwng y nodwedd gorfforol honno a thrachwant
yn nhraethawd John Metham, ‘Physiognomy’, a ysgrifennwyd tua 1449, ac a oedd yn
gompendiwm o weithiau cynharach ar y pwnc: ‘Blake browys, thei sygnyfye gret
dysposycion to lecchery...’.32 Oherwydd hynny, credaf y gellir cynnig y posibilrwydd mai
putain oedd y ‘fun aelddu’ yng nghywydd Dafydd. Mewn tafarndai a lletyau cyhoeddus,
lle y gweinid bwyd a diod yn yr Oesoedd Canol diweddar, yr oedd yn arferol gweld
puteiniaid yn ymdroi er mwyn chwilio am fusnes.33 Er nad oes awgrym o gwbl yn y
cywydd fod y bardd am fodloni ei chwantau rhywiol yn gyfnewid am arian, gellid honni
i’r ferch dderbyn pryd o fwyd a gwin drud yn dâl am y gwasanaeth y bwriedid ei roi.34

Wrth ymatal rhag sôn am gyffwrdd y ferch, y mae’r bardd yn gadael llawer i’r
dychymyg. Yn wir, dyna un o’r pethau sy’n gwneud i rywun gredu na fodelwyd y gerdd
hon ar y fabliau, serch bod y stori ddramatig sydd ynddi yn ddoniol.35 Mewn cerdd
fabliau disgwyliem gael cyfeiriadau llawer mwy amrwd at y cyswllt cnawdol.36 Ond yma
y mae’r cyfan yn llawer iawn cynilach. Yr hyn sy’n awgrymu cyswllt cnawdol yw’r cyfeiriad
at wely’r ferch yn llinell 28. Gadewir i’n dychymyg benderfynu beth y bwriadent ei wneud
yn y gwely pe bai’r bardd wedi llwyddo i gyrraedd yno. Ond i gynulleidfa ganoloesol a
oedd yn gyfarwydd â chynnwys pregethau ar drachwant fel un o’r Saith Bechod Marwol,
byddai bwriadau’r ddau yn gwbl amlwg, a byddai sawl cliw ynglñn ag anfoesoldeb
ymddygiad y bardd a’r ferch.

Gan fod glythineb yn aml yn gysylltiedig â thrachwant, ystyrid bod yfed gormod o
win yn sbarduno chwantau cnawdol, a dyna sut y daeth tafarnau yn ddiarhebol fel lleoedd
a arweiniai ddyn ar gyfeiliorn.37 Ond, a bod yn fanwl, nid tafarn neu ddioty oedd hwn
eithr hostel, lle i aros, ac mewn llenyddiaeth yn gyffredinol y mae arwyddocâd symbolaidd
i’r cyferbyniad rhyngddynt.38 Y mae hostel (‘llety urddedig’ yw disgrifiad Dafydd nid
‘tafarn’), sy’n debyg i’r Tabard gan Chaucer (‘gentile hostelrye’), yn lle mwy gweddus na
dioty iselwael. Ond y pwynt allweddol yn y fan hon yw y gallai’r ddau le fod mor
annymunol â’i gilydd i foesolwyr am fod yfed gwin yn digwydd yno: er mai mewn llety
yn hytrach na thafarn y mae stori’r cywydd yn digwydd, yr un yw natur y pechod a
gyflawnir yno. Awgrymaf mai arwyddocâd y llety fel lleoliad ar gyfer y ddrama hon yw
ei fod yn lle cyhoeddus, oherwydd trafoda’r bardd ymddygiad y gellid ei ystyried yn un
anfoesol neu bechadurus yn digwydd mewn lle cyhoeddus.

Gan fod y stori yn cael ei hadrodd mewn modd cyffesiadol yn y person cyntaf, a chan
fod hon yn gerdd a fyddai’n wreiddiol yn cael ei datgan yn gyhoeddus gerbron
cynulleidfa, byddai’r ffocws yn llwyr ar y bardd ei hun a fyddai’n perfformio’r gerdd. Ni
ellir byth ail-greu’r perfformiad gwreiddiol, y mae’n ddigon gwir, ond fe ellir ar sail yr
hyn a wyddom am rai o noddwyr Dafydd ap Gwilym ddyfalu rhywfaint ynghylch
cyfansoddiad ei gynulleidfa, sef noddwyr diwylliedig a’u teuluoedd a’u cyfeillion, yn
gymysgedd o wñr eglwysig a lleygwyr dysgedig.

Awgryma traddodiad llawysgrifol y gerdd iddi fod yn cylchredeg yng ngogledd-
orllewin Cymru. Ymwelai Dafydd â Rhosyr, neu Niwbwrch ym Môn, oherwydd canodd
gywydd i foli’r dref, ac yno y lleolir ei gywydd ‘Sarhau ei Was’.39 Yn yr un cyffiniau hefyd,

y cyfarwyddyd ysbrydol a moesol a geir yn y testun crefyddol ‘Ymborth yr Enaid’. Y
mae’n debygol mai gwaith gwreiddiol a luniwyd gan Frawd Du anhysbys tua chanol y
drydedd ganrif ar ddeg yw hwn lle y manylir ar isgeinciau’r Saith Bechod Marwol.29 Yr
enw Cymraeg ar y pechod a gyfatebai i’r luxuria Lladin oedd ‘anniweirdeb’, ac yr oedd
wyth pechod yn ei ennyn: 

Wyth bechawt yn achwyssawl a ennynnant [o] odineb, neu [o] anniweirdeb, nyt
amgen: seguryt, bwyt blyssic, diodyd gwerthuawrussyon, gwaryeu, cussaneu, geiryeu
sercholyon, rodyon dirgeledigyon, ymdidaneu kyfrinachus; a nawuet yw golygyon
yn mynych edrych ar uorynyon a rianed.30

Nid yw’n anodd paru pob un, ac eithrio dau, o’r pechodau hynny â’r ymddygiad a
ddisgrifir yn y cywydd. Nodir isod geinciau ‘anniweirdeb’, ac yna rhestrir y nodwedd
berthnasol gyfatebol yn y cywydd ei hun:

     (i) seguryt, sef hamdden – gw. llau. 1–5 lle y sonnir am yr amgylchiad ei hun: ‘Cain
hoywdraul ...’.

     (ii) bwyt blyssic – gw. ll. 11: ‘Prynu rhost ...’.
     (iii) diodyd gwerthuawrussyon – gw. ll. 12: ‘A gwin drud ...’.
     (iv) gwaryeu, sef hwyl a chellwair – gw. ll. 13: ‘Gwaraeau a gâr gwñr ieuainc ...’.
     (v) cussaneu – nodwedd sy’n absennol yn y cywydd.
     (vi) geiryeu sercholyon – gw. llau. 17–18: ‘Hustyng ... deuair o hud’.
     (vii) rodyon dirgeledigyon – nodwedd sy’n absennol yn y cywydd.
     (viii) ymdidaneu kyfrinachus – cf. rhif (vi) uchod: ‘Hustyng ... deuair o hud’.
     (ix) a nawuet yw golygon yn mynych edrych ar uorynion a rianed – llau. 7–10: ‘Canfod

rhiain addfeindeg / Yn y tñ, f ’un enaid teg. / Bwrw yn llwyr, liw haul dwyrain,
/ Fy mryd ar wyn fy myd main ...’.

Elfen amlwg a geir yn y llawlyfrau moesol, ond sy’n absennol yn y cywydd, yw cyffwrdd
â’r ferch. Ond fe gasglwn mai dyna oedd y cam nesaf yng nghynllun y bardd, neu a
ddylwn ddweud cynlluniau’r ddau? Oherwydd y mae’n ymddangos oddi wrth y golygiad
newydd lle y mae cwpled ychwanegol wedi ei dderbyn, A gwledd am anrhydedd mawr /
A wnaethom, mwy no neithiawr (llau. 15–16), fod y ferch yr un mor drachwantus â’r
bardd fel nad ei orfodi ei hun arni y mae.31 Y mae hi’n bartneres foddog. Yn wir, hoffwn
wneud awgrym yma nad oes neb arall sydd wedi trafod y cywydd hwn o’r blaen wedi ei
wneud hyd y gwn, sef fod y disgrifiad o’r ferch fel ‘bun aelddu’ hefyd yn awgrym pendant
ei bod yn ferch drachwantus sydd yr un mor euog o ymddygiad pechadurus ag yw’r
bardd. Yn ôl gwyddor ganoloesol ffisiognomi, lle’r oedd nodweddion wyneb a chorff yn
datgelu cymeriad person, yr oedd aeliau duon yn arwyddocáu rhywun trachwantus.
Awgrymwyd gan un beirniad Americanaidd fod y disgrifiad o Alisoun yn ‘The Miller’s
Tale’ gan Chaucer fel merch a chanddi aeliau duon yn awgrymu ei bod yn ferch
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hefyd mai’r hyn sydd gennym yma yw ymdriniaeth chwareus ddigon eironig a doniol â
phechod, ac mai diben y parodi ar y foeswers oedd creu doniolwch er mwyn diddanu
cynulleidfa.43 Ond fe hoffwn gynnig dehongliad arall ar sail y dybiaeth fod y gynulleidfa
wreiddiol yn cael y cyfle i glywed am fath o ymddygiad a oedd ar y ffin rhwng pleser a
phechod, a fyddai’n golygu eu bod yn wynebu eu chwantau a’u pechodau hwy eu hunain
fel meidrolion. Ymagweddai Dafydd fel pechadur yn cyffesu ei bechod drwy adrodd
hanes ei brofiad ei hun, boed wir neu ddychmygol.44 Trwy gynnwys sylwadau ceryddol-
ddoeth yn y sangiadau, yr oedd fel petai’n cynnwys llais y sawl a wrandawai’r gyffes hefyd.
Fel rhan o ddeinameg y berthynas rhwng y bardd a’i gynulleidfa, byddai ffiniau
ymddygiad y gwgid arno gan foesolwyr eglwysig yn cael eu hactio’n gyhoeddus a’u profi’n
ddirprwyol gan y gwrandawyr.

Gan fod straeon doniol a fwriadwyd i beri i bobl chwerthin i’w cael mewn pregethau,
nid oes raid inni gredu fod ymdriniaeth ysgafn a gwamal â phechodau o reidrwydd yn
ddychanol nac yn fwriadol danseiliol. Defnyddid jôcs a hiwmor gan rai pregethwyr ym
mhulpudau’r drydedd a’r bedwaredd ganrif ar ddeg er mwyn rhoi siwgr ar y bilsen foesol
a gwneud y profiad o wrando ar bregethau’n fwy atyniadol. Fel y dengys Martha Bayless
yn ei llyfr ar barodi yn yr Oesoedd Canol, yr oedd y fath beth yn bod â hiwmor crefyddol
moesol a ymdriniai’n ysgafn a chwareus a pharodïol â phynciau syber, rhywbeth a allai
ymddangos i gynulleidfa fodern weithiau fel rhywbeth amhriodol a di-chwaeth.45 Yr
oedd paradocs yn rhan o’r dychymyg a’r diwylliant canoloesol, ac y mae’n ddigon posibl
mai’r hyn yr oedd Dafydd ap Gwilym yn ei wneud mewn ffordd anuniongyrchol oedd
cadarnhau union neges y foeswers yr oedd yn ei pharodïo.46 Serch y chwerthin am ben
y profiad doniol a geir yn y cywydd hwn, yr oedd gwerthoedd moesol yr Eglwys
Gristnogol a oedd wrth wraidd yr ymdriniaeth chwareus yn dal yn eu grym. Ni chredaf
mai bwriad y bardd oedd herio na thanseilio’r neges foesol mewn unrhyw fodd drwy ei
gwatwar, ond derbyn ei hawdurdod a chadarnhau ei hergyd, sef mai drwg fydd tra awydd.

1 Cyhoeddwyd yr ysgrif hon yn wreiddiol yn Dwned, 14 (2008), 89–106.
2 Gw. ‘Trafferth mewn Tafarn’, Y Traethodydd, 1978, 102–7 (t. 107). Cyhoeddwyd hefyd yn 50 o

Gywyddau Dafydd ap Gwilym, gol. Alan Llwyd (Abertawe, 1980), 78–84. Gweler hefyd drafodaeth
gynharach Gwyn Thomas ar y cywydd yn Y Traddodiad Barddol (Caerdydd, 1976), 161–5.

3 Gwyn Thomas, Dafydd ap Gwilym: His Poems (Cardiff, 2001), 242.
4 CDG 669; gw. hefyd y nodiadau yn DG.net cerdd 73 (cyrchwyd 15 Ebrill 2008).
5 Gramadegau’r Penceirddiaid, gol. G.J. Williams ac E.J. Jones (Caerdydd, 1934), 15–16. Gw.

trafodaeth Saunders Lewis yn y Braslun o Hanes Llenyddiaeth Gymraeg (Caerdydd, 1932), 55–64,
ac id., Gramadegau’r Penceirddiaid, Darlith Goffa G.J. Williams (Caerdydd, 1967).

6 Yng ngwaith G.R. Owst, Preaching in Medieval England (Cambridge, 1926), a Literature and Pulpit
in Medieval England (Cambridge, 1933), y ceir y drafodaeth sylfaenol ar gynnwys pregethau, ond
gellir elwa hefyd ar astudiaeth fwy diweddar H. Leith Spencer, English Preaching in the Late Middle
Ages (Oxford, 1993). Ar bregethau’r Brodyr Pregethwyr, gw. Siegfried Wenzel, Latin Sermon
Collections from Later Medieval England (Cambridge, 2005), 288–96, ac ar bregethau penodol ar y

y mae’n debyg, y cynhaliwyd yr ymryson rhyngddo a Gruffudd Gryg, y bardd o Fôn, a
hynny, fe dybir, yn nhridegau’r bedwaredd ganrif ar ddeg pan oedd y ddau fardd yn ifanc.
Canodd awdl hefyd i ddeon eglwys gadeiriol Bangor, Hywel ap Goronwy.40 Gan fod dau
glerigwr o’r un enw yn byw yn yr un cyfnod, a’r ddau yn ddeoniaid a oedd â chysylltiad
â Môn, y mae’n anodd dweud i sicrwydd i ba un y canodd Dafydd. Yr oedd yr amlycaf
o’r ddau, sef Hywel ap Goronwy ap Tudur Hen, yn aelod o deulu enwog Penmynydd,
a’r hyn sy’n ddiddorol yn ei gylch yw iddo noddi Tñ’r Brodyr Duon ym Mangor, ac iddo
gael ei gladdu yno.41 Pe bai modd profi mai iddo ef y canodd Dafydd, fe ellid efallai
esbonio pam ei bod yn ymddangos fod Dafydd yn gyfarwydd â’r math o ddeunydd a
geid yn llawlyfrau pregethau’r Dominiciaid, er ei bod yn debygol y byddai’r deunydd
hwnnw’n gyfarwydd i bawb a fuasai wedi clywed y Brodyr Duon yn pregethu.42 Ond y
mae’r ffaith fod noddwr Dafydd yng nghyffiniau Bangor yn ãr eglwysig yn gwneud i
rywun amau tybed nad yn llys hwnnw y datganwyd y cywydd hwn, a thybed na allai
fod yn gerdd gomisiwn hyd yn oed?

Y mae’r dehongliad o’r gerdd fel parodi yn deillio o anghydnawsedd y sylwadau
moesol a geir yn y sangiadau o gymharu â’r ymddygiad a ddisgrifir yn y naratif, ac o
anghydnawsedd ymddygiad pechadurus a ffôl dyn sy’n rhoi’r argraff ar ddiwedd y gerdd
ei fod yn dduwiol. Y mae anghydnawsedd yn un o nodweddion eironi, ac fe wyddys bod
Dafydd yn cael ei ddenu gan sefyllfaoedd a digwyddiadau eironig a pharadocsaidd. Y
mae gennym ffurf gyfarwydd y stori foesol, neu’r exemplum, lle y mae neges foesol yn
cael ei hamlygu, ond bod yma wyrdroi’r ffurf arferol at ddiben arall, sef er mwyn creu
diddanwch trwy ddychanu. Ond os dychanu, dychanu beth? Ai’r duedd i foesoli, tybed?

Pe baem yn llunio rhestr wirio o’r pechodau a ddarlunnir yn y gerdd, y mae’n debyg
y gallem nodi balchder, sef gwreiddyn pob drygioni, a hwnnw’n esgor ar drachwant, a
thrachwant yn arwain at ragrith cyn ildio’i le i’r hyn sy’n ymddangos fel rhinwedd
gwyleidd-dra. Rhaid cofio mai neges sylfaenol yr Efengyl ac amryw o bregethau
Cristnogol oedd fod modd iacháu’r enaid dolurus a bod maddeuant pechodau i’w gael.
Yn yr ystyr honno, y mae’n arwyddocaol fod y gerdd yn diweddu trwy ofyn am
faddeuant. Byddai hynny’n cadarnhau bod modd cael maddeuant am bob ffolineb
anfoesol a phob drwgweithred. Dysgid pobl fod y Saith Rinwedd yn cywiro’r Saith
Bechod; yr oedd gwyleidd-dra yn gwrthweithio effaith balchder, ac yr oedd diweirdeb
yn gwrthweithio effaith trachwant. A yw Dafydd yn ymddangos fel edifeiriwr gwylaidd
yn y cywydd? Dibynna hynny’n hollol a yw’r eironi’n ddychanol neu’n fwriadol
ddyrchafol ai peidio. Gallwn ddweud bod y bardd yn ddiwair ar yr achlysur hwn, beth
bynnag, am ei fod yn ysglyfaeth i ffolineb ei ymddygiad ei hun. Ond pa mor ddiffuant
yw’r edifeirwch yw’r cwestiwn. Os yw’r edifeirwch yn ein taro ni’n ffuantus, onid yw
hynny’n golygu bod y sylwebaeth a gynhwysir yn y sangiadau hithau’n ffuantus?

Gan fod y bardd yn pwysleisio’i falchder ers ei febyd, a bod ei ymddygiad yn cyfleu
dyn llawn hunanhyder sy’n rhoi’r argraff ei fod yn gwybod sut oedd mwynhau bywyd
diofal, a chael yr hyn a ddymunai, y mae’n ddigon posibl mai apêl y gerdd i’r gynulleidfa
oedd clywed am ddyn mor siãr ohono’i hun yn methu mor druenus. Y mae’n bosibl
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