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Crynodeb 
 

Er bod cryn dipyn o waith ymchwil wedi ei wneud yn barod ar y chwedlau canoloesol 

Cymraeg gan nifer o ysgolheigion ar draws y byd, nid oes neb wedi ymchwilio i iaith y 

corff, ei phwysigrwydd a’i swyddogaeth yn y rhyddiaith ganoloesol Gymraeg. Sylwais 

yn ogystal fod y pwnc wedi cael ei olrhain yn barod yn y llenyddiaeth Ffrangeg, yn 

llenyddiaethau Groeg a Rhufain a hefyd yn yr iaith Saesneg, yn enwedig gwaith Chaucer.  

Y mae’r maes hwn yn ogystal wedi cael ei archwilio’n rhannol yn barod o safbwynt y 

celfyddydau megis celf a drama.  Gwelais felly fod yna fwlch amlwg yma o ran 

astudiaethau ar iaith y corff mewn llenyddiaeth ganoloesol Gymraeg.  Bwriadaf edrych 

yn fanwl iawn ar yr un ar ddeg o chwedlau canoloesol Cymraeg sef Y Pedair Cainc, Y 

Tair Rhamant, Cyfranc Lludd a Llefelys, Breudwyt Maxen Wledic, Breudwyt Ronabwy a 

Kulhwch ac Olwen gan chwilio am enghreifftiau gwahanol o iaith y corff yn y testunau 

yma.   

 

Rwyf wedi penderfynu rhannu’r traethawd yn chwe phennod. Yn y bennod gyntaf 

trafodaf y gwaith theoretig yn gyffredinol ar y corff.  Yn yr ail edrychaf yn benodol ar 

bryd a gwedd cymeriadau gan ganolbwyntio ar wallt, rhannau o’r corff sy’n cael sylw 

penodol a hefyd disgrifiadau o gymeriadau.  Yn y drydedd bennod trafodaf y côd 

ymddygiad gan edrych ar sut y mae pobl yn cyfarch ei gilydd ac ymddygiad sefyllfaoedd 

arbennig.  Yn y bedwaredd bennod rhoddaf sylw i safleoedd cymeriadau gan edrych yn 

benodol ar bwy sydd â’r pŵer yn y sefyllfaoedd hyn.  Yna yn y bumed bennod fe 

drafodaf arwyddocâd edrychiadau gwahanol a hefyd y ffordd y mae cymeriadau’n 

ymserchu yn ei gilydd.  Yn y bennod olaf rhoddaf sylw i ystumiau geiriol sydd eto’n 

dweud llawer wrthym am bersonoliaeth cymeriadau.   

 

Mae’r maes hwn yn gyffrous iawn a gobeithiaf y bydd hyn yn agor drysau i eraill ddilyn 

yn ôl fy nhroed o safbwynt llenyddiaeth ganoloesol Gymraeg. 
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Datganiadau a Gosodiadau 
 
DATGANIAD 

 

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

nid yw’n cael ei gyflwyno ar yr un pryd wrth ymgeisio am unrhyw radd. 

 

 

 Llofnod ...................................................................... (ymgeisydd) 

 

 Dyddiad ........................................................................ 

 

 

 GOSODIAD 1 

 

Canlyniad fy ymchwiliadau i yw’r gwaith hwn, oni nodir yn wahanol. Lle mae 

gwasanaethau cywiro* wedi eu defnyddio, nodir maint a natur y cywiriad yn eglur 

mewn troednodyn. 

 

Cydnabyddir ffynonellau eraill mewn troednodiadau sy’n rhoi cyfeiriadau eglur. 

Atodir llyfryddiaeth. 

 

 Llofnod …………………………………………... (ymgeisydd) 

 

 Dyddiad …………………….…………………………. 

              

            [* Mae hwn yn cyfeirio at i ba raddau y cywiriwyd y testun gan bobol eraill] 

 

 GOSODIAD 2 

 

Yr wyf, drwy hyn, yn rhoi caniatâd i’m gwaith, os yw’n cael ei dderbyn,  fod ar gael 

i’w lun-gopïo ac ar gyfer benthyciadau rhwng llyfrgelloedd ac i’r teitl a’r crynodeb fod 

ar gael i gyrff allanol.  

 

 

 Llofnod ..................................................................... (ymgeisydd) 

 

 Dyddiad ....................................................................…... 
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bod yn enfawr.  Diolch hefyd i holl staff yr Adran y Gymraeg am eu parodrwydd i 

wrando a rhannu syniadau yn ogystal.  Hoffwn ddiolch i Ymddiriedolaeth Pantyfedwen 

ac i Gyngor Sir Abertawe am yr ysgoloriaethau a’r cymorth ariannol.  Yn olaf diolchaf 

i’m teulu a’m ffrindiau yn enwedig fy nhad a’n chwaer, a hoffwn gyflwyno’r traethawd 

yma er cof am fy mam a oedd yn gymaint o ysbrydoliaeth i mi. 
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