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Yn y traethawd hwn, trafodir y syniad o genedl yn 61 y dystiolaeth a geir 
yng ngweithiau'r cywyddwyr o ddechrau'r bedwaredd ganrif ar ddeg hyd at 
ddiwedd oes Elizabeth , cyfnod a welodd nifer o newidladau gwleidyddol o 
bwys a ddylanwadodd ar ddatblygiad y syniad hwnnw: gwrthryfel Glyndor, 
Rhyfeloedd y Rhosynnau, buddugoliaeth Harri Tudur ym Mosworth a'r Deddfau 
Uno. Dengys y dystiolaeth lenyddol fod gan yr uchelwriaeth Gymreig, a'r 
beirdd fel cynheiliaid y drefn gymdeithasol honno, syniad pendant o Gymru 
fel uned ddaearyddol, ac o'r Cymry fel hil arbennig o bobl a oedd yn 
wahanol i'r Saeson. 

Darlun cymysg a geir o ragfarnau'r Cymry yn y cyfnod canol - ceir nifer o 
gerddi sy'n tystiolaethu i fodolaeth teimladau gwrth-Seisnig chwyrn, ac yn 
mynegi casineb, drwgdybiaeth a dybead i ddial. Bryd arall, gwelir rhagfarn 
tawelach a llai amlwg, wrth i'r pwyslais ddisgyn ar uchelwriaeth a 
rhagoriaeth gynhenid y Cymra ar y Sais. 

Trafodir y berthynas rhwng swyddogaeth ac addysg y bardd ä'r syniadau a'r 
rhagfarnau a fynegir ganddo yn ei gerddi, ac olrheinir y cymhellion hynny 

sy'n arwain at 'syniad o genedl', sef ymwybyddiaeth uned o bobl o 
wahaniaeth neu arbenigrwydd. Ymhlith yr agweddau a fynegir sy'n 
gysylltiedig ä'r syniad a genedl, trafodir brogarwch a'r ymwybyddiaeth o 
ranbarth, ynghyd ä'r balchder cenedlaethol, yn yr hyn a oedd yn 'creu' 

cenedl ac yn pwysleisio rhagoriaeth gymdeithasol y Cymry ar y Saeson o ran 
achau, diwylliant a chrefyddolder. 0 ran perthynas y Cymry a'r Saeson, 

edrychir ar y cerddi hynny sy'n portreadu bywyd y ddinas, y dref a'r 
bwrdeistref, a thrafodir dychan y beirdd tuag"at. y diffyg nawdd a'r 
diwylliant estron ac eilradd a gafwyd yn`y canolfannau trefol hyn. Y mae 
perthynas crefydd a chenedligrwydd yn cael sylw, ynghyd ag arwyddoc2d y 
syniad o nawdd sant. Y mae cefnogaeth yr uchelwriaeth i'r frenhiniaeth yn 
Lloegr yn cynnwys agwedd wahanol ar genedligrwydd y Cymro yn y cyfnod dan 

sylw, ac y mae'r traethawd yn edrych hefyd ar deyrngarwch y Cymry i'r 

goron, a'r modd y defnyddiwyd hanes i'w gyfiawnhau. 
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Defnyddiais destunau golygedig o weithiau'r beirdd i 
bwrpas fy ngwaith ymchwil, heb fynd ar drywydd 
llawysgrifau gwreiddiol and ar achlysur, pan nad oedd 
fersiwn golygedig ar gael. Codwyd pob dyfyniad o'r 
testunau a ddefnyddiwyd heb ddiwygio na diweddaru dim 
ar yr faith at ddefnydd y traethawd. Dilynir pob 
dyfyniad A chyfeiriad at y ffynhonnell mewn byrfoddau 
(e. e. Dafydd ap Gwilym - DG) neu A chyfeiriad at destun 
sydd yn y Llyfryddiaeth. Lle cyfeirir at destun sydd 
yn y Llyfiyddiaeth, nodir enw'r awdur a'r dyddiad y'i 
cyhoeddwyd. Ceir manylion pellach o'r testun yn y 
Llyfryddiaeth ei hun. 

Y mae'r traethawd yn trafod rhai agweddau ar y syniad 
o genedl yng ngweithiau'r cywyddwyr. 0 ran hwylustod, 
defnyddiais y dyddiadau 1320-1603 fel canllawiau: 1320 
am mai dyna'r dyddiad cynharaf a amcenir ar gyfer 
floruit rhai o'r cywyddwyr cynnar (Iolo Goch, Dafydd ap 
Gwilym a Madog Benfras); a 1603 am mai dyna'r flwyddyn 
y bu farw'r frenhines Elizabeth I. Kid oeddwn am 
fanylu gormod ar agweddau ar syniadaeth wleidyddol Oes 
Elizabeth rhag crwydro'n rhy bell o gwmpas gwreiddiol 
fy ngwaith ymchwil. Fe erys rhywfaint o oferu dros 
gyfnodau, fodd bynnag, yn enwedig lie bo ambell syniad 
neu thema yn hirach ei barhad nag eraill. 

Gwnaed pob ymdrech i sicrhau fod pob ffaith neu osodiad 
yn gywir, ac os oes unrhyw wall yn nhestun y 
traethawd, cyfrifoldeb yr awdur yn unig ydyw. 
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Y Syniad Q Genedl yn yr 0 oedd Canal 

Wrth drafod 'cenedligrwydd' neu'r 'syniad o genedi' yn yr Oesoedd 

Canol, y mae'n bwysig rhoi diffiniad eglur o'r hyn a olygir wrth 

'cenedl' a 'chenedligrwydd' yng nghyd-destun cyfnod y drafodaeth, rhag 

achosi unrhyw gamddealltirriaeth neu gam-ddehongliad (1). Byddai'n 

hawdd lawn syrthio i fagl wrth ddefnyddio'r geiriau hyn yn llac heb 
. 11 

ddiffinio'n eglur union gyfyngiadau'r ystyron y gellid eu priodoli 

iddynt. Rwy'n osgoi'r term 'cenedlaetholdeb' yn fwriadol, am fy mod 

yn cytuno ä'r farn gyffredinol mal damcaniaeth fodern ydyw, 

a ddatblygodd yn sgil y Chwyldro Ffrengig (1789), ac a 
ddehonglwyd fel adwaith amddiffynnol grwpiau ethnig yn wyneb 
argyfwng cymdeithasol neu ddeallusol, yn arbennig pan 
wyneba'r carfannau hynny gyfnod o newidiadau cyflym a 
thensiwn o ganlyniad i broses moderneiddio. (Cyd. 83) 

Er y gellid dadlau nad yw'r gair 'cenedlaetholdeb' yn briodol ar 

gyfer disgrifio'r hyn a gafwyd yn wleidyddol ac yn gymdeithasol yn yr 

Oesoedd Canol, ni ellir gwadu nad oedd rhyw fath o ymdeimlad 

'cenedlaethol' yn cael ei amlygu yn y cyfnod cyffrous a chythryblus 

hwn. Yn yr un modd ag y gellir syrthio i fagl wrth ddefnyddio terinau 

a chanddynt ystyr fodern eglur i ddisgrifio syniadau canoloesol, 

gellir syrthia i fagl arall wrth fod yn rhy wyliadwrus o ddylanwad 

syniadau modern ar dermau allweddol, a methu rhos mynegiant cryno i'r 

ymwybod gwleldyddol a amlygir yn y cyfnod canol oherwydd diffyg 

geirfa. Felly rhaid cydnabod addaster termau fel 'cenedligrwydd' a 

'gwladgarwch' i'r drafodaeth. Fel y dywed R. T. Jenkins, 

Nationality is obviously the basis of nationalism. But 
nationalism is something more. It involves more even than 
an awareness of nationality, for it is a deliberate 
assertion thereof, and a conscious direction of effort 
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towards some external manifestation which is conceived, 
rightly or wrongly, to be essential to the well-being of 
nationality. <1? 35.163) 

Y mae 'cenedligrwydd' neu 'ymwybod a genedl' felly yn ymadroddion 

cyfleus ar gyfer yr hyn yr ydw il n ceisio ei ddisgrifio sy'n digwydd 

ac yn datblygu yn y cyfnod canol. Y mae' n duedd ddynol naturiol i 

ddyn garu'r 11e y'i ganed, acc 1 ddangos hoffter o'i iaith, am mai 

dyna'i gyfrwmg cyfathrebu naturiol. Felly hefyd ei agwedd at ei 

draddodiad a'i ddiwylliant. Ar yr un pryd, y mae'r pethau hyn yn 

reddfal, i bob pwrpas, a dichon na ellir gwerthfawrogi'r nodweddion 

hyn fel yr hyn sy'n creu 'cenedl' neu uned arbennig a bobl, oni 

sylweddolir eu harbenigrwydd o'u gwrthgyferbynnu'n ddiffiniol ag 

iaith, diwylliant a thraddodiad cymydog neu elyn. Y mae'r elfennau 

hyn yn hanfodol i alluogi cenedlaetholdeb modern i fodoli, and nid 

ydynt ynddynt eu hunain yn creu neu yn golygu cenedlaetholdeb, os 

derbynnir 'cenedlaetholdeb' yn yr ystyr ddiweddar fel ymgais i 

gorffori mewn gwladwriaeth ddyheadau a hawliau sy'n lletach na 

ffiniau'r ardal leol - yn achas Cymru, y tu mewn i'w holl ffiniau. 

Felly, er na ellir dweud fod cenedlaetholdeb yn bodoli yn yr Oesoedd 

Canol, yr oedd y nodweddion hynny a roddodd fod i genedlaetholdeb macs 

o law i'w canfod yn y gymdeithas ganaloesol. 

Yr oedd rhyw fath o ymwybod o genedl yn bodoli, felly, cyn Beni 

cenedlaetholdeb modern. Rhywbeth anymwybodol ydoedd yn fynych, and 

mewn cyfnodau o wrthdaro neu gythrudd, byddai'n cael mynegiant 

eglurach. Wrth edrych ar Gymru'r Oesoedd Canol, a chanolbwyntio ar 

dystiolaeth Beirdd yr Uchelwyr o'r modd yr edrychid ar gymdeithas yn y 
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cyfnod, y mae'n werth cadw rhai ffeithiau sylfaenol mewn cof. I 

ddechrau, diwylliant uchelwrol a adlewyrchir yn y fan hon, yn enwedig 

yn y corff helaeth o gerddi mawl a marwnad sydd, i bob pwrpas, yn 

cynnal ac yn hyrwyddo'r swyddogaeth uchelwrol yn y gyindeithas. Yr 

oedd yn naturiol i uchelwyr, a oedd mewn sefyllfa freiniol wleidyddol, 

feddu ar weledigaeth wleidyddol eang, drwy fod eu gweithgareddau yn 

dod ä hwy i gysylltiad mynych a'r uchelwriaeth yn Lloegr, San ddeffro 

ymwybyddiaeth o wahaniaeth a hunaniaeth. Y mae'n sicr mai'r hyn a 

oedd yn bwysig i'r uchelwr yn y cyfnod hwn ydoedd cadarnhau ei afael 

ar y sefyllfa freiniol wleidyddol hon cyn belled ag yr oedd modd iddo 

wneud hynny. 

Wrth edrych yn wrthrychol ar Gymru'r Oesoedd Canol, efallai y byddai'n 

werth sylwi ar ddamcaniaeth Ernest Gellner yn ei lyfr Nations and 

Nationalism (1983). Y mae Gellner yn cytuno ä'r farn mai athrawiaeth 

sy'n perthyn i'r oes 61-ddiwydiannol ydyw cenedlaetholdeb fel 

syniadaeth wieidyddol, and y mae ei ddamcaniaeth yn cyffwrdd ä'r oes 

gyn-ddiwydiannol hefyd -y gymdeithas amaethol (the agrarian society) 

a nodweddir gan dwf dosbarth llywodraethol lleiafrifol sydd wedi'i 

ddidoli'n eglur oddi wrth y werin (t. 9). Oherwydd natur y didoliad y 

mae'r dosbarth llywodraethol hwn yn tueddu i gadarnhau gwahanoliad 

diwylliannol , 

Genetic and cultural differences are attributed to what were 
in fact merely strata differentiated by function, so as to 
fortify the differentiation, and endow it with authority and 
permanence. (10) 
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Yr oedd yr uchelwriaeth Gymreig yn barod iawn i bwysleisio 

rhagoriaethau'r Cymry ar y Saeson o ran gwaed, bonedd a diwylliant, ac 

mae'r pwyslais hwn yn amlwg sawn mewn nifer a gerddi o'r cyfnod. Yr 

oedd ymwybyddiaeth sicr o wahaniaeth dosbarth rhwng yr uchelwyr 

Cymreig a'r mewnfudwyr Seisnig a ddaeth i Gymru yn sgil concwest 

Edward I gan gymryd arnynt ddyletswyddau'r dosbarth llywodraethol yr 

oedd y Cymry uchelwrol yn eu hystyried fel eu priod ddyletswyddau hwy. 

Felly, gellid dadlau fod symbyliad cymdeithasol i'r rhagfarn wrth- 

Seisnig a amlygir yn y cyfnod ar 61 y goncwest. Y mae'r ffaith fod yr 

union uchelwyr yn cydnabod bonedd a diwylliant brenhinoedd Lloegr yn 

yr un cyfnod yn awgrymu'n gryf mai rhagfarn gymdeithasol yn hytrach na 

chenedlaethol a gafwyd yn erbyn y Saeson. Y mae'r cyfeiriadau at 

achau yn y cerddi, a'r modd y'u defnyddiwyd i bwysleisio rhagoriaeth y 

Cymry, ynghyd ä'r rhagfarn yn erbyn trigolion y trefi yn ategu hyn. 

Ond bette bynnag ydoedd y symbyliad cychwynnol, y mae'r rhagfarn hon yn 

ei hamlygu'i hun fel casineb ac atgasedd at y Saeson, a'r Cymry* yn 

edrych ar dystiolaeth hanesyddol i gyfiawnhau rhagfarn elyniaethus 

tuag at genedl arall. Sonia Gellner hefyd am y modd y byddai'r 

'elite' yn pwysleisio nodweddion gwleidyddol a chymdeithasol pwysig yn 

y gymdeithas amaethol. Geilw'r nodweddion hyn yn nodweddion 'wrth- 

entropi' (entropy resistant) yn yr ystyr eu bod yn nodweddion sydd 

wedi'u cadw ar gyfer rhan o'r gymdeithas, a heb gael eu gwasgaru'n 

gyfartal drwy'r gymdeithas gyfan: 

(The agrarian society) liked to suppose that certain 
categories of men were natural rulers, and that others were 
natural slaves, and sanctions were deployed - punitive, 
ideological - to persuade men to conform with these 
expectations and indeed to internalize them. The society 
invented dubious human attributes or origins whose main 
purpose was, precisel, to be entropy resistant. The 
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religious elite in Muslim tribal lands is often defined and 
legitimated in terms of descent from the Prophet; status 
among central Asian tribes is often expressed in terms of 
descent from Genghiz Khan's clan; European aristocracies 
frequently believe themselves to be descended from a 
distinct conquering ethnic group. (65) 

Y mae'n werth cadw damr_aniaeth Gellner mewn cof wrth edrych ar 

farddoniaeth cyfnod yr uchelwyr. Wedi'r cyfan, barddoniaeth ar gyfer 

lleiafrif freintiedig ydyw'r corff helaeth o ffynonellau'r astudiaeth 

hon, a digon teg ydyw'r dybiaeth mai ar gyfer uchelwriaeth a oedd yn 

weithredol ac yn ymwybodol wleidyddol y cyfansoddwyd y mwyafrif a 

gerddi'r cyfnod. 

Wrth edrych ar farddoniaeth yr Oesoedd Canol a chanolbwyntio ar y 

rhagfarnau a'r syniadau a fynegir yn eu cyd-destun gwleidyddol a 

chymdeithasol, fe welir fod yma ddigon o ddeunydd i gyfiawnhau'r 

ddamcaniaeth fod gan yr uchelwriaeth Gymreig, a'r beirdd fel 

cynheiliaid y drefn gymdeithasol honno, syniad o Gymru fel uned 

ddaearyddol, ac o'r Cymry fel hil arbennig a bobl a oedd yn wahanol 

i'r Saeson. Darlun pur gymysglyd a geir o ragfarnau'r Cymry yn y 

cyfnod canol - ceir vifer o gerddi sy'n tystiolaethu i fodolaeth 

teimladau gwrth-Seisnig, chwyrn ac yn mynegi casineb, drwgdybiaeth a 

dyhead i ddial. Bryd arall, y mae eu rhagfarn yn dawelach ac yn llai 

amlwg, wrth i'r pwyslais ddisgyn ar uchelwriaeth a rhagoriaeth 

gynhenid y Cyrnro. Ar yr un pryd, y mae'r traddodiad o ganu i'r goron 

Seisnig yn awgrymu agwedd oddefgar a chydweithredol yn hytrach na 

dyhead gwrthryfelgar, tra bo'r adlais parhaus o hanesyddiaeth 

draddodiadol y Cymry'n cael ei leisio'n fwriadus ac yn fynych -i 
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gyfiawnhau'r elyniaeth at y Saeson a feddiannodd Ynys Prydain drwy 

drais a brad, and hefyd i gyfiawnhau teyrngarwch i'r goron. 

Y me perthynas agos Vw chanfod rhwng swyddagaeth ac addysg y bardd 

a'r syniadau neu'r agweddau a fynegir ganddo yn ei gerddi - yr addysg, 

fel y cefndir i nifer o'r syniadau a fynegir - a'r swyddogaeth, yn yr 

ystyr fad y bardd yn canu'r hyn yr oeddid yn dymuno' i glywed gan yr 

uchelwriaeth, ac felly'n lleisio agweddau a dyheadau gwleidyddol eu 

noddwr, and ar yr un pryd yn ei atgoffa a'i statws cymdeithasol a'i 

swyddogaeth wleidyddol. Nid mynegiant personal a brofiadau blin neu 

ragfarnau digyfiawnhad ydoedd ebychiadau gwrth-Seisnig Lewys Glyn 

Cothi, Tudur Penllyn, Dafydd Llwyd ac eraill. Hwyrach fad elfen a 

brofiad personal i nifer ohonynt, and canu i bwrpas diddanu a wn&i'r 

beirdd, ac yr oedd y cerddi dychan yn erbyn Saeson Caer a Ff lint yn 

ddramatig ac yn ddiddan, and hefyd yn cyfiawnhau drwgdybiaeth reddfol 

a chasineb gwirioneddol, 

Diddanu, cynnal gobeithion, porthi dyheadau a 'rhagweld' gobeithion er 

mwyn annog gweithredu - dyna rai o'r cymhellion dros leisio rhagfarnau 

gwrth-Seisnig ar gerdd yn y cyfnod canal. Wrth i'r bardd ganu ei 

gerddi, yr oedd yn naturiol iddo, oherwydd ceidwadaeth ei grefft i 

dynnu oddi ar ei wybodaeth o'r corff helaeth o draddodiadau a 

ffynonellau diwylliannol yr oedd ar gadw ar gof ac ar femrwn. Felly 

defnyddid y ffynonellau hyn i gyfiawnhau safbwynt arbennig ac i 

gadarnhau syniadau fel syniadau am dras uchelwrol y Cymry, ac am hawl 

y genedl ar frenhiniaeth Ynys Prydain. Syniadau a chanddynt gynsail 
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draddodiadol yn fynych. and a oedd yn debygol a gael eu hailadrodd a'u 

pwysieisio mewn awyrgylch wleidyddol arbennig. 

Wrth geisic rhoi braslun a gwmpas y traethawd hwn, y mae'n bwysig 

ystyried y cymhellion hynny sy'n arwain at 'syniad o genedl' neu uned 

o bobl a chanddi ymwybyddiaeth a wahaniaeth neu arbenigrwydd. Wrth 

i weledigaeth yr unigolyn ymestyn y tu hwnt i'r hunan, y teulu a'r 

tylwyth, sef y 'genedl' yn ystyr wreiddiol y gair, fe ddaw i uniaethu 

ä bra, cymuned ac A thiriogaeth arbennig. Y mae'r datblygiad hwn yn 

cael ei amlygu ym marddoniaeth yr Oesoedd Canal yng Nghymru, ac fel y 

dengys y penodau ar achau a brogarwch, fe welir fad y syniad a Gymru 

yn datblygu o'r syniadau a'r teyrngarwch a fynegir a fewn y cwmpasau 

cyfyngedig hyn. Wrth i ddyn geisio diffinio cwmpas ei deyrngarwch, y 

mae'n naturiol iddo osod terfyn ar yr hyn y gall ymuniaethu ag ef. Y 

mae'r hyn sydd y tu hwnt i'r terfyn hwnnw yn ddieithr, yn estron ac yn 

'ailtud' -y tu hwnt i'w diriogaeth. Y mae terfynau a ffiniau yn 

fynych wedi'u gosod gan wrthfuriau a ryw fath - gwrthfuriau naturiol, 

fel arfer, fel moroedd, afonydd a mynyddoedd. Felly y mae 'Prydain', 

yn naturiol, yn ymestyn hyd at ei harfordiroedd, tra bo terfyn 

dwyreiniol Cymru wedi'i bennu gan afon Hafren a Chlawdd Offa. Y mae'r 

ffiniau hyn yn cael eu crybwyll gan y cywyddwyr ac yn cyfleu'n union 

pa ran o'r tir a ystyrid fel tiriogaeth cyd-wladwr. 

Yn ogystal a thiriogaeth, elfen hanfodol arall yn y syniad o genedl 

ydyw'r gallu i ymuniaethu ä grwp arbennig o bobl. Y mae nodweddion 

cyffredin yn creu grwp - nodweddion fel iaith, traddodiad a dyhead, ac 

wrth edrych y tu hwnt i grwp y teulu, a'r gymuned a'r fro, y mae'r 
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uniaethu yn ga11u dlgwydd hyd oni ddeuir at derfyn ieithyddol a 

diwylliannol Ile nae'r uniaethu'n gorffen. 

Os derbynnir fod yr elfennau hyn yn creu 'cenedl' yna y mae'n ffaith 

ddiymwad fod 'y genedl' yn bodoli yn yr Oesoedd Canol, and fod yr 

ymwybyddiaeth ohoni yn ei hamlygu'i hun mewn nodd gwahanol i'n 

cenedligrwydd a'n cenedlaetholdeb ni. Y mae diffiniad J. R. Jones o 

'genedl' yr un nor addax ar gyfer 'cenedl' yr Oesoedd Canol ag ydyw ar 

gyf er 'y genedl' gyfoes. 

I fedru perthyn i genedl, rhaid bod yn rhan a gymuned a 
bobl, cyinundod iaith, tiriogaeth a thraddodiad diwylliannol. 
Eithr fe orwedd y cymundod hwn, fel petai, mewn dau 
ddimensiwn. 0 un safbwynt y boblogaeth gyfoes, y rhai sydd 
ar hyn o bryd yn siarad yr iaith, yn byw yn y tir ac yn 
parhau'r traddodiad, sydd yn cyfansoddi'r cymundod. Hynny 
yw, o'r safbwynt hwn, cymundod mewn gofad ydyw. Ond bu yma 
eraill, cenhedlaethau eraill, yn byw yn y tir hwn, yn siarad 
yr iaith hon ac yn dilyn y dulliau hyn o fyw ac o feddwl. Y 
mae y rhain hefyd yn y cymundod - er bod 'rhwyg deufyd' 
rhyngom a hwy. (1961.6) 
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Termau Allweddal - 'Hasiwn' ac 'Iaith'. 

Wrth geisio trafod y syniad o genedl, y mae'n werth oedi rhywfaint 

gyda'r eirfa a ddefnyddiwyd yn yr Oesoedd Canol i ddiffinio'r hyn a 

olygid wrth 'cenedl'. Y mae'r gair 'cenedl', fel y cyfryw, yn golygu 

rhywbeth gwahanol lawn i'w ystyr gyfoes, fel y dangosir maes o law yn 

y drafodaeth ar Achau a Chenedligrwydd, lle mae'r gair yn cael ei 

ddefnyddio i ddynodi 'tylwyth' neu 'deulu'. Hyd yn oed pan fo cyd- 

destun y gair yn awgrymu fod yr ystyr yn agos i'r ystyr gyffredin 

gyfoes, ni ellir bod yn sicr nad defnydd trosiadol o'r gair sydd yno, 

fel yn yr enghraifft ganlynol o gerdd gan Lewys Morgannwg, bardd o'r 

unfed ganrif ar bymtheg, i Harri Iarll Caerwrangon, 

Dy dad sy gyidwad 
ar adain gwenol 
genedl ynys brydain 
a thi fydd dan dalaith fain 
yr haf ymherod rufain. (LM 651 11.24-8) 

Y nae'n ddigon tebygol mai estyniad trosiadol o'r ystyr 'tylwyth' a 

geir yn y fan hon, er bod hyn, yn ei dro, yn tystio i ddatblygiad is- 

ymwybodol y syniad a genedligrwydd. 

Mwy buddiol, a safbwynt y modd yr oedd y Cymry'n synied amdanynt eu 

hunair. yn y cyfnod canal ydyw canalbwyntio ar y geiriau allweddol 

nasiwn a faith, ac ystyried eu cyd-destun yng ngweithiau'r cywyddwyr. 

Yn achlysurol yn unig y ceir y gair nasiwn yn y cywyddau, gair a 

fenthyciwyd o'r Saesneg Canal nac1Qun, yn 81 pob tebyg (LGC3 138), ac 

sy'n ymddangos gyntaf mewn testunau Saesneg yn y bedwaredd ganrif ar 

ddeg (OED VII: 30). Rhywbeth diweddar ydyw'r defnydd ohono mewn cyd- 
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destun gwleidyddol, fodd bynnag, ac yn yr Oesoedd Canal ymddengys fel 

pe bai'r ystyr a hil, neu grwwp arbennig a bobl, yn fwy cyffredin. 

Felly hefyd y gair Lladin natio, ä'i ystyr 'hil', o'i gymharu ä'r gair 

po un lus gyda'i ystyr mwy cyffredinol a 'bobl, gwladwriaeth' (OLD 1158; 

1405. Guenee, 1985: 53). 

Wrth olrhain y defnydd a wnaed o'r gair ratio, fe welir fod cryn 

amwysedd yn perthyn i'r term - amwysedd sy'n digwydd hefyd yn y 

defnydd o'r gair nasiwn yn y Gymraeg. Yn wreiddiol, fe olygid wrth 

natio 'lwyth estron, anwaraidd', tra oedd pobl waraidd yn teilyngu'r 

enw Bens (Hertz: 6). Yn y drydedd ganrif ar ddeg, defnyddid y gair 

Lladin natio fel term cyfleus i grwpio pobl ynghyd er hwylustod 

gweinyddol. Dyna a wnaed ym mhrifysgol Paris ar ddechrau'r ganrif 

honno, pan rannwyd magistri'r brifysgol yn bedair 'nasiwn' -y 

Ffrancod, y Saeson, y Norman a'r Picard. Roedd grwp y Saeson yn 

cynnwys Sgotiaid, Gwyddelod, Almaenwyr, Sgandinaflaid a phobl 

Slafonig, and am mai'r elfen Seisnig oedd gryfaf, dyna'r enw a roddwyd 

arni (Rickard : 29). Yn ogystal ag fel enw ar fyfyrwyr yn y 

prifysgolion, defnyddiwyd y gair yn nhrefi mawrion Ewrop yn yr 

Oesoedd Canal fel term ar gyfer grwpiau a fasnachwyr tramor. Yr cedd 

masnachwyr o'r Alban yn cael eu galw wrth yr enw 'the nation of 

Scotland, the Scottis natioun' yn nhrefi porthladd yr Iseldiroedd yn 

yr unfed ganrif ar bymtheg a'r ail ganrif ar bymtheg (Craigie & Aitken 

1937: IV, 476). Ynddengys, felly, mai'r meini prawf ar gyfer 

teilyngu'r enw 'nasiwn' ydoedd bad grwp yn cynnwys digon a bobl o'r un 

diriogaeth neu ardal, yn siarad yr un iaith i bob pwrpas, ac yn 

rhannu'r un arferion a thraddodiadau i allu gweithredu fel uned 
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(L. R. Loomis 1939 510). Defnyddiwyd y gair Tiatlo fel term 

cyffredinol ac amhenodol lawn yn fynych, fel y dengys y dystiolaeth 

o'r gwahanol Gynghorau eglwysig a gynhaliwyd y yr Oesoedd Canol, lle 

rhannwyd y ddirprwyaeth yn 'nations' a oedd yn cynnwys nifer o 

deyrnasoedd - rhywbeth a achosodd Bryn benbleth yng Nghyngor Constans 

yn 1415 (L. R. Loomis 1939: 512. A. O. H. Jarman 1951: 220). 

Mae tystiolaeth o Iwerddon yn dangos fad nariones yn cael ei 

ddefnyddio i olygu 'teuluoedd' yn yr Oesoedd Canal, a soniwyd am 

naciones et cognomina, 'cenhedloedd a theuluoedd' y Geraldines a'r 

Powers gan Groniclydd Kilkenny ar ddechrau'r bedwaredd ganrif ar ddeg 

(Lydon, 1973 : s. 1 ) 

Defnyddiwyd y term natio, felly, nid i ddynodi tiriogaeth, and fel 

term cyffredinol am dylwyth neu deulu, yn ei ystyr mwyaf cyfyngedig, 

neu fel enw torfol a oedd yn cynnwys nifer o grwpiau llai, boed 

deuluoedd neu deyrnasoedd. Ymddengys, felly, fel pe bai'r gair yn un 

priodol Pw ddefnyddio ar gyfer Cymru'r cyfnod canol, gan ei bod, i 

bob pwrpas, yn uned a oedd yn cynnwys nifer o ranbarthau llai. Wrth 

nodi arbenigrwydd y Cymry fel pobl, o'u cymharu a'r Saeson neu'r 

Normaniaid neu eraill, gallai Bernard a Dyddewi nodi eu gwahaniaeth o 

ran 'natione, lingua, legibus et moribus, iudiciis et consuetudinibus' 

(Richter 57), sy'n dangos fad arbenigrwydd cenedl yn golygu rhywbeth 

mwy na gwahaniaeth iaith, cyfraith a thraddodiadau. 

Wrth edrych ar farddaniaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol, fe welir mai yn 

achlysurol yn unig y defnyddir y gair nasiwn gan y beirdd, ac mai 

12 



amrywiol ydyw ei ystyr. Mae defnydd Lewys Glyn Cothi o'r gair yn 

ymddangos yn bur gyffredinol o ran ystyr. Yn ei gywydd moliant i Rys 

ap Dafydd o Flaen Tren, sonia Lewys Glyn Cothi am y fforest, 

Lle gwelaf Rys ap Dafydd 
Yn iianw gwin yn y llwyn gwydd, 
Lle bu Domas a'i nasiwn, 
Lle mae Rhys: llyma wyr hwn. (LGC3 34 11.43-6) 

Yn y cyd-destun hwn, gall y gair olygu 'pobi' neu 'deulu', yn yr ystyr 

fod Tomas, taid Rhys, wedi bod yn ben ar deulu Blaen Tren, ac yn 

uchelwr ar bobl ei ardal. Dyna'r ystyr a gyfleir mewn dwy gerdd yn 

Peniarth 109 sy'n defnyddio'r gair mewn perthynas ä Christ, hefyd. Yn 

ei gywydd i Edudful, ferch Cadwgon, cyferchir Crist fel 

Brenin nef yn barnu. n. iawn. 
Barn gouiawdr ai bwrw. n. gyuiawn. <LGC2 126 11.3-4) 

a phan sonnir am ei aberth, dywedir, 

Drut i pryneist ar adwy. 
Ar dy groes deiroes a dwy. 
Nair dy uam er bet a uu. 
0th nassiwn ithwyn iessu. (ibid. 11.5-8) 

Yna, yn ei gywydd i Saint Cymru, dywed Lewys Glyn Cothi, 

iessu ymhlith i nassiwn. 
I ras ai hap a roes hwn. (ibid 198 11.9-10) 

Mwy penodol, o bosib, ydyw'r ystyr a roddir i'r gair pan sonia'r bardd 

am 'ein nasiwn ni' , sy'n awgrymu ymdeimlad o berthyn ac uniaethu. Yn 

ei farwnad i Hywel ap Dafydd ap Tomas o Wernan, sonic Lewys am effaith 

marwalaeth Hywel ar y w1ad, 
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Nos a wnaeth i nassiwn ni. 
A nos du ynys dywi. (ibid. 75 11.19-20) 

Tebyg ydyw cyd-destun 'nasiwn' ym marwnad Hywel ap Goronwy a Faelawr, 

Velly it ced ual lliwr wawr. 
Ho' ual haul i uaelawr. 
0 hwnn i gadw nassiwnn ni. 
Mae paladr ual mab peli. (ibid. 92 11.37-40) 

Eto i gyd, y mae'n anodd lawn pennu ystyr y Bair na iwn mewn cerdd 

farwnad, gan fad marwolaeth yn gallu effeithia ar y wlad a'i phobl yn 

ei hystyr ehangaf, sef ar lefel Gymru gyfan, neu yn ei hystyr leiaf, 

sef y tylwyth, y gymdogaeth neu'r fro, yn 61 ar yr effaith y mae'r 

bardd yn dymuno'i greu. Y mae gormodiaith Tudur Aled yn ei farwnad i 

Domas Conwy o Fodryddan, yn awgrymu'r ystyr ehangaf i'r gair, 

Marw mab braisg, iiawr ymhob bro, 
Marw hanner Cymru heno! 
Ni all nos yn holl nasiwn 
Mwy ddyddhau, am ddiwedd hwn! (TA 362 11.33-6) 

Nid yw'r ystyr mor ainlwg gan Lewys Mon a Wiliam Llyn, fodd bynnag, yn 

eu marwnadau i Siön Grae a Syr Siön Salbri o Leweni. Galarodd Lewys 

Mön oherwydd y golled adelt marwolaeth Siön Grae - coiled i bwy, y 

tylwyth neu'r Cymry, y nae'n anodd ei ddweud, 

F'Ai'r un oes fer i'w nasiwn, 
ei dad, ei hendad, a hwn. (L. Mön 296 11.7-8) 

Digon annelwig ydyw marwnad Wiliam L1yn i Sion Salbri, hefyd, 

Crinodd nosodd ar nas! wn 
Cernod Duw fur criniad hwn (WL11 226 11.33-4) 
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Ni ellir dweud gydag unrhyw sicrwydd, felly, mai'r Cymry a olygir pan 

ddefnyddir y gair nasiwn gan y beirdd, er ei bad hi'n sicr mai 

'pobl', 'plaid' neu 'hil' a olygir gan y term, yn hytrach na'r ystyr 

diriogaethol o 'wlad'. Yn ei gywydd moliant i Ruffudd ap Hywel o'r 

Bachelldref ym mhlwyf yr Ystog ar y Gororau, portreedir Gruffudd fel 

amddiffynnwr ei bobl, a defnyddir nasiwn naill ai i olygu'r Cynry, 

neu'r blaid y mae'n ei chefnogi yn Rhyfeloedd y Rhosynnau. Mae'r gair 

yn sicr yn golygu carfan arbennig a bobl, 

A gwybydd Grufydd yn gryv, 
Dan y Clawdd, dynu cleddyv; 
I ryddhau, drwy'r arwydd hwn, 
Y dan Iesu dy nasiwn. (LGC1 270 11.47-50)(2) 

Y Cymry a olygir wrth 'nasiwn' gan Gruffudd ap Llywelyn Fychan, fodd 

bynnag mewn cerdd sy'n cyfarch Dafydd Llwyd. Pwysleisia arwyddocAd y 

fuddugoliaeth ym Mosworth i'r Cymry, 

Arthur fydd, aruthr yw fa, 
Arthur fu Harri wrtho. 
Dawn a gras yw i'n nasiwn, 
A Duw'n hir gyda'r dyn hwn. (DL1 167 11.35-8) 

Defnyddir y gair nasiw gan Dudur Penllyn, hefyd, ac unwaith eto, 

mae'r cyd-destun yn awgrymu grwp o bobl, neu deulu. Yn ei farwnad i 

dri nab Dafydd Llwyd ap Syr Gruffudd Fychan, dywed, 

Olfer, fy hyder fu hwn, 
Un a'i eislau i'w nasiwn. (TP 30 11.11-12) 

Parhad yr hil sy'n cael sylw ganddo yn ei farwnad i Fallt ferch Hywel 

Selau, 
Hi roesai win i hir eisiau -a wn, 
Hir yw ei nasiwn, hirion oesau. (ibid. 34 11.63-4) 

15 



Yng ngwaith Dafydd Llwyd o Fathafarn, mae'r ymadrodd 'ein nasiwn nil 

yn awgrymu fad y term yn cael ei ddefnyddio'n benodol ar gyfer y Cymry 

- rhywbeth a ategir gan gyd-destun gwleidyddol y cerddi. Pan fydd 

hi' n adeg o argyfwng ar y Cymry, medd y bardd, mewn un o' i gywyddau 

brad, daw cymorth o Fanaw a Iwerddon, 

Llynges gwiber ac eryr 
% Mewn gwisg ym Manaw a'u gwyr, 

A Gwyddyl a was gweiddi, 
Nesäu wnän' i'n nasiwn ni. (DL1 30 11.47-50) 

Mewn cerdd frud arall, sonia'r bardd am y disgwyl y sydd i'r Mab 

Darogan, a dywed fod tystiolaeth y Brud yn cadarnhau llwyddiant ar 

gyfer y Cymry yn y dyfodol, er gwaethaf eu hadfyd presennol, 

Er bad anras i'n nasiwn 
Y mae'r Brud gyda'r tud hwn. (ibid. 94 11.9-10) 

Mae'r dyfyniad hwn yn arwyddocaol am ei fod yn cysylltu pobl ä 

thiriogaeth, ac mae'r ystyr a roddir i'r gair nasiwn yn cyfateb yn bur 

agos i ystyr fodern y gair 'nation' neu 'genedl'. Y mae Sion Tudur, 

hefyd, yn defnyddio'r gair nail i ymestyn rhywfaint ar y gair gwlad 

yn ei gywydd moliant i Rhisiart Sion o Fuellt, un o wyr Gard y 

Frenhines Elizbeth, 

Ni bu wlad prifiad ar nas prof odd, 
Na nasiwn oediog nas enwaedodd. (ST 461 11.99-100) 

Ceir nifer o engreifftiau o'r gair non yn cael ei ddefnyddio i 

olygu mwy na Chymru yn unig. Canodd Sion Tudur glod i allu milwrol 

Robert ap Morys, gan ddweud, 

Sathrai'n us wythryw nasiwn, 
Sarn hir o waith i sarn hwn. (ST 314 11.29-30) 
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Y nae Huw Cae Llwyd yn defnyddio'r gair er mwyn crybwyll cenhedloedd 

eraill, hefyd, wrth gymharu haelioni Wiliam ap Morgan ap Syr Dafydd 

Gam ä'r hyn a gafwyd San Arthur yn ei lys, 

Bord gran Caerllion lle i wyth - nasiwn, 
Nid aeth noswalth ddiffrwyth. 

Ni bu'r llail, a barai'r llwyth, 
Bord Wiliam heb ryw dylwyth. (HCL1 33 11.9-12) 

Defnyddir y gair ganddo ar gyfer plaid neu genedl arall yn ei gywydd 

moliant i Syr Rhys ap Thomas, un a gefnogwyr Harri Tudur ym Mosworth, 

Ni bu gongl, o bai gyngwystl, 
Gwr gystal ä'r gwayw a'r gwystl. 
Ffbi nasiwn rhag ffon ysig, 
Ffortun braff, a'r tAn o'1 brig (HCL1 89 11.21-4) 

'Pobl' yn yr ystyr o dylwyth neu berthnasau a olygir gan Iorwerth 

Fynglwyd yn ei ddefnydd yntau o'r gair. Apel at fwy o agosrwydd 

teuluol a geir ganddo mewn cerdd i Domas Gamais, 

D'ynysiaid yw dy nasiwn: 
dynesa hwynt i'r dawns hwn ( IF 47 11.17-18) 

Felly hefyd yn ei foliant i Sion Leision ym Margam, pan ofynna, 

Band oedd urddas i'ch nasiwn 
bod a hil rhyw'r abad hwn. (ibid. 76 11.9-10) 

Nid yw'r term nasiwn yn digwydd yn aml lawn yn y cywyddau, o'i 

gymharu, er enghraifft, ä'r defnydd helaeth a wneir o derm cyffelyb o 

ran ystyr, sef faith, yn yr un cyfnod. Hefyd, nid yw nasiwil yn cael 

ei ddefnyddio i unrhyw raddau helaeth tan ddiwedd y bymthegfed ganrif, 

sef cyfnod Lewys Glyn Cothi, Dafydd Llwyd a Thudur Aled ymlaen, tra 

bo'r gain faith i olygu 'cenedl' yn digwydd mewn cyfnod cynharach o 
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lawer. Ceir enghraifft ohono yng Nghanu Taliesin, yn y gerdd 'Dadolwch 

Urien' pan ddywedir am Urien, 

Teyrned pop ieith it oll yd ynt geith (CT 11 11.15) 

Defnyddiwyd y gair i olygu 'lleferydd', yn ogystal, ac nid ymddengys 

i'r ystyr hon ddisodli'r ystyr o 'bobl, cenedl, tylwyth' tan yn 

ddiweddar (GPC 1999). Mae'r ddwy ystyr yn gysylltiedig yn fynych, yn 

yr ystyr fad faith yn un o'r pethau sy'n nodweddu cenedl : rhywbeth a 

oedd yn arbennig a wir yn yr Oesoedd Canal. Fel y dywedodd Guenee, 

Ultimately, the only definitive 'national' characteristic 
that applies to everyone, learned and ignorant, is language. 
A nation in the Middle Ages was primarily a language (1985: 
53)(3) 

Wrth edrych ar enghreifftiau o ddefnydd y gair faith yn y cywyddau, fe 

welir fod yma nifer o gyfeiriadau cyffredinol, ystrydebol, oherwydd 

hwylustod y gair o fewn odl a chynghanedd, and weithiau, ymhlith y 

rhain, ceir ambell gyfeiriad dadlennol sy'n dangos fod y bardd yn 

defnyddio'r gair i olygu rhywbeth mwy na 'chenedl' yn ystyr wreiddiol 

y Bair fel 'tylwyth'. I ddechrau, y mae'r defnydd a wneir o'r gair 

mewn cyd-destun crefyddol yn dangos mai 'cenedl' neu 'bobl' a olygir 

gan y Bair. Mewn dyfyniad yng Ngramadeg Llyfr Coch Hergest, fe elwir 

Duw yn 'urenhin pob ieith' (GP 11), rhywbeth a ategir gan Lewys Glyn 

Cothi mewn un o'i englynion i Dduw, 

Yn y dwyrain fryn , frenin -y ieithoedd, 
Yn eitha'r gorllewin; 

Yng ngogledd, anhunedd hin, 
Yn y deau'n un Dewin. (LGC3 5 11.137-140) 
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Yn y cerddi mawl a marwnad i'r uchelwyr, y mae'r gair faith yn golygu 

'pobl' ac yn cael ei ddefnyddio fel arfer i olygu'r Cymry. Y mae'r 

gair 'cyfiaith' hefyd yn cael ei ddefnyddio i olygu cyd-genedl, cyd- 

wladwr, neu'r sawl sy'n siarad yr un iaith, fel yng ngherdd Hywel 

Cilan i Ruffudd Fychan o Ddeuddwr, 

Dy gof oedd am dy gyfiaith, 
A'th ddwylaw yn curaw caith. (HC 2 11.55-6) 

Y mae'r negydd, anghyfiaith, yn enw neun ansoddair i ddisgrifio 

rhywun sy'n perthyn i genedl estron neu ddieithr, ac yn digwydd hewn 

nifer o destunau rhyddiaith yn yr Oesoedd Canol, fel yr Ystorya de 

Carolo Magna, er enghraifft. Yng Nghronicl Twrpin, y mae Rolant, 

mewn gweddi, yn mynegi ei fwriad i ledaenu Cristnogaeth ymhlith 

estronwyr paganaidd, 

Arglwyd Grist, yr kynnal dy dedyf di a'th Gristonogaeth y 
deuthum i o'm gwlat y alltuded anghyfyeith. (YCM 158-9) 

Y mae'r cyfreithiau hefyd yn cyfrif am ddynion 'agkyuyeyth' (L1I 30, 

40). 'Alltudion' neu'r sawl nad ydynt yn Gymry a olygir wrth y gair, 

a ddefnyddir, fel arfer, yn ansoddeiriol, 

Alldut tros uor neu o wlat aghyueyth ny deleyr y dyenydu am 
uuyt a dyaut hyt em pen teyr nos a trydyeu, canys ryt yv 
eythyr talu y perchennauc yr eydau. (D. Jenkins 1963 24) 

Mae 'anghyfiaith' yn gyfystyr A 'gelyn' yn Llawysgrif Hendregadredd, 

fel y dywed Cynddelw yn ei Arwyrain i Owain fab Madog, 

Ry gelwir gelyn ag kyfyeith, (L1H 119 11.2j) 
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a chanodd Llygad Gr glod Llywelyn ap Gruffudd am ei gadernid milwrol 

'rac estrawn geneddyl gwyn anghyfyeith' (L1H 218). Mae'r ymadrodd 

'estravn genedyl agkyfyeith' yn digwydd ym Mrut Sieffre, hefyd, i 

ddisgrifio gormes gelynion ar Ynys Prydain ar 61 ymadawiad Macsen 

Wledig o'r ynys (BD 85). Gelyn barbaraidd a olygir hefyd San 

'agkyfyeithyon genedloed' (ibid. 133), a gwledydd estron ydoedd yr 

'enyssed agkyfyeith' y gwasgarwyd gwragedd Ynys Prydain iddynt yn yr 

un llyfr (ibid. 79). Defnyddir y Bair i gyfieithu'r ansoddair Lladin 

barbarus sy'n golygu 'estron' neu 'anwar', a'r enw lluosog barbari, 

sef 'estroniaid' neu 'farbariaid'. Felly hefyd y defnydd o'r gair yn 

nhestun Ystorya Dared (B. G. Owens 1951: 160) 

Yr unig un o blith y cywyddwyr i wneud defnydd o'r gair 'anghyfiaith' 

i unrhyw raddau helaeth ydyw Dafydd Llwyd o Fathafarn. Ganddo ef, 

hefyd, y ceir yr enghreifftiau mwyaf dadlennol o'r gair 'faith', a 

gellid dadlau mai ef, o blith y cywyddwyr, sydd fwyaf dyledus i 

Sieffre o Fynwy a ran themAu a chyfeiriadaeth. Y Cymry a olygir wrth 

'ein faith' yng ngwaith Dafydd Llwyd, sef y Cymry fel etifeddion y 

Brytaniaid, sydd bellach yn dioddef oherwydd gormes a thwyll y Saeson, 

and sy'n ffyddiog y daw awr eu buddugoliaeth. Uniaethir yr 

'anghyfiaith' ä'r sawl sy'n gyfrifol am adfyd y Cymro -y gelyn a'r 

gormeswyr anghyfiawn sy'n pwyso beunydd ar y genedl ddioddefus. I 

Ddafydd Llwyd, a'1 weledigaeth syml o ddu a gwyn, drwg a da, yr 

' anghyf iaith' yw' r sawl a amddi fadodd y Cymry al u hawl ar yr ynys, ac 

sydd bellach yn eu rhwystro rhag adennill brenhiniaeth Ynys Prydain. 

Cwyn yn erbyn y sefyllfa bresennal a geir yn ei Awdl i Ddewi, 
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Dewi, lle'r wyd aed oll yr iaith, 
Dyfod y mae rhyw adfyd mai th, 
Term anghyfiaith, trwm, anghyfion. (DL1 4? 11.35-7) 

Edrychodd Dafydd ar Wiliam Herbert fel gobaith y genedl ar un adeg, a 

gelwir of yn 'Britwn ... o'n faith' (ibid. 74,11.3), a geiwir arno, 

Dring hefyd drwy anghyfiaith, 
Ffon yn uwch er ffynnu' n faith. (ibid 75 11.29-30) 

Iorcydd arall, a pherthynas i Wiliam Herbert, ydoedd Watcyn Fychan o 

Hergest; gvwr arall a fyddai'n amddiffyn ei gyd-wladwyr, 

Da yw 'nghof, ni ad anghyfiaith 
Dyfu neb difai o'n iaith (ibid. 104 11.19-20) 

Ceir awgrym o ddadrithiad, colli ffydd a hunanfeirniadaeth gan Ddafydd 

Llwyd ar ddechrau un o'i gywyddau brud, 

Y beirdd a ynfydodd y byd, 
Duw a' i gw'rr and al i gweryd. 
Pawb yn son am ddigoni 
Rhwng anghyfiaith a'n iaith ni. (ibid. 81 11.1-4) 

Ond mae'r gerdd yn ffyddiog mai o du'r Tuduriaid y daw'r waredigaeth 

i'r Cymry, 

Tarw o Fön yn digani, - 
Hwn yw gobaith ein iaith ni. (ibid. 82 11.39-40) 

Bydd y Mab Darogan yn dileu'r ymgecru parhaus wrth wneud Prydain yn 

'un cenedl' o dan ei arweiniad, meddir mewn cerdd frud arall, 

Hwn yw fo yr. 61 hun faith, 
A wna'n hynys yn uniaith. (ibid. 39 11.99-100) 
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Ond hyd yn oed ar 61 ei fuddugoliaeth, nid yw'r frwydr drosodd i Harri 

VII, a gelwir arno 1 ehangu ei awdurdod i diriogaeth newydd, 

Taro 'nghefn tir anghyfiaith, 
Tarw gwrdd, - bendiged Duw'r gwaith. (ibid. 66 11.57-8) 

Y mae'r gair 'iaith' yn yr ystyr 'Cymru', neu'r sawl y mae'r bardd yn 

ei weld fel ei bobl neu'i genedl ef, yn digwydd yn aml mewn cerddi 

brud, lle mae mynegiant o hunaniaeth cenedl ar ei gryfaf. Hefyd, fe'i 

ceir yn bur fynych mewn cywyddau marwnad lle edrychir ar farwolaeth 

ucheiwr fel digwyddiad o anobaith cenedl. 

A oes obaith i'n faith ni, 
Faith gof awdl, fyth gyfodi? (IGE 337 11.19-20) 

ydyw cwestiwn mawr y cywydd brud, tra bo'r cywydd marwnad yn 

adleisio'r un pryder, 
Drwg lawn fydd pob anobaith, 
Duw Nef, oes wared i'n faith? (LGC3 71 11.1-2) 

Beth bynnag am ystrydeb a gormodiaith y cywyddau marwnad, mater o 

ffaith ac nid gweniaith ydoedd disgrifiad Gutun Owain o Ddafydd ab 

Edmwnd fel prifardd y genedl, a ystyried ei lwyddiant i ennill cadair 

Eisteddfod Caerfyrddin, 

yr oedd i bennkerdd yr iaith 
Edmwnt hil waed mewn talaith 
yr oedd our gadair iddaw 

a chlod heb neb vwch i law. (DE 140 11.5-8) 

Fe welir, felly, o'r enghreifftiau uchod, fod y ddau air 'nasiwn' a 

'faith' yn dermau inwy cynhwysfawr as 'chenedl' ar gyfer y Cyinry fel 

grwp arbennig o bobl, ac yn dangos fod gan y beirdd ymwybyddiaeth o 

unoliaeth Cymru yn y cyfnod dan sylw. 
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Datblygiad Hanesyddol Cenedl y Cymry 

Yn ei erthygl ar 'Fuchedd a Moes y Cymry', y mae R. R. Davies yn gweld y 

cyfnod o'r unfed ganrif ar ddeg i'r drydedd ganrif ar ddeg fel cyfnod 

allweddol yn hanes datblygiad cenedl y Cymry - cyfnod a welodd ddatblygiad 

syniadau tebyg yn Lloegr ac yn Ewrop (R. R. Davies 1984(2): 155; 1987: 214). 

Dyma gyfnod ymffurfio'r darlun o 'Gymru', y datblygiad o'r ymwybyddiaeth a 

undod rhwng pobl o wahanol ranbarthau a'r sylweddoliad Wu gwahaniaeth a'u 

harbenigrwydd oddi wrth bobloedd eraill. Roedd y cyf nod hwn yn gyf nod o 

wrthdaro rhwng tywysogion y Cymry a'r frenhiniaeth yn Lloegr - gwrthdaro a 

oedd, wrth fygwth y drefn gyfansoddiadol yr oedd y tywysogion wedi'i 

mabwysiadu, yn atgyfnerthu hunaniaeth, ewyllys a theyrngarwch y Cymry. 0 

ganlyniad, daethpwyd i edrych ar y gwrthdaro fel gwrthdaro rhwng dwy wiad - 

Cymru, ar y naill law, a Lloegr ar y llaw arall (ibid. 172). 

Y mae gwrthdaro a'r ymwybyddiaeth o wahaniaeth yn fodd 1 feithrin yr 

ymwybod cenedlaethol, a chafwyd y ddwy elfen hyn ym mherthynas y Cymry a'r 

Saeson. Roedd presenoldeb y Saeson, neu unrhyw genedl estron arall ar 

diriogaeth Cymru yn sicr o atgyfnerthu'r syniad o genedl ymhlith y Cymry. 

Roedd yr Eingl-Saesan wedi ymsefydlu ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr 

oddeutu'r seithfed ganrif, a'r Normaniaid wedi treiddio'n bur helaeth i'r 

deheudir a'r Mers yn yr unfed ganrif ar ddeg a'r ddeuddegfed ganrif. 

(R. R. Davies 1974: 4). Byddai datblygiadau fel hyn yn sicr o wneud y 

trigolion Cymreig yn ymwybodol o'u harbenigrwydd o safbwynt faith, 

diwylliant, traddodiad, ac o feithrin rhyw fath o ddyhead gwleidyddol 

ymhlith yr arweinwyr, boed hwnnw'n ddyhead i amddiffyn eu pobl a'u 

cynhysgaeth ac 1 gadarnhau eu gafael ar y diriogaeth, neu'n ddyhead i estyn 
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eu hawdurdod y tu hwnt i'r hyn a welent fel eu tiriogaeth bresennol. Y mae 

hanes yn chwarae rhan bwysig iawn o safbwynt datblygiad yr ymwybyddiaeth 

a'r dyhead cenedlaethol, wrth osod stamp a arbenigrwydd ar grwp arbennig o 

bobl. Arwyddocaol, a safbwynt yr Oesoedd Canol yng Nghymru ydyw'r dylanwad 

a gafodd Sieffre o Fynwy ar syniad y Cymry amdanynt eu hunain. Wrth 

dderbyn yr hyn a ddywedodd Sieffre yn y ddeuddegfed ganrif am orffennal 

gwych cenedl y Brytaniaid, fe ddatblygodd syniad neu ddelwedd y gallai'r 

Cymry ymuniaethu ag ef, ac yr oedd eu syniad o gyflwr presennol y genedl 

a'u gabeithion ynglyn a'i dyfodol yn deillio o'r ddelwedd hon. 0'r 200 

llawysgrif sy'n cynnwys y fersiwn Lladin o'r Historia, mae'n arwyddocaol 

fod cynifer ohonynt yn deillio o'r bedwaredd ganrif ar ddeg (Reiss 1968: 

107-113) 

Prydain a Chymru 

Roedd y drydedd ganrif ar ddeg yn gyfnod allweddol o safbwynt yr 

ymwybyddiaeth o'r hyn a olygid wrth 'Gymru', oherwydd er i'r ymdeimlad o 

hunaniaeth ddatblygu cyn hyn, yn y ganrif honno y datblygodd yr ewyllys i 

gysylltu pobl A thiriogaeth, a'r diriogaeth honno yn un cyfansoddiad 

gwleidyddol o dan arglwyddia. eth tywysog Gwynedd (J. B. Smith 1986: 2). Roedd 

hwn yn ddatblygiad gwleidyddul a ddaeth yn sgil y bygythiad cynyddol o du'r 

Normaniaid. Yr oedd gwrthdaro A'r Eingl-Saeson eisoes wedi magu ymwybod o 

wahaniaeth, ac wedi atgyfnerthu'r teimlad fod y Brython wedi cael ei 

amddifadu o'i hawl gynhenid ar Ynys Prydain. Y mae'n anodd gwybod pa bryd 

yn union y datblygodd yr ymwybyddiaeth o berthyn i 'genedl' neu grwp o bnbl 

'Frythonig' i fad yn ymwybyddiaeth a fad yn 'Gymry'. Mae'n debygol fad y 
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ddau fath o ymwybyddiaeth wedi cyd-fodoli drwy gyfran helaeth o'r cyfnod 

canol. Mae Meirion Pennar yn crybwyll hyn yn ei drafodaeth ar gerdd farwnad 

Meilyr Brydydd i Gruffudd ap Cynan, Ile gelwir Gruffudd yn 'modrydaf Cymru' 

ac yn 'Prydain briawd', 

IMae'r ymadrodd cyntaf yn dwyn arwyddocäd mwyhaol o fewn terfynau Cymru 
ei hun a'r all a fewn tiriogaeth Prydain. Roedd y cyntaf o fewn 
gafael gobaith gwleidyddol y dydd. Roedd yr all yn hen syniad 
mythaidd a oroesodd yn hiraeth daroganol hyd at oes y Tuduriaid. 
(Pennar 1985: 50) 

Mae'r cyfeiriadau at Brydain yn digwydd yn amlach yng nghanu'r Gogynfeirdd 

nag yng nghanu'r cywyddwyr. Ceir ambell gyfeiriad at 'Y F61 Ynys' ac at 

'Brydain' gan y cywyddwyr, and oni bai fod cyd-destun gwleidyddol amlwg i'r 

cyfeiriad, fel yn y canu brud, neu mewn cerdd i wr A chanddo awdurdod neu 

botensial a awdurdod y tu hwnt i Gymru, yna ni ellir rhagdybio unrhyw 

arwyddocAd gwleidydddl iddo. Confensiwn neu gydgymeriad ydyw am Gymru, fel 

yn y cyfeiriad hwn mewn cywydd marwnad gan Dudur Aled i Rys ap Llywelyn ap 

Hwlcyn a Fodychen, Sir Fön, 

Pa bryd y cwympai Brydain? 
Pan aeth Phys, pennaeth y rhain! 
Calan du, calonnau dig, 
Cael anap i'n celennig. (TA 301 11.1-4) 

Manylir ar effaith ei farwolaeth yn ddiweddarach yn y gerdd - ac 

adlewyrchiad o ormodiaith yn y canu ydyw'r cyfeiriadau at drigolion Cymru, 

hefyd, yn ddi-os, 

Brawychu Cymry a'u cAr, 
Bradwyo wybr a daear... 
Ymrwydo'r oedd Gymry draw, 
Ynfydu'n fyw, o'1 adaw. ( TA 303.11.83-4,89-90) 
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Mae amwysedd y gair Britannia yng ngwaith Sieffre o Fynwy, wrth iddo son 

am y ffynhonnell i'w waith a ddaeth ex Britannia wedi achosi cryn benbleth 

i haneswyr a welodd y gallai'r Bair olygu Ynys Prydain, Llydaw neu'r 

rhanbarth Brythonig o'r ynys (Parry a Caldwell 1959: 81). Felly hefyd y 

cyfeiriadau lu at Ynys Prydain a'r 'F61 Ynys' yng ngweithiau'r cywyddwyr - 

ai'r ynys yn ei gyfanrwydd a olygir ganddynt, ynteu cydgymeriad am y 

diriogaeth yr oedd disgynyddion y Brythoniaid bellach yn ei meddiannu sydd 

San y beirdd? Credaf fod yr ateb yn amrywio yn 61 cyd-destun y gerdd - 

weithiau nid yw'r cyfeiriad and confensiwn yn y canu; bryd arall, mae'r 

term yn adlewyrchu dyhead gwleidyddol sy'n deillio o'r traddodiad brud. 

Yng nghyfnod Owain Gwynedd, pan oedd ymgyrch y Normaniaid ar ei anterth, 

daeth rhanbarthau Gwynedd, Powys a'r Deheubarth at ei gilydd i uno yn eu 

herbyn. Felly mae'n bosib dweud i ymwybyddiaeth o undod rhwng 'gwledydd' 

Cymru ddatblygu yn wyneb bygythiad o'r tu allan. Owain Gwynedd ydoedd 

arweinydd y deyrnas unedig hon, a mabwysiadodd yr ystil 'tywysog Cymru' yn 

lle 'brenin Gwynedd' (ibid. 14). Erbyn ail hanner y ddeuddegfed ganrif, 

fodd bynnag, pan nad oedd cymaint a oruchafiaeth gan Wynedd, me cydbwysedd 

y canu i dywysogion y gwahanol ranbarthau yn adlewyrchu'u cyfartaledd 

gwleidyddol (Pennar 1985: 52). Yna, yn oes Llywelyn Fawr, manteisiodd y 

Tywysog ar yr ornest ä John i droi cynghrair rhyfel yn gyfansoddiad 

gwle±dyddol, gyda brenhiniaeth Gwynedd yn ben ar y ddwy arall. Mae'r 

Llyfrau Cyfraith yn gosod Cymru gerbron fel gwlad o dair brenhiniaeth 

(Emanuel 1967 : 316,349,435 etc. ), and bellach rhoddir goruchafiaeth i 

Wynedd a llywodraeth tywysog Aberffrdw. Yn y fan hon, felly, gwelir 

'Cymru' yn ffurfio o ran ewyllys ac yrlyniad mewnol o ganlyniad i'r dyhead 
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i wrthsefyll y gelyn. Y mae J. Beverley Smith yn nodi'r cyfuniad o rym ac 

ewyllys yn nhrefniadaeth y deyrnas, hefyd, 

Mewn gair, fe fu'r gwrthdaro ä'r brenin yn fodd i ddwyn y tywysogion 
ynghyd, nid i ryfela yn unig, and i drefnu teyrnas. Cydnabuwyd 
goruchafiaeth Aberffraw a sefydlu cyfundrefn newydd, nid drwy rym yn 
unig and drwy gydewyllys mewn undod. (op cit. 19) 

Ceisiodd Llywelyn ap Gruffudd hyrwyddo'r undod gwleidyddol o Gymru yn ei 

bolisi yntau, hefyd. Yr oedd cytundeb Trefaldwyn yn 1267 yn allweddol o 

safbwynt undod Cymru, wrth i frenin Lloegr gydnabod hawl tywysog Gwynedd 

a'i etifeddion i ddefnyddio'r ystfi 'tywysog Cymru', ac i gael rheolaeth 

ffiwdal dros farwniaid Cymru. Unwaith eto, roedd yr awdurdod wedi'i ganoli 

yng Ngwynedd ac yn seiliedig ar ymwybyddiaeth o oruchafiaeth llinach 

Gwynedd (ibid. 202). Eto, fe ymddengys fel pe bai'r ymwybod rhanbarthol yn 

drech na'r ewyllys i ymagweddu'n 'genedl', ac mai endid gwleidyddol ydoedd 

'Cymru' Llywelyn ap Gruffudd, oherwydd er i Lywelyn lywodraethu Gwynedd, 

Powys a Deheubarth gyda'i gilydd, yr oedd yn ymwybodol mai ei berthynas A 

Gwynedd, yn y lle cyntaf, a roddodd iddo'r awdurdod hwnnw i estyn ei 

lywodraeth i'r rhanbarthau eraill. Credaf fod cyfeiriad Llygad Gwr yn 

arwyddocaol yn y fan hon, oherwydd geilw Llywelyn ap Gruffudd yn, 

llew gwynet gwynueith ardaleu 
llywydyr pobyl powys ar deheu. (L1H 219 11.5-6) 

Mae'r trosiad 'Llew Gwynedd' yn llinell gyntaf y dyfyniad hwn yn awgrymu 

perthynas hanfodol ä thiriogaeth arbennig ac A'i phobl. Mynegiant o ffaith 

a geir yn yr ail linell, sy'n awgrymu llywodraeth bwrpasol ar ran y tywysog 

fel 'llywiawdr pobl Powys a'r Deau'. 
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Erbyn y bedwaredd ganrif ar ddeg, roedd yr ymwybod cenedlaethol wedi 

datblygu ymhellach, a'r Cymry, yng nghysgod concwest 1282-3, gymaint ä 

hynny'n fwy ymwybodol o'u perthynas ä Chymru fel uned diriogaethol, er i'r 

ymwybyddiaeth ranbarthol barhau yn ogystal. Roedd y ffaith fod Cymru'n 

cael ei llywodraethu gan rym estron a bod yr elfen estron hon wedi'i 

thrawsblannu yn y cestyll a'r bwrdeisdrefi fel rhan a bolisi'r goncwest yn 

golygu bod ffocws newydd i'w hanniddigrwydd, a gallent briodoli'r holl 

resymau dros eu trallod i lywodraeth y grym hwnnw (R. R. Davies 1974-5: 46). 

Os aedd y Saeson, felly, yn gyfrifol am yr hyn a oedd yn amherffaith yng 

Nghymru, roedd y Cymry yn naturiol yn eu hystyried eu hunain fel cenedl 

deilwng o dan ei phwn - 'y rei yssyd yn godef poen ac achenoctit ac 

alltuded yn eu ganedig dayar', yn 61 cofnod mewn un o lawysgrifau Hopcyn ap 

Tomas ab Einion o Ynystawe (B. F. Roberts 1967: 227). Un o ganlyniadau'r 

goncwest, felly, o safbwynt cynnyrch llenyddol y cyfnod, ydoedd cynnydd yn 

y deunydd gwrth-Seisnig a'r pwyslais unwaith eto ar weledigaeth a 

phroffwydoliaeth o fuddugoliaeth derfynol y Cymry (R. R. Davies 1974-5: 47). 

Roedd symbolau o'r goncwest yn weladwy i'r Cymry yn y diriogaeth a fu-gynt 

a dan lywodraeth Llywelyn ap Gruffudd, ac yr oedd y symbolau gweladwy hyn 

yn fodd o atgyfnerthu balchder y Cymry yn eu harbenigrwydd ac yn ffocws i 

ddyhead cenedlaethol. Roedd iiywodraeth Edward 11 yn ymwybodol o berygl 

gwrthryfel yng Nghymru ar ddechrau'r bedwaredd ganrif ar ddeg, ac yr oedd 

hyn yn destun gofid iddi (J. B. Smith 1975: 55). Mwy peryglus fyth, fodd 

bynnag, o safbwynt teyrnas Edward, fyddai cynghrair Celtaidd gwrthryfelgar 

rhwng y Sgotiaid, y Gwyddelod a'r Cymry, fel yr awgrymir San 

broffwydoliaeth o da. wedd y drydedd ganrif ar ddeg a ysgrifennwyd o 

safbwynt Sgotaidd ac sv'n ymwneud a'r sefyllfa wleidyddol yn yr Alban ar y 
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pryd - proffwydoliaeth y ceir sawl copi ohoni yn Lladin ac yn Gymraeg 

(M. E. Griffiths 1937: 197-8, J. B. Smith 1975: 60). 

Nid oedd y ffaith fod Cymru heb boliti na llywodraeth yn y cyfnod canal yn 

rhwystr iddi rhag datblygu ei hunaniaeth fel uned a chenedl. Fel y 

dywedodd R. R. Davies, 

national identity, like class, is a matter of perception as much as of 
institutions. The institutions of centralised authority are by mo 
means its only or most powerful focus. In medieval society, it could 
also manifest itself in an awareness of the common genealogical 
descent of a people, in a shared belief in a particular version of 
historical mythology and prophecy, in an emotional attachment to the 
geographical boundaries of a country, in a heightened awareness of the 
distinctiveness of a common language and of common customs, in the 
yearning for the prospect of unitary rule, in the articulation of a 
'we-they' dichotomy to express the distinction between natives and 
aliens. (1984: 52) 

Wrth ddefnyddio barddoniaeth fel prif ffynhonnell fy astudiaeth, a 

chanolbwyntio ar yr agweddau a fynegwyd gan feirdd a oedd, yn eu hanfod, yn 

perthyn i'r haen uchaf yn y gymdeithas ac yn cael eu noddi gan wyr mwyaf 

blaenllaw Cymru yn y cyfnod, ceisiaf olrhain rhai o brif agweddau eu 

teyrngarwch, a'r modd y mae cerddi mawl a marwnad Beirdd yr Uchelwyr yn 

adlewyrchu'r syniad o genedl, o dua chanol y bedwaredd ganrif ar ddeg i 

ddiwedd yr unfed ganrif ar bymtheg. 

Mae'r cyfnod hwn yn un diddorol o safbwynt datblygiad yr ymwybod 

cenedlaethol. Yr oedd rhyw ganrif wedi mynd heibio er cyfnod Llywelyn ap 

Gruffudd, er y byddid yn disgwyl Pr ymwybyddiaeth ohono barhau o safbwynt 

y cof cyfunol. Eto, yr oedd hwn yn gyfnod a welodd sawl newid o safbwynt 

cenedl y Cymry. Digon prin yw'r cerddi sy'n ymwneud ä gwrthryfel Glyndwr, 
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fel y mae vifer o feirniaid llenyddol wedi sylwi, er bod nifer o gerddi 

wedi goroesi sy'n mynegi anfodlonrwydd a digalondid. Eto i gyd, ni ellir 

gwadu nad oedd gwrthryfel Glyndwr wedi cael cryn effaith ar yr agweddau 

gwleidyddol a fynegir ym marddoniaeth y bymthegfed ganrif, ac wedi cyfrannu 

at boblogrwydd y themAu traddodiadol a fynegir. Yr oedd y themes 

draddodiadol broffwydol yn elfen amlwg yn y canu, a gellid dadlau bod 

beirdd y cyfnod wedi cymhwyso hen draddodiad i bwrpas cyfoes, nid yn 

gymaint i gyflenwi unrhyw ddyhead gwleidyddol ynghylch buddugoliaeth 

derfynol y Cymry, and i borthi dyhead a chadarnhau hunaniaeth a oedd yn 

cael eu tanseilio San y wir sefyllfa wleidyddol ar 61 y gwrthryfel. 

Ymddengys, felly, nad adlewyrchiad o'r agweddau 

wrthryfei Glyndwr yn gymaint ag adwaith yn erbt' 

gwrthryfel wedi tanseilio dyheadau gwleidyddol 

Y mae poblogrwydd y canu brud fel genre ynddo'i 

o'i ddelweddau a'i symbolau mewn cyfran helaeth 

gelyniaethus a enynnwyd gan 

rn y modd yr oedd methiant y 

ymhongar cefnogwyr Glynd'Qr. 

hun, ynghyd ä'r defnydd amt 

o'r cerddi mawl a marwnad a 

gyfansoddwyd yn y cyfnod yn awgrymu fod yma ymgais i gynnal hyder a 

balchder y Cymry fel pobl yn absenoldeb unrhyw wireddiad gwirioneddol o 

ddyheadau gwleidyddol. Y mae natur a phwyslais y canu yn cadarnhau hyn -y 

gred sylfaenol fod y Cymry'n genedl uchelwrol yn ei hanfad, a bad y Saeson 

yn eu tro yn genedl isradd a bad eu nerth gwleidyddol yn deillio a frad a 

gormes ar drigolion cynhenid Ynys Prydain. Yr oedd ail-leisio'r syniadau 

hyn, felly, yn cyflenwi sawl bwriad - yn cynnal hyder a balchder yr 

uchelwriaeth, and ar yr un pryd yn fodd o gyfiawnhau, a pharhau unrhyw 

deimladau gelyniaethus at y Saeson mewn cyfnod o ansicrwydd gwleidyddol. 
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Y mae'n wir dweud, hefyd, fod y sefyllfa wleidyddol yn y bymthegfed ganrif, 

a'r ddeddfwriaeth benydiol a orfod%yd ar y Cymry yn sgil gwrthryfel 

Glyndwr, yn fodd i amlygu'r gwahaniaethau rhwng y Cymry a'r Saeson, o 

ddwysäu unrhyw ddrwg-deimlad rhwng y ddwy genedi, a rhos canolbwynt a 

phwrpas i genedligrwydd y Cymro. Yr oedd gosod rhwystrau cyfreithiol ar y 

Cymry yn fodd i greu ac i gadarnhau ymwybyddiaeth eang a oedd yn trosgynnu 

gwahaniaethau rhanbarthol, ac yr oedd y 'rhesymau' dros y gwahaniaethau hyn 

yn eu tro yn datblygu'n nodweddion cyffredin o fewn y grwp. Yr oedd y 

Deddfau Penyd, felly, yn pwysleisio'r gwahaniaethau mewn statws, hil, faith 

a diwylliant, ac yr oedd hawliau'r unigolyn yn dibynnu i raddau helaeth ar 

ei allu i brofi'i genedligrwydd. Yr oedd llinach yn un maen prawf -y 

pwysicaf, o bosib - oherwydd dyna ydoedd tystiolaeth Wiliam Gruffydd o'r 

Penrhyn, er enghraifft, dros gael ei gyfrif yn Sais, er ei fod, i bob 

pwrpas, yn Gymro o ran faith a diwylliant (G. Williams 1987.11). Y mae'n 

naturiol, felly, fod pwyslais ar linach a gwaed yn thema amlwg ym 

marddoniaeth y cyfnod wrth grybwyll cenedligrwydd. 

Y me ansicrwydd a achoswyd gan Ryfeloedd y Rhosynnau yn ystyriaeth bwysig 

arall wrth geisio deall natur canu gwleidyddol y cyfnod: ansicrwydd yr 

uchelwriaeth yn dilyn cyfnod gwrthryfelgar y ganrif flaenorol a'r 

afiwyddiant i weithredu unrhyw newidiadau neu welliannau cymdeithasol neu 

wleidyddol, and hefyd eu hansicrwydd ymhle i gyfeirio'u teyrngarwch i 

sicrhau eu llwyddiant personol a chadarnhau eu dylanwad. Cyfnod o benbleth 

ydoedd Rhyfeloedd y Rhosynnau pan oedd teyrngarwch Lloegr a Chymru wedi'i 

rwygo gan y gynnen rhwng Iorc a Lancaster a'u hymdrechion i gipio'r orsedd 

frenhinol. Yr oedd y mcdd y dehonglwyd y brwydr. i' fel gwrthdrawiadau rhwng 

Cymro a Sais yn fodd o symleiddio'r benbleth hon, ac o gyfiawnhau ymbleidio 
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ä'r naill ochr neu'r llall heb ddigio'r sawl a oedd yn bleidiol i'r ochr 

aral1. Yr oedd buddugoliaeth Harri Tudur yn ddigwyddiad allweddol, o 

safbwynt dehongliad y beirdd o hanes y genedl, ac o safbwynt yr ymwybod 

cenedlaethol. Dathliad, yna dadrithiad ac ymwybyddiaeth o argyfwng ar y 

traddodiad - dyna'r unfed ganrif ar bymtheg i'r beirdd. Roedd argyfwng ar 

y traddodiad barddol yn ei dro yn argyfwng o safbwynt yr ymwybyddiaeth 

genedlaethol. Roedd pall ar y gyfundrefn nawdd yn fygythiad o safbwynt 

parhad y beirdd fel ceidwaid y cof cenedlaethol, a'r hyn sy'n bwysig o 

safbwynt barddoniaeth y cyfnod hwn ydyw'r pryder a fynegir gan y beirdd 

wrth iddynt weld eu noddwyr yn cyrchu i Loegr ac yn mabwysiadu faith, 

arferion a thraddodiadau'r Saeson. 

Y Tri Chof a'r Ymwybod Cenedlaethol 

Y mae'r berthynas rhwng traddodiad a chenedligrwydd yn un ddeublyg, ac o'r 

herwydd y mae olrhain y syniad o genedl ym marddoniaeth y cyfnod canol yn 

cyflawni dwy swyddogaeth. Ar y naill law, fe geir ym marddoniaeth y 

cywyddwyr adlewyrchiad o'r agweddau a'r syniadau gwleidyddol a 

chymdeithasol sy'n llunio'r syniad o genedl. Ar y llaw arall, os bernir 

fod cymundod traddodiad yn un o'r elfennau sy'n creu cenedl, y mae'r 

farddoniaeth ynddi'i hun ar ffynonellau sydd i'r traddodiad barddol yn 

elfennau hanfodol yn y syniad o genedl ac yn rhan ohono. Wrth olrhain yr 

ymwybyddiaeth genedlaethol yng Nghymru, Ionia J. R. Jones am grynhoad 

symbolig ysbeidiol Cymru, ac arwyddocad y traddodiad barddol yn hyn o beth, 

A'r canlyniad fu i'w chenedligrwydd fethu rywfodd ag aeddfedu i'w 
ffurf gyfan, ymhlyg, ragdybiedig. Arhosodd ar wastad arall, yn beth 
bwriadus, hunan-ymwybodol, meithrinedig. A'r traddodiad diwylliannol. 
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sef oedd hwnnw yng Nghymru'r oesoedd canol y traddodiad barddol, a fu 
meithrinfa'r cenedligrwydd hwn. (J. R. Jones 1961.13) 

Wrth edrych ar farddoniaeth y cyfnod amrywiol hwn, gwelir fod y Cymro yn 

cydnabod yr arbenigrwydd rhanbarthol, ac o berthyn i fro arbennig, a oedd, 

o bosib, yn wahanol i fro ei gymydog o Gymro. Mae'r ymwybyddiaeth a 

arbenigrwydd 'gwledydd', cantrefi a chymydau yn ei hamlygu'i hun yn y canu. 

Eto i gyd, o safbwynt y 'cof' cenedlaethol -y pethau sy'n uno grwpiau o 

bobl ac yn creu 'cenedl' ohonynt - hanes, llinach, iaith, traddodiad, ac yn 

y blaen - digon arwynebol yw'r gwahaniaethau rhanbarthol. Y cof sy'n rhoi 

stamp arbenigrwydd ar genedl, ac sy'n eu gosod ar wahAn i drigolion 

gwledydd eraill. A'r beirdd, yn eu tro, ydoedd ceidwaid y cof cenedlaethol 

hwn, gan sicrhau ei barhad a'i ddatblygiad drwy gydol y cyfnod canal. Fel 

y dywedodd R. R. Davies, 

The bards were the conservative memorialists of an intensely 
conservative political order. (R. R. Davies 1987: 64) 

Yn ei ddiffiniad o 'genedl' yn ei draethawd 'Qu'est-ce qu'une nation? ' y 

mae Ernest Renan yn mynnu nad hil, crefydd, iaith, gwladwriaeth na 

diddordebau economaidd sy'n creu cenedl. Gorffennol arwrol, gogoniannus, a 

gweithredoedd ei harwyr ydyw sylfaen y syniad cenedlaethol. Y mae 

profiadau cyffredin yn ffurfio cymuned o ewyllys, a galar cyffredin yn uno 

cenedl yn fwy na buddugoiiaethau, 

Une nation est done une Brande solidarite, constituee par le sentiment 
des sacrifices qu'on a faits et de ceux qu'on est dispose ä faire 
encore. Eile suppose ur. passe; eile se resume pourtant dans le 
present par un fait tangible: le consentement, le desir clairement 
exprime de continuer la vie commune. L'existence dune nation est un 
pltbi=cite de taus les jours. (Renan 1882.27) 
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Y mae gorffennol arwrol, gogoniannus y Brython yn elfen amlwg yng nghof 

cenedlaethol y Cymry yn y cyfnod canol, ac yn cael ei ddefnyddio fe] ffocws 

i ddyheadau cyffredin y genedl yn y dyfodol. 

Anodd penderfynu beth yn union yw arwydocäd y Tri Chof wrth ystyried y cof 

cenedlaethol, am mai rhywbeth sydd wedi'i gofnodi mewn ffynonellau diweddar 

ydyw. Eto i gyd, er na cheir cofnod o'r Tri Chof sy'n dyddio o gyfnod 

cynharach na'r unfed ganrif ar bymtheg, oherwydd ceidwadaeth y traddodiad 

barddol a'r ffaith iddo aros yn gymharol ddigyfnewid ers cyfnad y cywyddwyr 

cynnar rhyw ddwy ganrif yn flaenorol, y mae'n wir dweud fod y Tri Chof yn 

cynnig allwedd ddadlennol i'r gynhysgaeth gyfoethog o wybodaeth a oedd yn 

gefndir i weithiau'r beirdd drwy gydol cyfnod y cywydd. Mae disgrifiad 

Edward Jones o 'Dri chof Ynys Brydain' yn Musical and Poetical Relicks, 

1794, tt. 56-59, yn pwysleisio ymdrech y beirdd i sicrhau - parhad rhai o 

nodweddion pwysicaf yr ymwybod cenedlaethol, 

The First of the three Cy is the history of the notable acts of the 
Kings, and Princes of Britain and Cambria. 

The Second of the three Qý. y is the language of the Britons, of which 
the Bards were to give an account of every word and syllable therein, 
when demanded of them; in order to preserve the ancient language, and 
to prevent its intermixture with any foreign tongue, or the 
introduction of any foreign word in it, to the prejudice of their own, 
whereby it might be corrupted or extirpated. 

The Third Cöy consisted of the pedigrees, or descents of the 
nobility, their division of lands, and blazoning of arms. 
(G. J. Williams 1934: xci) 

Mae'r disgrifiad hwn o'r tri chof, sy'n deillio o ffynhonnell gymharol 

ddiweddar - tua diwedd yr unfed ganrif ar bymtheg, os derbyniwn air Edward 

Jones mai o lawysgrif yn ]law Humffrey Llwyd neu Wiliam Salesbury y deuai - 

yn gosod mwy o bwyslais an faith na'r cofnod o'r tri chof a geir yn y 
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trioedd cerdd yin Mhum Llyfr Kerddwriaeth Simwnt Fychan - eto o ddiwedd yr 

unfed ganrif ar bymtheg (c. 1570), 

Tri pheth a berthyn an wr wrth gerdd davawd: kerdd, a chof a 
chyfarwyddyd. 

Tair kaink yssydd an gerdd davawd: kywyddav, ynglynion, ac owdlav. 
Tri chof yssydd: iachav, arfav, a Ranndiroedd. 
Tri chyfarwyddyd yssydd: hengerdd, ystoriav, a (barddoniaeth). 
(ibid. 134) 

Honnir nad oedd iaitb yn chwarae rhan mor allweddol ä hynny yn amgyffrediad ' 

y beirdd o Gymru yng nghyfnod y cywyddwyr <L1. Smith 1986: 21), er eu bod yn 

ystyried eu swyddogaeth fel ceidwaid y traddodiad barddol yn un allweddol, 

ac er bod y gair 'iaith' mar bwysig. Mae adroddiad Simwnt Fychan o'r tri 

chof, felly, yn rhoi darlun mwy nodweddiadol a chyflawn o'r gynhysgaeth 

farddol sy'n gefndir hanfodol i'r 'syniad o genedl' a adlewyrchir ym 

marddoniaeth y cywyddwyr. 

Yr oedd addysg y beirdd, a'r pwysiais a roddwyd ar hanes a mytholeg y 

Cymry, ac ar achau ei phobl yn sicrhau ceidwadaeth o fewn y traddodiad. 

Roedd yr wybodaeth hon, a oedd yn cael ei thraddodi a'i throsglwyddo a fewn 

y cylchoedd breintiedig, nid yn unig yn adlewyrchu'r fframwaith ideolegol i 

gredoau'r Cymry, and yn ei atgyfnerthu ac yn sicrhau ei barhad yn ogystal. 

(R. R. Davies 1987: 78) 

Y mae gan y beirdd arwyddocäd diymwad, felly, o ran ein gwybodaeth o'r 

' syniad o genedi' yn y cyfnod canol. 0'r ' tri pheth a berthyn ar wr wrth 

gerdd dafawd', 'cof' yw'r pwysicaf o safbwynt yr ymwybyddiaeth o berthyn i 

genedl. Wrth gadw a throsglwyddo gwybodaeth am achau, arfau a rhandiroedd, 

roedd y beirdd yn ymwybodol o sylfeini perthynas. Yr oedd gwybodaeth o 
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achau yn atgyfnerthu'r syniad o berthyn i linach, i 'genedl' yn ystyr 

wreiddiol y gair, ac i grwp arbennig 

arwyddion herodrol a gysylltid ä theulu, 

berthynas hon ac yn dynodi arbenigrwydd, 

yn cadarnhau hawl yr unigolyn i feddianl 

berthyn i deulu, fro neu ardal arbennig. 

o bobl. Roedd yr arfau, neu'r 

yn symbolau a oedd yn adlewyrchu'r 

ac yr oedd gwybodaeth o randiroedd 

iu tir ac yn atgyfnerthu'r syniad o 

Yr oedd y 'tri chyfarwyddyd', hefyd, yn bwysig o safbwynt yr hyn sy'n creu 

cenedl, am eu bad yn cysylltu'r Cymry ä'r traddodiadau a draddodwyd dros y 

canrifoedd San ei chofnodwyr al i dysgedigion. Yr oedd gwybod yr hengerdd 

yn golygu fod San y cywyddwyr ymwybyddiaeth a berthynas A grwp arbennig a 

bobl mewn tiriogaeth arbennig, au bad ffurfio dolen gyswllt i sicrhau 

parhad yn y traddodiad. Dichon fod yr 'ystoriav' yn cyfeirio at y corff 

helaeth a 'hanes', mytholeg a chwedloniaeth a oedd yn gyfrifol am nifer a 

agweddau an falchder cenedlaethol y Cymry - eu cred yn llinach Rhufeinig y 

bobl, a'u ffydd yn ei harwyr cenedlaethol. Hanes, hefyd, ydyw ffynhanneil 

y syniad o'i challed a'i chywilydd - called penarglwyddiaeth Ynys Prydain a 

chywilydd ei dioddefaint wrth law ei gormeswyr (R. R. Davies 1987: 78). Yr 

oedd Historia Regum Britanniae Sieffre a Fynwy yn bwysig a safbwynt y 

portread dylanwadol a 'hit Brutus' a gyfnod cwymp Caerdroia hyd at 

fuddugoliaeth y Sacson ar y Brython. Yna, yr oedd Trioedd Ynys Prydain yn 

fynegair i gynhysgaeth gyfoethog a draddodiadau yn ymwneud ä'r Brython a'u 

hetifeddion, y Cymry, a Brut y Tywysogian yn gofnod a ganrifoedd olaf 

annibyniaeth cenedl, heb grybwyll and rhai a ffynoneliau'r 'ystoriav'. 

0 safbwynt 'ceinciau' cerdd dafod -y cywyddau, awalau a'r englynion 

pwysigrwydd y rhain ydy%; eu bod yn rhoi fframwaith o fesurau i fynegi'r 
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gynhysgaeth gyfoethog sydd, at ei gilydd, yn ffurfio ymwybod cenedlaethol. 

Adlewyrchiad, neu fynegiant a deimlad sy'n deillio o nifer o wahanol 

gyfeiriadau, a geir yn y testunau barddol, ac er eu bod yn rhoi darlun o 

syniadau cymdeithasol a gwleidyddol dosbarth arbennig a bobl mewn cyfnod 

arbennig, y mae'n bwysig cofio am geidhadaeth y traddodiad yn oes y 

cywyddwyr. Yr hyn y mae'r 'gerdd' yn ei wneud ydyw dangos y modd y 

dehonglai'r beirdd y 'cof' a'r 'cyfarwyddyd' a fewn traddodiad a oedd yn 

geidwadol yn ei hanfod. 

0 safbwynt y dull o foli'r uchelwr a'r delfryd cymdeithasol a bortreedir 

gan y beirdd, nid oes liawer o wahaniaeth rhwng y beirdd a ganai ar 

ddechrau cyfnod y cywydd a'r beirdd a ganai yng nghyfnod y dirywiad. Er 

i'r traddodiad aros yn gymharol ddigyfnewid, y mae'n bwysig cofio fod y 

cyfnod hwn o ddechrau'r bedwaredd ganrif ar ddeg hyd yr unfed ganrif ar 

bymtheg yn gyfnod a newidiadau cymdeithasol a gwleidyddol o bwys - 

newidiadau a adlewyrchir yn y defnydd a wahanol themau a chyfeiriadau yn y 

canu, fel arfer. Er enghraifft, y mae ansicrwydd gwleidyddol y cyfnod 

rhwng cwymp Llywelyn a gwrthryfel Glyndwr, yn cael ei adlewyrchu yng 

nghyfeiriadau'r canu at anobaith y genedi a'r ebychiadau gwrth-Seisnig, fel 

yr enwog, 
Lle bu'r Brython Saeson sydd, 
A'r boen ar Gymry beunydd. (IGE 109 11.3-4) 

Yna, gwelir yr elfen frudiol gyffredinol yn troi'n bropaganda pwrpasol yng 

ngweithiau beirdd fel Lewys Glyn Cothi a Dafydd Llwyd o Fathafarn yng 

nghyfnod Yhyfeloedd y Rhosynnau, a dehongliad 'cenedlaetho? ' yn cael ei 

roddi ar y gwrthdaro er mwyn cyfiawnhau safbwynt arbennig. Gyda 

buddugoliaeth Harri Tudur ym Mosworth yn 1483, fe welir trobwynt yn y 
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traddodiad. Y mae cwyn yn troi'n ddathliad a fuddugoliaeth am gyfnod, hyd 

oni sylweddolir effaith hyn ar nawdd a'r bygythiad i bar had y traddodiad 

barddol a ddaw yn ei sgil. Eto i gyd, mae'r balchder cenedlaethol yn 

parhau, and mae'r pwyslais yn wahanol. Y mae'r cyfnod a heddwch cymharal 

a gyfnod Harri Tudur ymlaen yn golygu nad rhagoriaeth fi lwrol sy' n bwysig, 

bellach, na'r dyhead i ddial ar y Saeson am hen fradwriaeth eu hynafiaid. 

Yr oedd dehongliad y beirdd o frwydr Bosworth eisoes wedi cyflawni'r dyhead 

hwn. Erbyn yr unfed ganrif ar bymtheg, rhagoriaeth gynhenid y Cymro ar y 

Sais sydd bwysicaf i'r bardd - ei ragoriaeth foesol, a rhagorlneth ei 

fonedd a' i uchelwriaeth, yn arbennig - adwaith, o bosib, yn erbyn gwawd y 

Saeson o'r Cymro ansoffistigedig yng nghylchoedd diwylliannol Lloegr yn y 

cyfnod hwn. 

Ceir gwahaniaethau pendant rhwng y beirdd unigol yn y cyfnod hwn, nid yn 

gymaint yn eu dull o ganu, and o safbwynt eu hagweddau a'u rhagfarnau. Yr 

oedd profiadau chwerw wedi rhai min ar wrth-Seisnigrwydd Lewys Glyn Cothi, 

er enghraifft, tra oedd rhai beirdd a oedd wedi teithio tipyn, megis Guto'r 

Glyn wrth borthmona a milwrio, neu Sion Tudur wrth wasanaethu yn y ]. lys 

brenhinol yn Llundain, o bosib wedi magu agwedd fwy eangfrydig at bobl o 

wahanol iaith a thraddodiadau. Felly, er bod addysg y beirdd a 

cheidwadaeth eu celfyddyd yn rhagdybio rhyw fath o unffurfiaeth a 

thebygrwydd hanfodol o safbwynt rhai agweddau a safbwyntiau, y mae'n bwysig 

cofio fod vifer o ddylanwadau allanol yn peri fod gwahanol themau yn eu 

hamlygu'u hunain mewn cyinodau gwahanol. 

Hanes y genedl, bonedu t1 phobl., arbenigrwydd ei harferion a'i 

thraddodiadau a'i hiaith - dyna'r prif elfennau a oedd yn cyfrannu at 
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ddatblygiad yr ymwybyddiaeth genedlaethol, ac yr oedd gwybodaeth o'r tri 

chof yn golygu gwybodaeth o'r pethau hyn. Yr oedd y beirdd, felly, 

oherwydd eu haddysg a natur eu galwedigaeth, yn geidwaid naturial l'r 

ymwybydiaeth genedlaethol -o leiaf hyd at gyfnod dirywiad y gyfundrefn 

farddol. Mae'r gynhysgaeth genedlaethol hon yn brigo i'r wyneb yn aml yn 

eu cerddi - weithiau'n ymwybodol, fel yn y canu brud; bryd arall yn hollol 

anymwybodol mewn cyfeiriadau ystrydebol mewn cerddi mawl a marwnad 

cyffredin. Wrth edrych ar waith y cywyddwyr, y mae vifer o agweddau'n cael 

eu mynegi yn y canu sy'n gysylltiedig ä'r syniad o genedl, ac sy'n bwysig a 

safbwynt yr astudiaeth hon: 

(a) Brogarwch a'r ymwybyddiaeth o ranbarth. 

(b) Balchder cenedlaethol dros yr hyn a oedd yn 'creu' cenedi, a'r 
ymwybyddiaeth o wahaniaeth i genhedloedd eraill. Mae barn y Cymry 
amdanynt eu hunain, a'u hagweddau at y Saeson yn cael eu hamlygu yn eu 
hagweddau at y canlynol: 

(i) Achau, perthynas a phriodas. 
(ii) Y trefi, eu nawdd a'u diwylliant. 
(iii) Hanes mytholegol: y syniad o gwymp ac adferiad, y 
syniad a frad. 
(iv) Crefydd a Chenedligrwydd 
(v) Agweddau at goron Lloegr -- goddefgarwch, nuawl a 
theyrngarwch. 

Cawn gyfle yn awr i ystyried pob un o'r rhain yn ei dro, and cyn gwneud 

hynny, dichon y dylid sylwi ar yr agwedd negyddol sy'n angenrheidiol wrth 

wahaniaethu a diffinio pob cenedl. 
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dda_u' r Cry tuag at y Saeson 

Y mae tystiolaeth y traddodiad barddol yn y cyfnod canol yn dangos fod 

gan y beirdd syniadau pendant ynglyn A'r Saeson. Er bod y darlun a 

geir ohonynt yn y cywyddau yn un cyffredinol ac ystrydebol, y mae'n 

amlwg fod y nodweddion a briodolir iddynt yn deillio o ragfarn a 

ddatblygodd dros ganrifoedd o brofiad o'r Saeson ac o berthynas ä 

hwy. Wrth olrhain y berthynas rhwng y Cymro a'r Sais yng nghyfnod y 

cywyddwyr, a dadansoddi natur y berthynas honno, fe welir fod gan y 

Cymro -o leiaf ym mherson y bardd, a oedd, wrth gwrs, yn agored i 

nifer o ddylanwadau oherwydd natur ei alwedigaeth - ymwybyddiaeth 

bendant o'r hyn a welai fel gwahaniaethau sylfaenol rhyngddo of a'r 

Sais. Y mae'r ymwybyddiaeth hon yn deillio o brofiad personal -y 

berthynas a Saeson y trefi yng Nghymru, priodasau cymysg ymhlith y 

noddwyr uchelwrol, perthynas ä'r Sais wrth i'r Gymro deithio o Gymru i 

fasnachu neu i filwrio, fel y gwnaeth Guto'r Glyn, neu i ddilyn gyrfa, 

fel Sion Tudur. Dim and y bardd mwyaf plwyfol a chyfyng ei gylch 

clera a fyddai'n ddibrofiad o'r math yma a gyfathrach ä'r Sais, yn 

enwedig ar 61 y mewnlifiad Seisnig i'r bwrdeistrefi a ddigwyddodd yn 

sgil concwest Edward I. 

Darlun syml ac ystrydebol fawn a geir o'r Sais - a'i nodweddion yn 

wrthosodiad i'r hyn a ystyriwyd fel priod rinweddau'r Cymro. Daw'r 

rhagfarn hon i'r amlwg yng nghyd-destun nifer o gerddi, a mynych lawn 

y ceir disgrifiad o noddwr fel un nad oedd 'fel Sais'. Y mae 
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barddoniaeth Dafydd ap Gwilym yn dangos y nodwedd han. Yn ei gywydd i 

Fasaleg, dywed, 

Serch Ifor a glodforais, 
Nid fal serch anwydful Sais (DG 21 11.15-16), 

ac yn ei gerdd i ddiolch am fenig, dywed, 

Menig o'i dref a gefais, 
Nid fal menig Seisnig Sais (ibid. 25 11.55-6) 

Y mae'r syniad fod y Sais yn israddol hewn rhyw fodd yn cael ei gyfleu 

gan y cyfeiriadau hyn, ynghyd a'r ymhlygiad fod y Sais yn annidwyll ac 

yn gybyddlyd - syniad a ategir gan gyfeiriadau eraill gan feirdd mwy 

diweddar. Dyna ydoedd cwyn Sion Brwynog yn ei gywydd marwnad i 

Ddafydd ap Rhys ap Llywelyn o Foderwyd, 

Ni wn&i Sais yn un sesiwn, 
Er ei fawrhau, arfer hwn; 
G döi dlawd i'r dadleudy 
At Urien Hael y tröi'n hy. (SB 28 11.71-4) 

Felly hefyd Huw Gwyn, Y Morfa Mawr, yn 61 Ieuan Tew Ieuanc, 

A rhywiowgrwydd, nid swydd Sais 
Yn ei galon y gwelais. (ibid. 59 11.61-2) 

Y mae'r syniad fod y Sais yn syrthio'n fyr o'r delfryd yn cael ei 

fynegi'gan Iorwerth Fynglwyd mewn awdl i Rys ap Siön a Lyn-Nedd, 

Tra fych yn gwledych gwladoedd, hir einioes 
yt i rannu tiroedd: 

nid oes fer I'm deisyf oedd, 
nid oes Sais and oes oesoedd. (IF 9 11.1-4) 
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Y mae clod Ieuan Tew Ieuanc i feibion Morgan ap Siön hefyd yn cynnwys 

beirniadaeth ymhlyg Q'r Sais, 

Teg yw'r himp at y gwr hen 
Trwy Wynedd - nid plant Ronwen! 
Purion dynion daioni, 
Pl&d our yw dy epic di. (ITI 179 11.75-8) 

Yn ogystal A phrofiad uniongyrchol o'r Saeson a thwf yn y berthynas 

gymdeithasol a gwleidyddol rhwng y Cymro a'r Sais, yr oedd amgyffred yi 

bardd o. genedl y Sais yn ddyledus i nifer o ddylanwadau eraill hefyd - 

dylanwadau sy'n deillio nid yn gynaint o brofiad personal and o 

brofiad cyfunol - profiad y 'genedl', ymhob ystyr y gair. Yr oedd y 

profiad cyfunol hwn ar gadw yn y corff helaeth a 'gof' a thraddodiad y 

disgwylid 1'r bardd ddod yn gyfarwydd ag of yn ystod ei yrfa farddol - 

hanes, chwedl, traddodiad a phroffwydoliaeth. Yr oedd hanes yn 

diffinia pwy oedd y Saeson, eu tras a'u natur fel pobl, a chan fod yr 

hanes hwn yn ymwneud A gwrthdaro a goresgyniad nid oedd y portread a 

roddwyd o'r Saeson yn un ffafriol. Ar ben hynny, yr oedd y dehongliad 

hanesyddol a roddwyd gerbron yn y croniclau hanesyddol -a Gildas, yn 

y 6ed ganrif, hyd at Historia Regem Britanniae Sieffre a Fynwy yn y 

12fed ganrif - yn diffinio'r rheswm dras fuddugoliaeth cenedl iselwaed 

a thwyllodrus dros genedl fonheddig ac arwrol. Y mae Gildas a Sieffre 

yn gweld llaw Duw yng nghwymp y genedl - cosb am ei balchder a'i 

phechod - a'r Saeson fel cyfryngau yn ei ddwylo i weithredu'r gosb 

honno. Y mae'r athroniaeth hon yn sylfaenol yn y traddodiad 

proff wydol am ei fod yn cyfiawnhau'r dyhead a ymgorfforir ynddo - fod 

y Cymry bellach wedi dysgu'u gwers, and bad y Saeson, yn eu tro, weds 
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treisio'r drein ragordeiniedig wrth orthrymu mwy ar y Cymry nag yr 

oeddent bellach yn ei haeddu. Fel y dywed Iorwerth Fynglwyd, 

Trais Saeson lle troes isod, 
traha'r rhain sy'n troi y rhod. (IF 47 11.5-6) 

Yr oedd hyn, ynghyd A'r modd twyllodrus ac anghyfiawn a oedd ganddynt 

o ymosod ar y Cymry a chyfyngu ar eu hawliau, yn cyfiawnhau atgasedd a 

drwgdybiaeth y Cymry ac yn rhoi mynegiant chwerw Pw gwrth- 

Seisnigrwydd ar gerdd. (4 tier ßi1.1. tud. b7a 

Gwrth-Seisnigrwydd a'r Syniad a Frad 

Wrth edrych ar gyfeiriadau gwrth-Seisnig beirdd yr uchelwyr, fe welir 

fod cyfiawnhad y bardd dros ei ragfarnau yn deillio o ffynonellau 

hanesyddol sy'n darlunio'r profiad cyfunol a gwymp cenedl - profiad a 

oedd yn ddwfn yn yr ymwybyddiaeth ac yn cael ei leisio yng nghyd- 

destun digwyddiadau a phrofiadau cyfoes. Datblygodd y teimlad gwrth- 

Seisnig o ganlyniad i wrthdrawiadau a gwahaniaethau cymdeithasol rhwng 

y ddwy genedi, ac yr oedd haves a thraddodiad yn dehongli hyn fel 

rhywbeth y geilid ei briodoli 1 natur gynhenid y Sais. Yr oedd yr un 

traddodiad yn ddirmygus o ragoriaeth dybiedig y Sais - ei lwyddiant i 

orchfygu'r Cymr_o yn y gorffennol, a'r amgylchiadau cyfoes a roddodd 

iddo'r statws cyfreithiol a chymdeitbasol uwchraddol i'r Cymro - 

wedi'r cyfan, yr oedd y Cymro yn disgyn o well tras, ac yr oedd 

ymostwng i'r gorchfygwr Seisnig yn gwyrdroi'r drefn naturiol. Yr oedd 

meddiannu safie uwch yn y gymdeithas, a mwynhau breintiau'r lleoliad 
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hwnnw yn rhan o'r hyn yr oedd y Cymro uchelwrol yn ei ystyried fel ei 

briod hawl. Yr unig modd y gellid esbonio'r ffaith nad oedd y Cymro'n 

mwynhau breintiau disgwyliedig ei genedl ydoedd y modd fradwrus y 

+y Saeson eu gafael ar diriogaethau a swyddogaethau'r 

uchelwriaeth Gymreig. Felly os gwir dweud fod rhagfarn y Cymra yn 

deillio o ddrwgdybiaeth ac eiddigedd, yr oedd hanes a thraddodiad yn 

ategu ac yn atgyfnerthu'r rhagfarn honno -y ddrwgdybiaeth o 

weithredoedd gelyniaethus y Saeson, ac eiddigedd o'u breintiau 

anhaeddiannol. 

Y mae'r syniad o frad y Saeson yn ganolog i ddehongliad Gymro'r 

Oesoedd Canol o sefyllfa wleidyddol anffafriol y bymthegfed ganrif. Y 

mae'r syniad o natur dwyllodrus y Sais yn cael ei fynegi' n aml yn y 

cyfnod hwn, a'r beirdd, wrth ddisgrifio'digwyddiadau neu amgylchiadau 

cyfoes, yn cyfeirio'n 61 at ddigwyddiadau bradwrus y gorffennol. Wrth 

wneud hyn, gallent ganfod patrwm i bethau, a theimlo'n bur hyderus nad 

methiant neu anallu'r Cymro a arweiniodd at yr anffawd neu'r cwymp. 

Yr oedd yn naturial mewn sefyllfa o wrthdaro rhwng pobloedd i un 

garfan bardduo'r gelyn, fel y dengys propaganda'r bymthegfed ganrif yn 

Ffrainc adeg y Rhyfel Can Mlynedd, a'r dywediad eironig, 'Diou nous 

gard... De la loyault6 d'un Anglois' (Rickard 1956.183). Manylir ar 

bechodau honedig y Saeson eto mewn cerdd Ffrangeg o ddiwedd y 

bedwaredd ganrif ar ddeg, 

Car en toi n'a que variation, 
Envie, orgueil, convoitise at m@dits, 
Sans craindre Dieu, sans bonne affection, 
Läches, couards, recreants et faillis. 

(Ascoli 1927.7) 
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Yr oedd priodoli nodweddion annymunol ac isel i'r gelyn yn 

cyfiawnhau'r elyniaeth a'r casineb, yn ei ddiffinio ac yn ei wneud yn 

hawdd sawn i ymateb yn reddfol ac yn enosiynol yn eu herbyn mewn 

sefyllfa o wrthdaro. Rhywbeth greddfol ydoedd rhagfarn a chasineb y 

Cymro tuag at y Sais, and wrth ddisgrifio hanes a thraddodiad i 

gyfiawnhau'r teimladau treisiol a chyntefig hyn, yr oeddid yn 

dyrchafu'r emosiwn ac yn ei wneud yn arwrol. Y mae'r syniad o frad 

a'r ysfa i ddial yn sylfaenol, felly, i ddehongliad y Cymro o'r 

sefyllfa wleidyddol yn y bymthegfed ganrif ac i'w ddehongliad o'i 

berthynas ä'r Sais. 

Y mae'r syniad o frad fel rheswm dros aflwyddiant cenedl i'w ganfod ym 

mhatrwm hanesyddol y genedl Frythonig o'i dyddiau cynnar yng Nghaer 

Droea. Yn 61 Ystorya Dared, y rheswm i Droea gael ei gorchfygu gan 

Roeg ydoedd brad ei harweinwyr ei hun (B. G. Owens 1951. xii). 0 ran y 

traddodiadau am y Brython a'r Saeson, y digwyddiadau a grybwyllir 

fynychaf i gyfleu trychineb ac i alaru am ddigwyddiad a drais yn erbyn 

y Cymro ydyw'r hanesion a grybwyllir gan Sieffre o Fynwy yn ei 

Historia - Brad y Cyllyll Hirion, gwenwyno Gwrthefyr Fendigaid, Emrys, 

ac Uthr, a thwyll Medrod yn erbyn Arthur. Y mae'r syniad o frad yn 

amlwg yn rhan o ddehongliad beirdd y bymthegfed ganrif o gwymp 

Llywelyn ap Gruffudd, hefyd, ac y mae'r digwyddiad. hwnnw hefyd yn dod 

yn rhan c'r traddodiad o frad fel rheswm dros gwymp Cymro arwrol. Y 

nae'r syniad o frad fel achos trychinab cenedl yn digwydd mewn sawl 

cyd-destun yng ngherddi'r cyfnod hwn - wrth ddehongli digwyddiadau 

cyfoes ac wrth edrych ymlaen at y aig, yac? adau sydd eto i ddod, ac 

wrth geisio 'rhagweld' rhai o yngyrchoedd Rhyfeloedd y Rhosynnau yn y 
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canu brud. Nid rhywbeth sy'n digwydd ac yn darfod ydyw brad y Saeson. 

a phwysieisia'r bardd pa nor wyliadwrus y mae'n rhaid i'r Cymro fod er 

mwyn gwrthsefyll natur fradwru: 3 y Sals, all orchfygu. Y mae elfen 

wirebol i ral o'r agweddau gwrth-Seisnig a fynegir ym marddoniaeth y 

cyfnod canal. Yn 61 Deio ab teuan Du, yn y bymthegfed ganrif, mewn 

cywydd i gymodi Rhys ap Maredudd o'r Tywyn a Gruffudd Fychan, 

Corsygedol, 

Carwyr o rywiog Hiriell, 
Gwenwyn y byd a'u gwnAi'n bell, 
A gwyr Lloegr oll. garllaw'r Grwyn, 
Ar y gwin a röi'r gwenwyn. (DID 1 11.5-8) 

Y mae'r wireb hon yn chwarae rhan ainlwg ym marddoniaeth Dafydd Llwyd o 

Fathafarn, hefyd. Hyd yn oed ar 61 Bosworth, ni bu terfyn ar dwyli 

cynhenid y Sais, 

Brud ar Sais mewn brwydr y sydd, 
Brad yn gwylad ei gilydd: 
Gwerin aml, gwyr yn ymladd, 
Gwenwyn ym mhob llwyn yn lladd. (DL1 62 11.33-36) 

Digon tebyg ydyw agwedd ddifriol Dafydd Llwyd ap Wiliam yn ei englyn i 

Syr Wiliam Jones, un o wyr mwyaf dylanwadol Gogledd Cymru ar ddiwedd 

yr unfed ganrif ar bymtheg a dechrau'r all ganrif ar bymtheg, 

Di-help, Syr Wiliam, di-hun - mewn nrudd-der, 
Mae bradwyr I'm herbyn; 

Saeson, dynion nid yn', 
A bradwyr i Gymru ydyn'. (Phillips 1973.57) 

Ceir yr un neges eto gan Sion Tudur yr. ei gerdd foliant Pr morwr, 

Wiliam Parri - gwr., a. garcharwyd yn 1581-2 ar gyhuddiad o geisio 

llofruddio Sais o'r enw Hugh Hare. Dedfrydwyd Parri i farwolaeth, hyd 
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oni rwystrwyd ei ddienyddiad gan y frenhines. Y mae'r trwydr barhaol 

rhwng y ddwy genedl yn cael ei defnyddio yn y fan ban, eta, i 

esbonio'r sefyllfa y bu Wiliam Parri ynddi, 

Cas gan Sais anlan, anhael, 
Camre hardd y Cymro hael, 
Cas gan Gymro, cyffro caeth, 
Fab Alis o'i fabolaeth. 
Cas gan Arglwydd nef hefyd 
Ocreth a chybyddieth byd. (ST 172 11.91-6) 

0 

Os oedd dichell y Sais yn wireb, felly hefyd y syniad fod y rhod yn 

trot a bod dial ar ddyfod, fel y mae'r traddodiad brud yn ei 

bwysleisio, 

Eu gwenwyn hwy eginawdd, 
A'u twyll eu hunain a'u tawdd. 
Mae'r saint mawr eu braint i'n bro, 
A Duw agos yn digio.. 
Dialedd Duw a welir 
Arnyn', a newyn yn wir. 
Rhyfel heb gel a welan', 
A thwyll estroniaid a thän. (DL1 84 11.39-46) 

Dyna'r neges eto yng nghywydd y Gleisfad, 

Wedi twyll, er crybwyll cred, 
Y Cyllyll gynt y'n coiled, 
A'n lladd ymhob gradd yn gron, 
Dan un cur dwyn ein coron. 
Er hyn i gyd, gwynfyd gwan, 
0'r un twyll yr ant allan. (ibid. 91 11.57-62) 

Y mae'r traddodiad am weithredoedd o frad gan y Saeson yn erbyn y 

Cymry weds gwreiddio'n ddwfn yn y cof cenedlaethol, a cheir cyfran 

helaeth o ffynonellau addysg y bardd yn crybwyll brad y Saeson. Y mae 

Trioedd Ynyd, Prydain yn edrych ar y brad a fu mor ddinistriol i'r 
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Cymro fel rhywbeth a weithredwyd gan Gymro. fel rhan o gynllwyn 

fradwrus gyda'r gelyn, 

Trywyr Gvarth a uu yn Ynys Prydein: 
Vn onadunt Auarvy uab Llud uab Beli, Ef a dyuynnavd Julius 
Cesar a gvyr Ruuein y'r Ynys honn yn gyntaf, ac a beris talu 
teir mil o bunnoed aryant bop blvydyn yn deyrnget o'r Ynys 
honn y wyr Ruuein, o gyfryssed a Chasswallavn y ewythyr. 

A'r eil yv Gvrtheyrn Gvrtheneu, a rodes tir gyntaf y Saesson 
yn yr Ynys honn, ac a ymdywediavd yn gyntaf ac vynt, ac a 
beris had Custennin Uychan uab Custennin Uendigeit We 
vrat, a dehol y deu uroder Emrys Wledic ac UthurPenndra(g)on 
o'r Ynys honn hyt yn Llydav, a chymryt y goron a'r 
urenhinyaeth We dvyll yn y eidav e hun. Ac yn y diwed Uthr 
ac Emrys a losgassant Wrtheyr(n), yg Kastell Gverthrynyawn 
ar lann Gvy, unfflam y dial eu bravt. 

Trydyd, gvaethaf, uu Vedravt pan edewis Arthur lywodraeth 
Ynys Prydein ganthav... (TYP 131-2) 

0 ran y defnydd a wnaed o'r traddodiadau hyn gan feirdd yr uchelwyr, 

ychydig lawn o son a geir am weithred fradwrus Afarwy, tra bo brad 

Gwrtheyrn a Medrod yn cael ei grybwyll yn amlach. Y mae'r manylion a 

geir ym Mrut Sieffre o'r traddodiadau am weithredoedd twyllodrus y 

Sais yn cael eu hadlewyrchu yn y cerddi yn yr enwau a ddefnyddir am y 

Saeson - yn enwedig yn y cerddi brud - fel 'plant Alis', 'plant 

Rhonwen', 'hil Hors' a 'gwyr dinas y Garrai' (M. Jones 1983. 

25,94,248,395), ac wrth gyplysu digwyddiad cyfoes ä digwyddiad sy'n 

perthyn i draddodiad hanesyddol neu chwedlonol. Y mae'r cywyddau brud 

yn priodoli adfyd y presennol y Cymro i gadwyn o adigwyddiadau 

dichellgar gan y Saeson. 

0 Dduw beth a obeithir 
Gwedi twyll ac adfyd hir? (DL1 167 41-2) 
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ydyw cwyn Gruffudd ap Llywelyn Fychan yn ei gywydd ynghylch y 

brudiau, ar 61 crybwyll yr acbos dros gwymp y genedl, 

Caeth lawn yw ein cywaeth ni, 
Curwyd ni 'mysg y ceiri. 
011 y'n 11as ar y sias hon 
I'r llawr t'r Cyllyll Hirion. 
Llawer o ddrwg, fal mwg mellt, 
A fu o Salbri i Fuellt... 
Och i Fedrod am godi 
I ddechrau ein gwanhau ni; (ibid. 11.19-24,31-2) 

Y mae'n ddiddorol nodi mai'r triawd o ddigwyddiadau bradwrus a 

grybwyllir yn y fan hon ydyw Brad y Cyllyll Hirion, cwymp Llywelyn yn 

y cyfeiriad at Buellt, a dichell Medrod yn erbyn Arthur. Yn y cyd- 

destun brudiol, fe ddaw 'Arthur' i ddial ar 'Fedrod' wrth i Harri 

Tudur orchfygu Rhisiart III, 

Medrod y sydd, mae drud son, 
I rai eraill yr owron. 
Arthur fydd, aruthr yw fo, 
Arthur fu Harri wrtho. (ibid. 11.33-6) 

Y mae'r dull hwn o gasglu a grwpio digwyddiadau dichellgar ä'u 

cysylltu ä chwyn bresennol - boed honno'n gwyn gyffredinol yn erbyn 

cyflwr y genedl, neu'n gwyn benodol, yn ymwneud ä digwyddiad cyfoes yr 

oedd rhyw frad yn gysylltiedig ag of - yn digwydd yn aml yng 

nghywyddau'r bymthegfed ganrif ar unfed ganrif ar bymtheg. Y mae 

triawd Guto'r Glyn yn cyfuno'r hen a'r newydd yn ei gerdd Vr ail 

Wiliam Herbert - mab y Wiliam Herbert a laddwyd ym Manbri yn 1469 - 

Tair blynedd rhyfedd fu'r rhain, 
Tri brad a fu trwy Brydain; 
Lle bu wledd cyllyll a bwyd 
Llu'r wledd 1'r 11awr a laddwyd. 
Os brad yn Salsbri ydoedd, 
Un twyll ä chastell Gwent oedd. 
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Ni aned twyll onid ti, 
Ni bu unbrad and Banbri. (GG 150 11.1-3) 

Ceir cwyn cyffredinol yn un o gerddi brud Dafydd Liwyd i Harri VII 

sy'n rhestru vifer o ddigwyddiadau i gofio am frad y Sais. Cerdd sy'n 

dathlu buddugoliaeth Harri VII yw hon, ac yn cyfiawnhau ei ymgyrch yn 

erbyn y Saeson, oherwydd twyll canrifoedd - o'r Cyllyll Hirion hyd at 

gwymp Llywelyn, 

Coffewch hyn, caffoch einioes; 
Y llu ä'r Cyllyll Hiriawn, 
Bradwyr fu rai, brwydr fawr lawn. 
Mae lle'r wyd, mwy oll yw'r hawl, 
Yn un fedrawd anfeidrawl, 
Ac un nod, hyd y gwn i, 
Cerrig geirwon Ur Cewri. 
Gwrthefyr gynt, gwarth fu'r gwaith, 
Mor salw dwyn Emrys eilwaith; 
Uthr ei frawd, pan aeth o'r fro, 
Yn wan, wedi'i wenwyno. 
Llywelyn a'r llu aelaw, 
Amwyll drud ym Muellt draw. (DL1 65 11.26-38) 

Yr oedd Harri Tudur yn waredwr hirddisgwyliedig a ddaeth i ddial am yr 

holl weithredoedd dichellgar hyn, 

Tair oedd ddechrau trwy ddychryn 
Talu pwyth i'r talpa hyn. (ibid. 66 11.43-5) 

Y mae'n ymddangos fod cwymp Llywelyn wedi dad yn rhan o'r gynhysgaeth 

draddodiadol erbyn diwedd y bymthegfed ganrif a bod y brad a wnaed 

'ene clochte en mangor y gan y wyr of ehvn' yn weithred i1 w rhestru 

ymhlith trychinebau'r genedl. Y mae'r traddodiad ern cynnig mai gan ei 

gyd-Gymry y bradychwyd Llywelyn, ac yn 61 traadodiad a grybwyllir gan 

Llywelyn ap Gutun yn ei gerdd gwyn i th eur. --ingor, yr oedd gwr o'r enw 

Madog Min yn eu plith, 
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Mae doctor i Fangor fain, 
oes, bradwr Ynys Brydain: 
brad a wnaeth, briwdan eithin. - 
Bradog fu waith Madog Min 
yn derbyn Llywelyn liwyd 
i Fuellt pan ddifawyd. (L1yB 110 11.1-6) 

Y mae'r cof am fradychu Llywelyn yn cael ei grybwyll pan. gyfeiria'r 

beirdd at weithredoedd o frad a effeithiodd yn andwyol ar y Cymry. Er 

mai Cymry a weithredodd y brad yn erbyn Llywelyn y Llyw Olaf, y noae'r 

weithred yn dal i gael ei chynnwys ymhlith y gweithredoedd bradwrus a 

gyflawnwyd gan y Saeson yn erbyn y Cynmry, ac a ddefnyddir gan y beirdd 

i gyfiawnhau'r ymdeimlad dialgar yn eu herbyn. Y mae hyn yn wahanol i 

ddehongliad y Trioedd, lle tadogir y brad nid yn gymaint ar y 

gorchfygwr, and ar y catalydd a ganiataodd i'r gorchfygwr gael troedle 

i'w alluogi i weithredu'r brad hwnnw. Ymddengys felly fel pe bai- 

amgyffrediad y Cymro o'r brad a achosodd ei drychineb wedi newid. Y 

mae hyn fel pe bai'n awgrymu syniad gyffredin fod gan y Cymro natur 

rhy ddaionus i gyflawni gweithred o frad yn erbyn ei genedl ei hun, 

a'i fod yn rhy ymddiriedus yn fynych i amgyffred A dichell cenhedloedd 

eraill. Y mae Bobi Jones yn sylwi ar amwysedd brad yn ei ysgrif 'Brad 

- yn Norm Hanesyddol', 

Symuda amwysedd y ffiniau hynny sy'n dangos siAp brad, fel 
nad oes ymwybod fod teyrngarwch yn cael ei ollwng. 0'r 
herwydd fe all 'cyfleustra' ddisodli gwreiddiau naturiol 
teyrngarwch, a chlywir dadlau y gall ildio ychydig, ennill 
mwy. Tyf amharodrwydd i gydnabod neu i ganfod fod brad yn 
nodwedd fewnol yn y wlad ei hun; ac wrth chwilio am fwch 
dihangol fe droir yn ddigrif lawn i dadogi'r disgrifiad o 
fradwr ar y gorchfygwr, fel petai'r gorchfygwr - sef y 
Saeson yn ein hachos ni - wedi torri rhyw ymddiriedaeth 
gyfrin. (B. Jones 1983(2). 434) 
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Y mae'r weithred o frad - pwy bynnag a'i cyflawnodd - yn cael ei 

chyplysu'n reddfol ag enw'r Sais gan feirdd yr uchelwyr. Ceir 

enghraifft o hyn yng ngherdd farwnad Dafydd Llwyd o Fathafarn i Syr 

Gruffudd Fychan. Yr oedd Syr Gruffudd ar herw ar 61 iddo lofruddio'i 

feistr, Syr Christopher Talbot yn 1443. Yn 1447, cafodd ei ddenu 

gydag addewid saffcwndid i'r Castell Coch ym Mhowys gan Harri Grae, 

iarll Tancarville ac arglwydd Powys. Fe'i daliwyd yno, a'i 

ddienyddio. Y mae cywydd Dafydd Llwyd yn gweld cyfatebiaeth rhwng y 

digwyddiad hwn a chwymp Llywelyn, ac yn ymhlygu mai'r Saeson, a'u 

natur dicheligar, oedd yn gyfrifol an y ddwy fradwriaeth, 

Truan o ddyn trown yn dda, 
Truain weddillion Troea, 
Na wyddom dwyll, amwyll oedd, 
Saeson er yn oes oesoedd. 
Pen tywysog Cymru 'Muellt, 
Pen Gruffudd, lafn meinrudd wellt, 
Fychan lew, f'achwyn, a las, 
Farchog urddol, fraich gwrddwas. (DL1 121 11.61-8) 

Gwir mai Sais oedd y gelyn yn achos Llywelyn, and Cymry oedd y sawl 

a'i bradychodd. Eto i gyd, twyll y Sais sy'n ddihareb, nid 

bradwriaeth y Cymro, ac anwybyddu'r ffaith sylfaenol hon a arweiniodd 

at dranc Syr Gruffudd, 

'Y ngharwr, ni chynghorais 
Ymddiried i seined Sais. 
Pand oedd frwnt y saffcwndid 
Pan las y pen hwn a lid. (ibid. 121 11.75-80) 

Y mae cerdd Sion ap Hywel am garchariad Ithel ap Gruffudd yn y ganrif 

ddilynol yn cysylitu Brad y Cyllyll Hirion a lladd Llywelyn A'r 

digwyddiad dan syiW. Unwaith eto, y Sais sy'n Gael ei fein am anffawd 

y Cy 'y, 
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Draw o'i weled yr wylais 
dynnu'n sir dan ewin Sais. 
Y cinio ffals yn Salsbri, 
a gwadu a wnaent ein gwaed ni. 
Ennyn twyll yno i'n taid, 
'Muellt oer, am wallt euraid. (L1yB 120 11.7-12) 

Y mae'n ymddangos, felly, fod gan y beirdd yn y bymthegfed ganrif a'r 

unfed ganrif ar bymtheg ymwybyddiaeth o arwyddocad marwolaeth Llywelyn 

i'r Cymry, ac Pr digwyddiad fagu ei biwyf yn y 'cof' cenedlaethol, 

fel y sylwodd Eurys Rolant: 

gellir gweld mai'r ddau drychineb symbolaidd mawr yn holl 
hanes y genedl oedd Brad y Cyllyll Hirion a lladd Llywelyn, 
ac mai'r tri chain tyngedfennol yn hanes dirywiad grym y 
genedl oedd dyfodiad y Saeson yn amser Gwrtheyrn, colli 
awdurdod y Brython an Brydain yn amser Cadwaladr, a cholli 
awdurdod y Cymry ar Gymru ei hun gyda lladd Llywelyn. (ibid. 
105) 

Y mae'r pwyslais a roddir gan y beirdd ar gyfresi o ddigwyddiadau 

bradwrus yn awgrymu i mi nad canolbwyntio ar ddigwyddiadau 

tyngedfennol 'yn hanes dirywiad grym y genedl' ydoedd unig gymhelliad 

y beirdd. Y maent hefyd yn defnyddio hanes a thraddodiad i gyfiawnhau 

eu gwrth-Seisnigrwydd yn y presennol, ac i rybuddio yn erbyn ymddiried 

yn ormodol yn y Sais yn y dyfodol. 

Olrhain y berthynas rhwng y Cymry a'r Saeson dros y canrifoedd a 

wneir - perthynas sy'n parhau, ac sy'n fynych yn dilyn patrwiu 

cyfarwydd wrth i'r Sais droseddu mewn rhyw fodd neu'i gilydd yn erbyr. 

y Cymro. Y mae cyfres o ddigwyddiadau bradwrus mewn cerdd farwnad gan 

Sion ap Hywe1 i Dudur Llwyd a Iä1 yn rhestru tri brad o bwys heb 
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gynnwys cwymp Llywelyn. Y patrwm sy'n bwysig, a chysondeb y 

digwyddiadau, ynghyd 3'r elfen be, imistaidd o barhad, 

Torred y rhif, troed y rhain, 
Tri brad at wyr o Brydain: 
Brad gwyr Medrod pan godynt, 
Brad tywyll gan gyllyll gynt; 
Brad a garwchwedl, brwd gyrchu 
Brytaen fawr, brad tAn a fu. 
Am darw yn IA1, mwy darn iau, 
Mwy'r un brad ym marn brudiau 
Pan galled, a dewred oedd, 
Tudur, drwg o hynt ydoedd. (DL1M 11.1-10) 

Y mae triawd Lewys Mon yn ei gywydd am garchariad Wiliam Gruffudd yn 

cynnwys cwymp Llyweiyn, and hefyd yn cyplysu'r digwyddiad 5 

charchariad Gruf. fudd, tad y Llyw Olaf, yn nhwr Llundain yn 1240, 

Y brad hen i'r Brytaniaid, 
o'r croen ych carrai a wnaid: 
deall eu cwrs a. dwyll cant, 
'drinc-wasel' draw y'n cawsant: 
llenwi'r ynys llin Ronwen, 
wrth fawrhau Gwrthef yr hen: 
ysigo tywysogion 
ac eillio'u brig oll o'u bron. 
Llywelyn, twyll i'w wyliaw, 
a than drwg, pan aeth hwn draw; 

yng Nghaer Ludd Gruffudd graffwyn - 
yntau ar gudd mewn Twr Gwyn; 
a doe'r oedd ynn wedi'r ddau, 
flaguryn fal y/gorau, - 
dwyn siambrlen, -gwialen gwaith, 
dan y sei i'r dawns eilwaith. (LlyB 119 11.1-16) 

Gweithred fradwrus gan Gymry yn erbyn Cymro sy'n cyffroi cymariaethau 

Huw Arwystl, fodd bynnag, yn ei farwnad i Lewys ab Owain yn 1555, a 

laddwyd gan Wylliaid Cochion Mawddwy i ddial am ddryllio'u llochesau 

ar 61 Rhyfeloedd y Rhosynnau, 

o llas gwalch lliosawg wedd 
llas gweiniaid a lies gwynedd 
fe las gynt heb fulais gwaeth 
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y rhai gorau eu rhagoriaeth 
Bu raid vcho y bradychwyd 
nos iau iw ladd fesu lwyd 
oer yw adwyth ai rydid 
Arthur a las wrth ryw lid 
fo las pen cymru flysig 
ym Muellt wen amwyll dig 
Act oer flan Ector flaenawr 
o droia a las draw i lawr. (HA 304 11.55-66) 

Y mae'n arwyddocaol fod y Cyniro yn y bymthegfed ganrif a'r unfed 

ganrif ar bymtheg yn edrych ar ei berthynas A'r Sais fel brwydr i 

barhaol. Oedd, yr oedd marwolaeth Llywelyn a bwys mawr yn hanes y 

genedl, and folly hefyd rai digwyddiadau cyfoes fel marwolaeth Syr 

Gruffudd Fychan ac Owain Tudur. Byddai dial ar y Saeson am y 

gweithredoedd hyn yn ddialedd am armes canrifoedd, a dyna lle daw'r 

elfen frudiol i mewn i'r canu -i gwblhau'r darlun a berthynas y Cymro 

a'r Sais yn y gorffennol, y presennol a'r dyfodol. Dial ydoedd 

gobaith y canu brud, and dyna hefyd ydoedd argyhoeddiad y bardd a'r 

brudiwr yn ei bropaganda i alw ar y Cymry i yrnarfogi yng ngwrthdaro 

Fhyfeloedd y Rhosynnau, 

Mawr y syrth yng Nghymru son, 
Os ar Sais, gwae hwy'r Saeson. 
Y dug hylwydd, dwg helynt, 
D61 i'th 'gof dy dylwyth gynt. 
Lladd o dwyll nwy lludded oedd 
Ein hynaif a'n brenhinoedd; 
Arglwyddi, gwae ni o'n faith, 
A'r urddolion, garw ddilaith. 
Gwna fwg am gynnen a fu, 
Hwy a wyddon' ei haeddu. 
Heliwch, gwyliwch bob gelyn, 
Hwy ar ei 61 nid hir hyn. (DL1 102-3 11.51-62) 
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Y Syniad o Frad a Rhyfeloedd y Rhosynnau. 

Un o'r paradocsau rhyfeddaf a ganfyddir yng ngweithiau'r cywyddwyr yw 

eu dehongliad o Ryfeloedd y Rhosynnau. Nid yw'n rhaid edrych 

ymhellach na gwaith Dafydd Llwyd o Fathafarn a Lewys Glyn Cothi i 

sylwi ar deyrngarwch anwadal y bardd, ynghyd A'r ffaith fod uchelwyr 

Cymru hwythau wedi'u rhwygo yn eu teyrngarwch i garfannau Iorc a 

Lancaster. Eto i gyd, nid oedd dim yn cyffroi'r bardd yn fwy yn ei 

gerddi mawl a marwnad yn y cyfnod hwn na'r hyn a ddehonglid fel brwydr 

barhaol rhwng y Cymro a'r Sais - brwydr a oedd yn rhan o amgyffrediad 

y bardd o brofiad cenedl, yn hytrach na gwrthdaro rhwng pleidiau ar 

gyfer coron y deyrnas. Nid hawl Iorc neu Lancaster i deyrnasu oedd yn 

bwysig i'r Cymro - wedi'r cyfan, priod hawl disgynyddion y Brythoniaid 

ydoedd y Goron yr oeddid yn brwydro amdani. Dichon mai hyn a roddodd 

osgo genedlaethol i ddehongliad y beirdd o'r Rhyfeloedd, wrth ddilyn 

helyntion uchelwyr mwyaf dylanwadol y genedl a'u ffitio i mewn i'r 

darlun eang o hanes y genedl. , Yr oedd y 'cof' yn darlunio ac yn 

rhagweld-- brwydr barhaol rhwng y Cymry a'r Saeson, a dyna ydoedd y 

cefnlen i ddehongliad y beirdd o'r sefyllfa bresennol. 

Er cymaint ydoedd diddordeb y bardd yng ngwleidyddiaeth ei ddydd, a 

pha mor rhanedig bynnag oedd yr uchelwriaeth Gymraeg yn ei 

theyrngarwch yn ystod y bymthegfed ganrif, yr un dehongliad o 

Ryfeloedd y Rhosynnau a geir drosodd a thro gan y cywyddwyr, gydag 

ambell eithriad yn unig. Yr oedd eu noddwyr, o bosib, yn cefnogi 
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gwahanol garfannau - and beth bynnag ydoedd eu plaid, y Saeson ydoedd 

prif elynion y Cymry ymhob gwrthdaro. Un o ddigwyddiadau mwyaf 

alaethus Rhyfeloedd y Rhosynnau i'r Cymry ydoedd brwydr Banbri yn 

1469, buddugoliaeth i'r Lancastriaid. Lladdwyd nifer o Gymry yn y 

frwydr hon - yn eu plith Wiliam Herbert o Raglan, Iarll Penfro, a 

Thomas ap Rhosier Fychan o Hergest. Cyffrödd y frwydr hon nifer o 

gerddi galarus i'r sawl a laddwyd, and ar ben hynny, daeth y 

digwyddiad yn gymaint rhan o'r 'cof' cenedlaethol nes ceir atseiniau 

ohono i fyny at fuddugoliaeth Bosworth a thu hwnt. Bu farw miloedd ym 

Manbri - yn eu plith 168 o ucheiwyr (G. Williams 1987.205). Ni 

allai'r beirdd beidio ä thystio i effaith hyn ar y dosbarth a noddai 

eu celfyddyd. Y mae cerddi Guto'r Glyn i'r Herbertiaid yn awgrymu 

perthynas agos bardd a noddwr, ac ymhlith ei gerddi i'r teulu ceir 

nifer o gywyddau moliant a marwnad sy'n cylchdroi o gwmpas 

digwyddiadau Rhyfeloedd y Rhosynnau a brwydr Banbri. Ceir cerddi 

rhybuddiol i Wiliam Herbert cyn iddo ymfilwrio, gan ei atgoffa'n 

benodol o ddichell y Sais, 

Ofni ydd wyf, oni dd@1, 
Drac Hensiest a'i drwg honsel. 
Ofni Lloegr am f'u. n llygad. 
A'i bribwyr oll yn bwrw brad. 
Blino y maent o'm blaenawr 
Blant Ronwen, genfigen fawr. (GG 135 11.19-24) 

Pan laddwyd Wiliam Herbert ym Manbri, a hynny'n rhannol o ganlyniad i 

wrthgiliad arglwydd Dyfnaint (G. Williams 1987.205), ymddengys fel pe 

bai cyfiawnhad drus ragfarn y bardd. Yr oedd brad argiwydd Dyfnaint 

yn all: reddol i ddehongliad Guto'r Glyn or digwyddiad, 

Arglwydd difwynswydd Defnsir 
A ffoes, ni chafas ces hir. 
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Br3dwyr a droes brwydr a drwg 
Banbri i'r iarll o Benbrwg. (GG 142 11.17-20) 

Yr oedd yn hawdd beio'r Sais am Fanbri - wedi'r cyfan, Sais ydoedd 

iarll Dyfnaint, y gwrthgiliwr, a iarll Warwick, y gwrthwynebwr a 

fanteisiodd ar ei fuddugoliaeth dros Herbert i'w ddienyddio yn 

Northampton (G. Williams 1987.205). Y mae marwnad Guto i Wiliam 

Herbert yn chwyrn yn ei wrth-Seisnigrwydd, 

Os gwir 1 blant Alis Sau, 
Draeturiaid, dorrt tyrau, 
Ni ddöi'r iangwyr, ni ddringynt 
I dai'r gwr na'i dyrau gynt. (GG 143 11.51-54) 

Y mae Lewys Glyn Cothi yn gweld patrwm cylchol hanes yn cael ei 

weithredu gan frwydr Banbri yn ei farwnad i Domas ap Rhosier. Y mae'r 

gerdd yn gweld y frwydr fel gweithred o ddial ar y Cymry, 

Y maes grymussa o gret. 
Ac o wall of a gollet. 
Y manbri i bu r dial. 
Ar gymry dec ar mawr dal. (LGC2 78 11.1-4) 

'Dial' ac nid 'brad' yw thema 9anolog Lewys Glyn Cothi - bardd a oedd, 

wrth gwrs, yn Lancastrydd ac yn gefnogol i Siaspar Tudur a'i garfan. 

Hwyrach ei fod yn dehongli'r dial fel cosb am anwadalwch y Cymry yn y 

gwrthdaro, 

Yno klywit yn vnawr. 
Griaw maes rwng gweywyr mawr. 
Rai herbart rai. n. edwart ni. 
1ar11 warwic ereill harri. (LGC2 78 11.5-8) 

Ceir darlun eglur o dalu'r pwyth yn 61 yn y gerdd hon - bu dial gan y 

milwr ei hun yn y frwydr, 1 gychwyn, cyn iddo yntau gael ei ladd, 
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Arthur pan vv ny guras. 
Ymlaen llu kamlan i has. 
Ac ynteu hun ac nit hawdd. 
A dwylaw ai dialawdd. 
Tomas a las ual iessu. 
A phan las a phen i lu. 
Tomas yni guras gwynn. 
Ai talodd hwnt yw elynn. (LGC2 78 11.13-20) 

Bydd dial pellach, meddir, gan feibion Tomas, a phroffwydir brwydr 

gyffelyb lle gorchfygir y gelyn, sef Lloegr, 

Wynt hwy ddielyn i tat. 
Ar loegr kyn hun ar lygat. 
A rain kyn nemor o haf. 
A ry maes or grymussaf. (LGC2 79 11.55-8) 

Er gwaethaf ei deyrngarwch Lancastraidd, y mae Dafydd Llwyd yntau yn 

ymdeimlo A thrychineb Banbri yn ei farwnad i Wiliam Herbert. Nid oes 

ganddo unrhyw amheuaeth nad gweithred o frad ydoedd achos y gyflafan, 

Duw llun y bu dwyll i wyr, 
Dydd Brawd a diwedd brodyr, 
Dydd o frad, nid oedd fyr ef, 
Dydd cynllwyn, deuddeg canllef. (DL1.123 11.1-4) 

Y mae'r frwydr hon yn ffitio i mewn i'r patrwm cyfarwydd a welwyd dros 

y canri f oedd o ymgecru rhwng y Cymry a' r Saeson - al r Cymry, yn 61 y 

drefn arferol, oedd y dioddefwyr, 

Pob brenin, pob rhai uniaith, 
Pob twysog nerthog o'n iaith, 
Llyna fal y'u cynllwynwyd, 
A llyma'u rhoi mewn Ham rhwyd. 
Anwiw ydoedd ni edyn' 
Rybuddio Cymro rhag hyn; 
Nid un dwyll na. dyn na dis 
Onid diawl a phlant Alis! (ibid. 11.31-8) 
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'0 bu ryfygus a balch', medd y bardd an Wiliam Herbert (ibid. 124 

11.85) mewn modd an-nodweddiadol o'r clod anfeirniadol arferol a geir 

yn y gerdd farwnad - arwydd, efallai o wir deyrngarwch Dafydd Llwyd yn 

y Rhyfeloedd, neu adlewyrchiad o'i gred yn y patrwm oesol fod cwymp yn 

dilyn balchder. Eto i gyd, y mae'n cydymdeimlo a'r galled enfawr a 

welwyd ar 61 Herbert, a diffyg unrhyw uchelwr cyffelyb i lenwi ei le, 

Pobl yrn pawb a wyl amarch 
Heb berchen, heb ben, heb barch. (ibid. 11.69-70) 

Y mae cerdd farwnad Ieuan Deulwyn i Syr Rhisiart Herbert yn ymdebygu 

i'r cerddi eraill a ganwyd ar dl Banbri yn yr ystyr ei fod yn 

canolbwyntio ar frad y digwyddiad, ac yn manylu ar y dydd y 

digwyddodd, 

yn ucha rain vyn nechray haf 
ag yn nos iago nessaf 
dyw syl byr deay ssis 
ar iau n of ar rann alis 
dyw llyn rwi n deall as 
yno yternwyd yn tyrnas. (ID 94 11.39-44) 

Fe w61 yntau'r digwyddiad fel trychineb tebyg i gwymp Llywelyn, 

lief yn u yarn ddiwarnawd 
ywr lief ar of jarll ay vrawd 
mwya lladd ymhell oythynt 
and os kof hen dywssog gynt 
mal byellt am of bwyall 
mynybr a lladd bambri ywr llall 
da oedd y benn y dydd y by 
ony bai loyger ny blygy 
yn issel y kwynasswn 
bainttwy gawssai r pen twnn. (ibid. 94 11.45-54) 

Ni ddarfu'r cwyn yn erbyn cyflafan Banbri pan gladdwyd a marwnadwyd y 

sawl a laddwyd yno. Galwai'r beirdd am ddial Banbri ar bob achlysur 
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posib, gap ddathlu buddugoliaethau yn erbyn y sawl a gyfrifid yn euog 

o dwyll Banbri (TA 245; IF 34-5; DN 68; E. E. Edwards 1970.206). Pan 

laddwyd Warwick ym mrwydr Barnet ym Mhasg 1471, fe dalwyd y pwyth am 

ddienyddio Wiliam Herbert. 

Duw a ddialodd dy wr, 

Dial brwydr ar dAl bradwr. (GG 139 11.21-2) 

medd Guto'r Glyn mewn cerdd i'r iarlles Ann o Raglan. Cyfeiria eto at 

hyn yn ei gerdd foliant i Syr Rosier Cinaston o'r Cnwcin, 

Awst y has fy nghastell i 
011 ar benbryn llawr Banbri. 
Ar dduw Pasg, arwydd paham, 
Y dialodd Duw Wiliam. 
Llyna faes, llawen fu ynn, 
Lladd rhus a llwyddo Rhosyn (ibid. 147 11.1-6) 

Y mae'r cyfeiriadau at Fanbri yng ngherddi diwedd y bymthegfed'ganrif 

yn ilucsog. Galwadau i ddial ydynt gan fwyaf, a nifer ohonynt wedi'u 

cyfeirio at aelodau o dylwyth y sawl a gollwyd. Canodd Lewys Glyn 

Cothi awdl i Syr Rosier Fychan o Dre'r Twr, yn galw arno i fwstrio ilu 

i ddial am ladd ei frodyr ym Manbri, 

Cur garliaid, v'enaid! vuanwyr trwy vrad, 
Myn ini daliad am ein dolur; 
Na chysg yn eu mysg; myn y mur a'n tai, 
Yn un o'r darnau vat y dyrnir. (LGC1 25 1.21-4) 

Ceir mwy o gasineb yn y cerddi i ddial am Fanbri nag yn y cerddi i 

alaru amdani, ac y mae'r awdl hon megis rhyfelgri yn erbyn y Saeson. 

Y mae'r gwrth-Seisnigrwydd a fynegir yn y gerdd hon yn dangos fad gan 

y Cymro syniad pendant o'i ragoriaeth gynhenid dros y 'carliaid' 

Saeson, 
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Gwna dithau voreu, vy eryr! i'th bass, 
Caerloew chwerwlais, cur eu charlwyr. 

A thrwy dre Warwig, a thro draw weywyr, 
Myn bwniaw y bobl an na baen bybyr; 
Cur yna vloneg y carnvileinwyr 
Val berau cogau, val briwo cegyr; 
A myn waed am vrad i vrodyr o 'stAd, 
Na myn addaw gwaed; and menyddiau gwyr. 

(ibid. 25 11.33-40) 

Crasfa i'r Sais, a buddugoliaeth 1'r Cymro, ydyw gobaith y bardd yn ei 

awdi i alw am ddial, ac er nad cerdd frud draddodiadol mohoni, digon 

tebyg yw'r syniadaeth a'r weledigaeth, 

Ve ddaw rhyw geidwad val y gwadir 
Pob gair o Saisneg, ni vynegir, 
A phlaid Brutaniaid a enwir yn ben 
A gwyr y gregen oll a grogir. (ibid. 26 11.57-60) 

Ceir mwy o rethreg wrth-Seisnig gan Lewys Glyn Cothi mewn awdl arall - 

naill ai i Syr Rhosier Fychan eto, fel y dywed rhai llawysgrifau, neu 

i Syr Tomas Fychan ap Syr Rhosier, fel y bernir gan olygyddion 

Poetical Works of Lewis Glyn Jethi(44). Ceir elfen rybuddiol yn erbyn 

y Sais yn y fan hon eto, 

Ymogel, angel! rhag angau trwy dwyll, 
Dwell pwyll noc amhwyll ar ryw gamau. (ibid. 45 11.39-40) 

I bwy bynnag y lluniwyd yr awdl, gelwir arno i ddial am Fanbri, a 

difriol lawn eto ydyw'r cyfeiriadau at y Sais, 

Cur Saison dton, Deau i'th ganlyn, 
Ti yw'r aderyn tor y dorau. 
Gwnewch chwi am Vanbri yn vrau veresgyrn 
A nnvia gedyrn yn vagadau. 

A chrog lwyth Ronwen wrth gangenau. 
Ac ennyn tewyn yn eu tyrau; 
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Van a bras Domas, diamau y don', 
Briwa cwn moelion brig cymalau. (11.41-8) 

Ar un olwg, ymddengys yn rhyfedd i orchfygiad y garfan Iorcaidd 

gyffroi cyraaint o gasineb o du bardd Lancastraidd, and cymaint ydoedd 

gwrth-Seisnigrwydd Lewys Glyn Cothi, a chymaint rhan o'r 'cof 

cenedlaethol' yr aeth Banbri mewn byr o dro, nes i'r fath ddialedd 

hiliol ymddangos yn gwbl gyson. 

Nid cywir tybio mai rhethreg yn unig ydoedd bwriad y cerddi dial hyn. 

Yr oedd nifer ohonynt yn cyfarch aelodau o dylwyth y sawl a laddwyd ym 

Manbri, ac o gofio cynifer o uchelwyr a laddwyd yr adeg honno, go brin 

i unrhyw Gymro osgoi ymdeimlo ä'r golled a fu. Y mae cywydd Lewys 

Glyn Cothi i Ddafydd ap Sion o GilfMi yn rhoi darlun craff o benbleth 

Rhyfeloedd y Rhosynnau, pan oedd teuluoedd wedi'u rhwygo yn eu 

teyrngarwch, a rhwymau carennydd fel y cyfryw yn anystyrlon, 

Byd ar ein traws a gawsam 
Y cats merch casäu ei mam, 
Y brawd y llall, o'r brodir, 
Y mab y tad ym mhob tir. 
Cydymaith canwaith, os caf, 
Yn elyn hwn a alwaf. (B. 1oberts 1984.33 11.7-12) 

Y mae'r syniad fod y byd wedi troi ar i waered yn un cyfarwydd yn y 

traddodiad brud, a dyna a geit yma, ynghyd ä'r syniad mai'r Saeson, 

mewn rhyw fodd neu'i gilydd, sydd wrth wraidd unrhyw adfyd neu 

drychineb. Effaith Rhyfeloedd y Rhosynnau ar Gymru ydcedd 1 wahanu ei 

huchelwriaeth yn wahanol bleidiau, a'u dieithrio a'u gelyniaethu oddi 

wrth ei gilydd - and yr oedd achos yr ymrannu a'r diffyg undod hwn yn 

deillio a Loegr, fel pob adfyd arall dros y canrifoedd. Y mae'r gerdd 

0 
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frud hon yn atgoffa Dafydd ap Sian o frwydr Banbri, ac yn ei annog i 

fynd i gyfeiriad Tewkesbury, lle gorchfygwyd y Lancastriaid yn 1471 

gan fyddinoedd Edward IV (G. Williams 1987.208). Galwad sydd yma arno 

i ddial Banbri, a'r syniad a gyfleir ydyw mai achub cyfle i daro'n bl 

yn erbyn y Sais, nid ymfilwrio yn erbyn Lancabter, ydyw'r prif 

gymhelliad, 

Ymlid di i Dewsbri, bob dau, 
Y lladron o'u hun llodrau... 
Bid erof yn dy gofion, 
Bwyo Sais, Dafydd ab Sion; 
A thi, 'ngbylch Derbi, ä dur 
A ddieli dy ddolur; 
A'r all awr, ar Fanbri lwyth, 
Y dielych dy dylwyth. (ibid. 11.43-4; 49-54) 

Y mae dyletswydd y tylwyth i ddial, ynghyd ä'r ffaith i Fanbri 

dreiddio'n ddwfn i'r ymwybod cenedlaethol yn cael ei ategu San gerddi 

Lewys Morgannwg i aelodau o deulu Wiliam Herbert (LM 261,374), a Syr 

Rosier Fychan o Dre'r Twwr, er mai ar 61 Banbri y lladdwyd Syr Rosier 

(G. Williams 1987.208). Y mae'r gerdd i Syr Wiliam Fychan, wyr Syr 

Rosier Fychan yn darlunio'n effeithiol cyn lleied yr oedd amgyffrediad 

y bardd o'r digwyddiad wedi newid a'r modd yr oedd y cymhelliad i 

ddial yn dal 1 gorddi er fod Rhyfeloedd y Rhosyn 
s 
nau drosodd a Harri 

Tudur wedi ennill y goron, 

tair gwent hai trwy gant heol 
talgarth ant i loegr ith of 
dial frad trwy gennad gwaith 
yn brenin Vanbri unwaith 
air wlad hors y carliaid hen 
cyffro henwaith cyff ronwen 
Cymro waed cymru ydwyd 
accwy am brins Camber wyd. (LM 340 11.65-72) 
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Nid oedd pob digwyddiad yn ystod Rhyfeloedd y Rhosynnau yn teilyngu 

dehongliad mor syml ä brwydr Banbri, ac nid ymddengys ychwaith i bawb 

ddehongli brwydr Banbri yn y modd cyfarwydd. Y mae awdl farwnad Huw 

Cae Liwyd i Syr Wiliam a Syr Rhisiart Herbert yn fwy mewnblyg na nifer 

o'r cerddi rhethregol eraill a ganwyd iddynt, ac yn awgrymu'n gryf y 

dylid edrych ar y drwg yng Nghymru, yn hytrach na phriodoli pob 

trychineb i ddichell y Sais, 

Mae'n flan ar y lin lynu - llew dawnus 
Er gwylltineb Cymru. 

Onis haedd, nid rhaid maeddu 
Gorwyn fab os gwirion fu. CHCL1 42 11.25-8) 

Galw an benyd a was Huw Cae Llwyd, nid dial, sy'n dangos mor wahanol 

ei bwyslais ydyw'r awdl hon i gerddi dig Guto'r Glyn, Dafydd Llwyd a 

Lewys Glyn Cothi, 

Lladron, mae digon o dyst, 
A fu'n pert crogi Crist. 
Un, er y poen ar y pyst, 
Aeth yn drwch a'i waith yn drist. 

Ar hwn yn cyffesu'n rhest 
Aeth er parch o wartha'r post. 
Awn Gymru i gyffesu'n ffest 
Rhag i un dyn regi'n dost. (ibid. 42 11.33-40) 

Yna, yn ei gerdd farwnad i Syr Rosier Fychan o Dre'r Twr, gwr a 

ddienyddiwyd yn fuan weds brwydr Tewkesbury wrth iddo geisio dal 

Siaspar Tudur yng Nghas-Gwent ar orchymyn Edward IV (G. Williams 1987. 

203), y mae Huw Cae Llwyd yn barod i gondemnio Siaspar a'r blaid 

Lancastraidd am y weithred, heb arlliw o wrth-Seisnigrwydd. Dehonglir 

y weithred fel brad a thrychineb i'r Cymry, ona nid y gelyn arferol 

a'i hachosodd, 
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Och roi dur, un cyn bured, 
I'r war Fron orau o gred! 
A thrwy'r brud uthr o'r bradwr, 
I eitha'r don aeth i'r der. 
A diweddu, Duw wyddiad, 
Cymry oll mewn cyfrgoll cad. (ibid. 79 11.21-6) 

Sonnir am ddigwyddiadau bradwrus cymharol, ac nid yw Brad y Cyllyll 

Hirion, twy11 Medrod na chwymp Llywelyn yn eu plith, 

Pwy and Suddas anrasawl 
A wnäi y twrn onid diawl? 
Neu y dall ä'r gwayw mallyw 
A'i ben dan fron don ein Duw. 
Tri brad a wnaeth fawr adwy 
Heb huno fyth, heb boen f wy: 
Brad Iesu baradwyswaith 
A wnaethpwyd pan curwyd caith, 
A brad Banbri, gwedi gwin, 
Qer, Ile gadwyd Iarli Godwin! 
Brad Syr Rorer mewn cerydd 
Trydydd yw, - och Duw o'r dydd! 
Nis gorfu erioed luoedd, 
Brad hynod i'w orfod oedd. (11.49-62) 

Y mae Llywelyn Goch y Dant yr un mor feirniadol o Siaspar yn ei 

farwnad yntau i Syr Rosier, lie cydnebydd mai 

trwy frad a bwriad bu orwedd lladdwyd 
llueddwr pen bonedd (VGB 247 11.13-14) 

Mwy dialgar o lawer ydyw ei gwyn yn erbyn Siaspar, 

Rhegwn far Siaspar dros hyn o gamwedd 
ai draed ai winedd diriaid annyn 
amen ai ddwyn i ddewyn i budrhir 
ar fyr y tynnir i warr ar tennyn 
ei groes ai wyneb anwar febyn 
y tan ai llosgo y teneu llesgyn. (ibid. 11.25-30) 

Eithriadau yw'r cyfeiriadau hyn, lle y priodolir gweithredoedd 

bradwrus i wr a ystyriwyd fel Cymro gan y beirdd. Fel y dangoswyd 
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eisoes, y 'Sais' ydyw'r bwch dihangol y tuedda'r Cymry i'w ystyried yn 

achos pob drwg, a' r un sy' n gweithredu pob anffawd yn ei erbyn, al r 

genedl gyda'i gilydd, nid aelodau unigol ohoni, sydd fel arfer yn cael 

eu hystyried yn gyfrifol am adfyd y Cymro. 

i 

67 



DYLANWADAU CYFRWNG Y DYLANWAD 

ENGHREIFFTIAU 

1. Sieffre o Fynwy. 

Y CYFRYNGAU YN 
DARUNIO_ 

(a) Pwy oedd y Cymry? 

2. Brad y Cyllyll Hirion Pwy oedd y Saeson? 
3. Proffwydoliaeth (b) Nodweddion y Cymry 
Myrddin, traddodiad y a'r Saeson. 
Canu Brud (c) Rheswm neu achos 
4. Diarhebion, Cyfraith dros amgylchiadau 
etc. cyfoes. 
5. Cyfraith, Y syniad a drefn 
gwleidyddiaeth, natur ragordeiniedig - 
ucLelwrol cyndeithas. cosb Duw ar y genedl, 
6. Y berthynas A'r Sais- etc. 
trefi Cymru, teithiau i 
Loegr 

CYFRWNG Y MYNEGIANT Y SYNIADAU A FYNEGIR AM Y CYMRO A'R SAIS 

.. 

1a2. Cerddi moliant a marwnad 
- yn portreadu'r uchelwr 
delfrydol, breyr, neu arweinydd 
cenedl -"nid fel Sais" 
3. Y gerdd frud - mynegiant ý. 

. 
uniongyrchol o anniddigrwydd 
cenedl a gwrth-Seisnigrwydd, yn 
deillio o'r traddodiad proffwydolt 
4. Digwyddiadau cyfoes yn 
cael eu mynegi mewn "cerddi 
profiad": 

(a) Rhyfeloedd y Rhosynnau. 
(b) Profiad y beirdd yn y trefi 

yn adlewyrchu'r drefn 
gymdeithasol 
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1. Trafodir y ddadl hon gan nifer o haneswyr - e. e. R. R. Davies, 'Law 
and National Identity in Thirteenth Century Wales' yn Welsh Society 
and Nationhood (gol) R. R. Davies. Ralph A. Griffiths, Ieuan Gwynedd 
Jones a Kenneth O. Morgan, t. 51; B Guenee, 'ttat et Nation en France au 
Moyen Age', Revue Historigu 237 (1967) t. 17-31; K. -F. Werner, 'Les 
nations et le sentiment nationale dans 1'Europe medieval', Revue 
Historigue 244 (1970) t. 285-304. 

2. Defnyddir y gair 'nasiwn' mewn cyd-destun arall, hefyd, gan Lewys 
Glyn Cothi i ddynodi arbenigrwydd neu ragoriaeth, fel yr enghraifft 
ganlynol yn y gerdd foliant i Gruffudd Derwas o Nannau 

Grufydd Derwas yw nasiwn, 
Gorau Grufydd yw'r hydd hwn. (LGC1 414 11.3-4), 

Esbannir hyn gan olygyddion y gyfrol ar waelod y ddalen, 

"'He is nation good, " is a provincial expression for very 
d' . 

Nodir defnydd y gair nation i ddynodi rhagoriaeth rhywbeth yn Iha 

English Dialect Dictionary, hefyd. Fe'i ceir yn nhafodiaith nifer o 

ardaloedd yn Lloegr o Sir Efrog i Gernyw, a bernir mai talfyriad o 

'damnation' ydyw. 

3. gw. hefyd Obolensky 1972: 5 

'Another factor contributing to the growth of national 
consciousness was, naturally enough, the unifying effect of 
language. In medieval Russian, the nations of language and 
nationality are sometimes virtually indistinguishable, and 
the term Rum yasyk, "the Russian language", is used in 

-'some texts as a designation of the people who speak it'. 

i 
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BROGARVCH A GVLEIDYDDIAETH BRO. 

Y mae canu i fro yn nodwedd a welir lawer amlach yng nghanu'r cywyddwyr na 

chanu i wlad, neu genedl, yn ystyr ddiweddar y gair. Ymddengys fel pebai 

uned y fro, boed honno'n sir, neun rhanbarth o Gymru, yn haws ei 

hamgyffred nag uned y wlad, sef Cymru ei hun, a bod y bardd, felly, yn fwy 

ymwybodol o'i harwyddocAd mewn perthynas A'r unigolyn, sef y bardd ei hun, 

neu'r uchelwr a oedd yn noddi ei grefft (1). Mae brogarwch yn gryfach na 

gwladgarwch yng nghyfnod y cywyddwyr, os edrychwn ar y dystiolaeth farddol, 

a'r ymdeimlad o deyrngarwch i fro yn elfen gref a oedd yn llywodraethu 

agweddau ac ymddygiad y beirdd eu hunain a'r uchelwyr yr ceddent yn eu 

moli. 

Diddorol ydyw sylwi�ar yr unedau tiriogaethol y mae'r beirdd yn cyfeirio 

atynt yn y cyd-destun hwn, a'r modd y maent yn cael eu cyflwyno mewn mathau 

gwahanol o gerddi. Yr oedd dwy gyfundrefn o ddaearyddiaeth wleidyddol i'w 

ganfod yng Nghymru ddiwedd yr Oesoedd Canol. I ddechrau, yr oedd cof am 

'wledydd' neu deyrnasoedd Oes y Tywysogion, megis Gwynedd, Powys, 

Deheubarth, ynghyd ag arglwyddiaethau fel Morgannwg a Gwent. Unedau 

eraill a grybwyllir yn y cyfnod cynnar ydoedd Brychelniog a Dyfed (W. Davies 

1978 : 89-92), yn ogystal ag unedau llai megis cantrefi. Ynglyn a'r unedau 

sy'n cyfateb i deyrnasoedd Ces y Tywysogion, sef Gwynedd, Powys a 

Deheubarth - anfynych y ceir mawl brogarol i'r rhanbarthau eang hyn, and 

wrth foli uchelwr, mae'r bardd yn rhoi cryn bwyslais yn aml ar ei awdurdod 

gwleidyddol a chymdeithasol o fewn y tiriagaethau hyn, e. e. Cywydd Rhys 

Goch Eryri i Syr Gruffudd Fychan (c. 1426) 

Ni bu'n gwlad, cariad ni'w ce1, 
Heb rychor a ryw Brochwel. 
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Ni bo, gwn gludo dy glod, 
Pwys obaith, Powys hebod! (IGE 318 11.23-6) 

Ei awdurdod milwrol a roddal statws 1 Ddafydd Llwyd ap Dafydd ap Rhydderch 

yn y Deheubarth, yn 61 Dafydd Nanmor, 

Dafydd a orfydd fal arth, 
Llwyd hebog, Noll Dehevbarth. 
Galwed ar i ganfed gwr 
Bawb o'i genedl, bob ganwr, 
A gwasgen' ar fyr enyd 
Heb hen gas i penav i gyd. ON 71 11.21-6) 

Yn ei gywydd marwnad i Rys ap Tudur o Fön, y mae Gruffudd Gryg yn cyfarch 

Gwynedd, ac yn ei annog i wrando ar ei eiriau, sef na chaiff y fro fyth 

gymar tebyg i Rys eto, 

Gwynedd, fro annedd freiniawl, 
Gwrando hyn a myn fy mawl, 
A llyma 'nghred, winged wedd, 
Wythlew enw i'th law Wynedd, 
Gan lwyrlid, gwn alarloes, 
Nych a thwng, na chat i'th oes, 
Ar geinllin aer ugeinllef, 
Eurfawl Ior, wr afal ef. (DGG 149 11.61-8) 

Mae'r beirdd yn defnyddio'r termau 'bra' a 'gwlad' am y rhanbarthau hyn yn 

ddiwahan, fel y gwnant am Gymru (ceir enghreifftiau o 'Bro Gamber' a 

'gwlad Gamber') ac an yr unedau llai. 

Yr oedd y beirdd yn ddynion plwyfol wrth reddf, ac yn amddiffynnol lawn o'u 

bro neu'u gwlad. Hyn ydoedd cwyn Guto'r Glyn yn erbyn Hywel Dafi, ei fod 

yn cadw gormod at Went, a chafwyd ymryson rhwng Rhys Goch Eryri a Llywelyn 

ab y Moel, wrth i Lywelyn amddiffyn ei fro enedigol, sef Powys, yn erbyn yr 

hyn a dybiodd ydoedd sen arni gan y bardd a Wynedd. Mae'r hanes a geir am 

Eisteddfod Caerfyrddin yn llawysgrif Peniarth 267 a gofnodwyd gan John 
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Jones o'r Gelli Lyfdy yn tystio i deyrngarwch brogarol y beirdd, a'u tuedd 

i lynu wrth ei gilydd a fewn y taleithiau barddol, 

Ag yna y dyfod Gruffudd ap Nicolas yr wyt ti yn barod lawn: ag a 
ofynnodd iddo hefyd a ba wlad yr henyw of : ag yntau a attebodd 
mae o Wynedd: ag a ddywedodd wrth Ruffudd ap Nicolas :y meistyr 
mi a ddoethum yma ffordd bell o dalaith Wynedd i ganu am y tlws 
mi a ddeissyfa arnoch na chaffwy mor cam : os myfi a enillaf y 
tlws ar ganu ei gael ef. Ag yna y dyfod Gruffydd wrth brydyddion 
Deheubarth, Sylwch ar hynn - mae rhai ohonoch chwi yn perthynu at 
bendefigion y wlad honn edrychwch ar ganu ohonoch chwi yn dda, i 
gadw y gadair, and of os y gwr llwyd o Wynedd (am Ddafydd ap 
Edmwnd) ai hynnill hi : of ai caiff hi i fyned ar ei ysgwydd 
adref. (G. J. Williams 1926: 98) 

Ynglyn A'r unedau llai, megis Xorgannwg, Brycheiniog, Meirionnydd, ynghyd 

A'r cantrefi, fe welir fad gan y beirdd ddull gwahanol o ymdrin A'r 

ardaioedd hyn yn eu cerddi. Mae'r cyfeiriadau atynt yn amlach, naill ai 

wrth ddisgrifia maint awdurdod tiriogaethol uchelwr yn ei fro, neu mewn 

cerddi brogarol penodol, sef cerddi o fawl yn cyfarch ardaloedd arbennig. 

Mae'r elfen frogarol yn digwydd, hefyd, mewn cerddi o fawl i wyr, pan fo'r 

bardd yn mynegi ei ymlyniad wrth fror uchelwr a gyferchir oherwydd y nawdd 

a'r croeso a geir yno. Ymddengys fel pe bai nawdd yn chwarae rhan bwysig 

yn y math yma o ganu, beth bynnag, a'r bardd yn fwy tebygol o ganu moliant 

i fro neu ardal arbennig os oedd pobl yr ardal honno'n groesawgar iddo. 

Mae'n werth nodi yn y fan hon mai cywydd clera ydoedd cerdd Deio ab Ieuan 

Du i Geredigion sy' n dechrau A'r llinell 'Y sir oll a fesuraf' ; ac er y 

gellid dadlau fad Morgannwg yn dalaith farddol annibynnol yn ystod y 

ddeuddegfed ganrif a'r drydedd ganrif ar ddeg (G. J. Williams 1948: 8), mae'r 

nawdd a gafodd Gruffudd Llwyd, bardd o Bowys, yn cael ei bwysleisia ganddo 

yn ei gerdd i yrru'r Haul i annerch Morgannwg, 

Be bal o Bred i bawl gri 
Na bai rydd i neb roddi, 
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Ni fedrai, fwnai fanag, 
Heb o Forgannwg roi nag. 
Bei caeth i fardd bywiog gän 
Y byd oll a bod allan, 
Ef a gAi, heb ofwy gwg, 
Ei gynnal ym Morgannwg. (IGE 146 11.11-18) 

Yn ogystal 9'r unedau tiriogaethol hyn a aedd wedi bad yn rhan a amgyffred 

y bardd Cymraeg a gyfnod bore, ceid unedau mwy diweddar, sef unedau'r 

gyfundrefn a sefydlwyd ar 61 Ystatud Rhuddlan yn 1284, a'r Deddfau Una yn 

1536 a 1543. Dosbarthiad a weithredwyd o'r tu allan oedd yr unedau hyn yn 

achos rhai o'r siroedd, ac nid unedau a ddatblygodd fel rhan a 

ymwybyddiaeth naturiol y trigolion. Y mae'n fwy naturiol i'r bardd ganu 

cerdd frogarol i gantref Gymreig y gwyddai'n iawn am ei therfynau a'r 

awdurdod a weithredwyd yno gan ei huchelwyr, nag i uned a oedd yn fwy o 

ran maint ac yn fwy anodd ei hamgyffred. Er na ddeuthum ar draws cerddi 

penodol i Sir Benfro, Sir Drefaldwyn, Sir Ddinbych na Sir Faesyfed - pedair 

sir a ffurfiwyd wedi'r Ddeddf Una, ac a oedd, a bosib, yn rhy ddiweddar i'r 

beirdd ddatblygu syniad ohonynt fel unedau tiriogaethol, mae'n ddiddorol 

nodi fod Dafydd Benwyn wedi crybwyll Sir Fynwy mewn cerdd a ganwyd ar 

ddiwedd yr unfed ganrif ar bymtheg, ac yn ymwybodol o'i chysylltiad 

diwylliannol ä siroedd eraill y De, er gwaetha'r ffaith fod y Ddeddf Una 

wedi penodi trefniadau gweinyddol a chyfreithiol gwahanol iddi nag i 

weddill Cymru. (W. Rees 1937: 74) 

Weithiau ceir cerddi brogarol i gymydau a phlwyfi - fel arfer o fewn 

cywyddau moliant i uchelwyr yr ardaloedd hynny. 
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Mae brogarwch ac ymlyniad wrth fro yn chwarae rhan amlwg ym mywyd 

cymdeithasol a gwleidyddol yr Oesoedd Canol. Yr oedd rhaniadau 

cyfansoddiadol a gweinyddol Cymru yn yr Oesoedd Canal, a'r diffyg unoliaeth 

a oedd yn y wlad yn nodweddiadol o'r dull Cymreig a lywodraethu. Yr oedd 

Cymru'n cynnwys nifer o 'wledydd', sef rhanbarthau tiriagaethol 

annibynnol, a chafwyd arglwyddi a thywysogion fel arweinwyr ar y 

rhanbarthau hyn. Cyfeiriodd Lewys Glyn Cothi at y 'gwledydd' hyn, yn ei 

gywydd i Ieuan Du ap Dafydd ap Hywel a Elfael, sef yr ardaloedd hynny y 

bu'n ymweld A hwy ar daith glera. Y cantref yw'r uned dan sylw yn y fan 

hon, a phwysleisia'r bardd fad gwahaniaeth pendant rhwng y 'gwledydd' hyd 

yn oed ar y lefel diriagaethol fechan hon. Ymddengys fel pe bai 'gwlad' yn 

sefyll am endid gyfansoddiadol, hyd yn oed ar y raddfa gyfyngedig hon. 

Cerdded y bum y gwledydd 
Tra vu 'nhraed gartrev yn rhydd; 
Gweled y bum A golwg 
Goludoedd drwy'r gwledydd drwg. 
Gweled na chaid eu golud, 
Ac nid hael ugain o'u tud; 
Gweled yn Elvael haelion, 
Gweled nad hael gwlad and hon. (LGC1 365 11.1-8) 

Roedd y dull Cymreig o rannu tiriogaeth rhwng etifeddion ar 61 marwolaeth 

yr arweinydd yn ychwanegu at natur ranedig y cyfansoddiad, hefyd, a'r 

rhaniadau ychwanegol hyn, yn eu tro, yn ychwanegu at ansefydlogrwydd y 

deyrnas. (J. G. Edwards 1940 xxxvi). Roedd y rhaniadau hyn yn golygu mai'r 

uned leol oedd bwysicaf i'r unigolyn, a disgwylid iddo fod yn deyrngar i 

arglwydd yr uned honno :i ymladd yn ei fyddinoedd, i wasanaethu ac i 

weithredu ar ei ran, ac yn y blaen. Fel y dywedodd R. R. Davies wrth drafod 

Cymru'r bedwaredd ganrif ar ddeg, yr oedd teyrngarwch i'r brdyr yn 

dylanwadu ar ymddygiad gwleidyddol y Cynro, a'r teyrngarwch gwleidyddol 

hwnnw, yn ei dro 'mor iluosog ä rhif yr arglwyddiaethau' (R. R. Davies 1975: 
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81). Yn ystod Oes y Tuduriaid, hefyd, yr oedd yr ymgecru parhaus rhwng yr 

uchelwyr, a'r achosion o drais a chweryla rhwng teuluoedd a grwpiau o 

deuluoedd a ddaeth gerbron y llysoedd, yn tystio i'r ffaith mai rhywbeth 

lleal yn hytrach na chenedlaethol ydoedd eu gwleidyddiaeth yn fynych 

(V. S. K. Thomas 1983 170). Roedd yr uchelwyr yn gweithredu'u 

gwleidyddiaeth a'u hawdurdod cyfreithial a chymdeithasal o fewn yr uned 

leol, ac yr oedd y beirdd, wrth gyfarch y gwyr hyn, yn gofalu eu bad yn 

crybwyll hyn yn eu cywyddau a'u hawdlau moliant, 'fel pe baent yn atgof o'r 

awdurdod Cymreig tiriogaethol a fu yn yr hen Dywysogaeth 

annibynnol'(J. G. Jones 1981 : 207). Mae'r teyrngarwch lleol hwn yn dangos 

fod gan drigolion yr unedau bychain hyn ymwybyddiaeth gref o arbenigrwydd 

eu bra o'i chymharu ag ardaloedd cyfagos, and maent yn ymwybodol hefyd o'r 

tebygrwydd rhyngddynt a thrigolion yr ardaloedd hyn. Yr oedd y cydfodau a 

drefnwyd rhwng gwahanol ardaloedd yng Hghymru yn y bymthegfed ganrif yn 

dyst i'r ymdrech i ffurfio cytundebau i ddelio ag anghydfod tiriogaethol 

rhwng ardaloedd cyfagos (J. B. Smith 1966.311). Cystadleuaeth, yn hytrach 

na gwrthdaro a welir rhyngddynt gan amlaf: wedi'r cyfan, roedd beirdd y 

Deheubarth a beirdd Gwynedd, yn yr adroddiad a grybwyllwyd uchod am 

Eisteddfod Caerfyrddin yn ymwybodol eu bad yn etifeddion o'r un traddadiad, 

and hefyd yn mynnu mai ganddynt hwy oedd yr hawlfraint i arolygu datblygiad 

y traddodiad hwnnw, yn 61 eu dehongliad personal hwy. Roedd yr elfen 

gystadleuol hon rhwng rhanbarthau Cymru yn bodoli ymhell cyn hyn, fel y 

dengys yr hanes am 'Eisteddfod' Aberteifi yn 1176, a Gwynedd a gipiodd y 

wobr am farddoniaeth yr adeg honno, hefyd (R. R. Davies 1987: 17). 

Ynglyn A'r cyfeiriadau at fro yng ngbanu'r cywyddwyr, y mae dau beth 

sylfaenol i'w hystyried wrth eu dadansoddi: 
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(a) Perthynas y bardd A'r fro a folir ganddo. 
(b) Perthynas y noddwr a folir gan y bardd A' i fro, a'r modd y 
mae teyrngarwch y fro i'w harglwydd yn rhoi awdurdod iddo, a 
llwyddiant yr arglwydd, fel arweinydd, yn cael ei adlewyrchu, yn 
ei dro, yn y fro. 

(a) Perthynas y bardd 2'r fro a folir ganddo, i gychwyn. Pr dosbarth hwn 

y perthyn nifer o'r cerddi brogarol penodol, lle mae'r bardd, yn hytrach 

nag yn cyfarch uchelwr, yn cyfarch bro ac yn canmol ei rhinweddau - 

llewyrch ei thir, nodweddion bonheddig ei thrigolion, ei nawdd i'r bardd, 

ei digonedd o fwyd a gwin, ac yn y blaen. Xae'r fro bob amser yn 

fenywaidd, a cheir sön yn aml am seintiau'r ardal, a gelwir am eu nawdd ar 

y fro. Mae'r rhesymau dros ymlyniad y bardd wrth fro arbennig yn amrywio. 

Weithiau, ymlyniad naturiol i fro mebyd a adlewyrchir mewn cerdd frogarol, 

fel yng nghywydd Dafydd Benwyn i Forgannwg, a gwelir y cwlwm personal rhwng 

unigolyn ä theulu neu genedl (kindred) yn ymestyn i gynnwys bro. Y teimlad 

a berthyn i fro arbennig sy'n ysgogi bardd i fod yn amddiffynnol ohoni pan 

fo'n canfod cyfeiriadau sarhaus ati gan feirdd eraill - sef yr hyn a 

arweiniodd at ymryson Llywelyn ab y Noel a Rhys Goch Eryri ar ddechrau'r 

bymthegfed ganrif, ac ymryson Gruffudd Hiraethog a Siön Brwynog, dros 

ganrif yn ddiweddarach. Y mae hiraeth y bardd alltud am ei fro enedigol yn 

cael mynegiant ar brydiau, hefyd - yn enwedig tua diwedd cyfnod y cywydd, 

pan oedd yn fwy arferol i ddynion deithio ymhell o fro eu mebyd. Y mae 

cyfran helaeth o'r canu brogarol, fodd bynnag, wedi'u canu gan feirdd un 

ardal i fro sydd wedi rhos croeso arbennig iddynt ar eu cwrs clera - er 

enghraifft, cywydd Gruffudd Llwyd i Forgannwg, a cherdd Lewys Glyn Cothi i 

Ynys Mon. 
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(b) Perthynas y noddwr 9'i fro. 

Mae bardd, yn aml, wrth gyfarch uchelwr mewn cywydd neu awdl foliant, yn 

trafod ei berthynas Ali fro - fel ategiad personal iddo yn yr un modd ag y 

mae ei deulu, ei gartref, ei linach a'i rinweddau ac yn y blaen. Mae 

terfynau'r fro honno yn dibynnu ar bwysigrwydd yr unigolyn a folir : sonnir 

am ranbarthau eang fel Gwynedd, Powys a Deheubarth gyda'r pwysicaf o'r 

uchelwyr, fel Syr Wiliam Gruffudd, y Penrhyn, Wiliam Herbert, Gruffudd ap 

Nicolas a'u bath, tra bo uchelwyr llai pwysig yn cael eu gosod yng nghyd- 

destun cantref neu gwmwd. (Crybwyllir 'Cymru' fel uned yn achos yr 

uchelwyr pwysicaf, hefyd. ) Mae'r hen syniad Celtaidd o'r briodas gyfrin 

rhwng arglwydd a thiriogaeth yn cael ei adlewyrchu yn nelweddiad y cywyddau 

- yn enwedig yn y cywyddau marwnad, lle mae colli'r uchelwr wedi achosi i'r 

wlad ddihoeni a gwanychu. 

Mae llwyddiant a ffrwythlondeb y tir yn dibynnu ar allu'r breyr i 

lywodraethu'n effeithiol. Tuedda rhai o'r beirdd yn fwy nag eraill i 

bwysleisio'r berthynas hon yn eu cerddi. Mae'r nodwedd hon yn amlwg lawn 

yng ngweithiau beirdd all hanner y bymthegfed ganrif, ac yn cael ei 

hefelychu ym narwnadau'r unfed ganrif ar bymtheg. Fe'i ceir yn aml lawn 

gan Lewys Glyn Cothi, yn enwedig mewn cerddi i rai o uchelwyr y Deheubarth, 

ac yng ngweithiau Hywel Cilan a Guto'r Glyn. Yr oedd nifer o'r uchelwyr 

hyn yn ffigurau blaenllaw yng ngwleidyddiaeth eu dydd ac yn enwog lawn 

oherwydd eu gorchestion milwrol, fel arfer ar ochr Iorc, a'r swyddi 

breision a gawsant yn sgil hynny. Yr cedd yr Herbertiaid, Dafydd Goch, 

barwn Ystepltwn a Tomas ap Watcyn Fychan yn uchelwyr y pwysleisiwyd eu 

hagosrwydd at eu bro gan y beirdd, a phlaid Iorc a gefnogwyd ganddynt i gyd 

yng ngwrthdaro Rhyfeloedd y Rhosynnau. 
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Gwlad a Bra: rhai o'r ternau a ddefnyddiwyd. 

Cyn mynd ati i drafod canu'r cywyddwyr i fro, a'r cyfeiriadau mynych at y 

gymuned leol yn eu cerddi mawl a marwnad, y mae'n bwysig edrych yn fanwl ar 

y termau hynny a ddefnyddient am y gymdogaeth dan sylw. Mae'r term bra, yn 

ei ystyr ddiweddar, yn golygu 'ardal, cymdogaeth, neu gynefin'. Digon 

tebyg ydoedd ei ystyr yn y cyfnod canal hefyd, and yr oedd yn golygu 

rhywbeth mwy penodol, sef tiriogaeth a oedd yn perthyn i gymuned neu a oedd 

o dan lywodraeth un gwar, sef y breyr. Daw'r term bm o'r Celteg Imrog - 

tra bod bra wedi datblygu o'r Celteg "mrog-rig-s, sef 'brenin bro', 

Defnyddir y term bm i olygu 'gwlad' yn yr ystyr fadern, weithiau, sef y 

diriogaeth sy'n perthyn i hil neu 'genedl' o bobl. Ym marwnad Trahaearn yn 

Llyfr Coch Hergest, sonnir am '(F)royd asya ac affrica' (L1CH 1229.23), ac 

yn Armes Prydain, proffwydir y fuddugoliaeth Geltaidd a'r croesholi ar y 

Saeson a ddaw yn sgil hynny, 

gofynnant yr Saesson py geissyssant. 
pwy meint eu dylyet or wlat a dalyant. 
cw mae eu herw pan seilyassant. 
cw mae eu kenedloed py vro pan doethant. (AP 5 11.133-6) 

Nid yw gad a bm yn gyfystyron yn y dyfyniad hwn, er i Rachel Bromwich, 

yn ei chyfieithiad, ddefnyddio'r gair 'country' an y ddau. Gofynnir i'r 

Saeson 'py vro pan doethant', sef o ba diriogaeth yr oeddent yn hanu ohoni, 

a pha ranbarth a oedd yn perthyn i'w pobl hwy, tra bo'r cwestiwn blaenorol 

ynglyn ä'u hawl i ddal tir - 'pwy meint eu dylyet or wlat a dalyant' yn 

gofyn yn fwy penodol pa rannau o'r 'wlad', sef yr endid diriogaethol a oedd 

yn cwmpasu Ynys Prydain a'i hamryfal drigolion, y gallai un genedl y Saeson 
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eu hawlio. Nid yw'r gwahaniaeth rhwng y ddau air yn amlwg, Todd bynnag, ar 

unrhyw adeg yn ystod y cyfnod canol. Yn 61 R. 1. Davies, 

Owlad (pl. gwladoedd. gwledydd) or Ima (pl. broydd, brooedd ) were 
the loose vernacular terms used to refer to such a district. A 
gwlad might be a kingdom or former kingdom; alternatively or 
additionally, it might coincide with the local administrative 
subdivisions of cantref (pl. cantrefi ) or cwmwd (pl. cymydau) 
which come to figure prominently in the history of medieval 
Wales. Yet it was not its political or administrative identity 
which gave the gwlad its cohesion so much as the fact that it was 
a territorial unit shaped by geography, history, and sentiment, 
and one in which contemporaries recognized and with which they 
could identify. (R. R. Davies 1987: 12) 

Mae'r gyfeiriadaeth mewn testunau rhyddiaith, ac mewn barddoniaeth yn ategu 

hyn. Yn Brut y Ty gam, defnyddir y term 'gwlad', neu'r lluosog 

'gwladoedd', i olygu, fel arfer, ranbarth neu raniad tiriogaethol, 

Catwallawn ap Jeuaf dwy vudugolyaeth a weresgynawd y gyuoeth, nyt 
artige noc ynys Von; a Melrionyd a hull wladoed Gwyned a diruawr 
ystryw a challder a darystygawd. (T. Jones 1955: 16) (2) 

Hyd yn oed ar ddechrau'r all ganrif ar bymtheg, pan luniodd John Davies, 

Mallwyd, ei Dictionarium Duplex (1632) fe ddiffiniodd y gair bm fel 

'patria, regio', a'r gair gwlad fel 'regio, patria, prouincia', er iddo 

ychwanegu 'ora, sedes, terra, tractus' a dan y gair (GPC 330,1676), 

ffaith sy'n awgrymu fod ystyr ehangach i'r gair gwlad, na 'teyrnas, 

tiriogaeth ag iddi derfynau penodedig ac undod cyfansoddiadol'. Mae 

amwysedd y gair 'gwlad' yn cael ei amlygu yn awdl frogarol Wiliam Cynwal i 

bedwar plwyf cwmwd y Llechwedd-Isaf yng Ngwynedd. Mae'r bardd yn 

defnyddio'r term gwlad i olygu 'bra' i gychwyn, and mae ei ystyr fel y 

gwrthwyneb i 'dref' yn cael ei awgrymu'n gryf yn y gerdd, hefyd, 
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Han yw'r wlad orau a henwan' - o'r byd 
I roi bwyd ac arian; 

Hid oes, cawn dywys Cynan, 
Aeb yn y wlad na bo'n lan (WC2 Rhif 1 11.21-4) 

Uned y cantref, sef Arllechwedd-Isaf, yw'r 'wlad' yn y cyd-destun hwn, and 

ymhen ychydig liixellau, defnyddir yr un term i olygu uned sydd dipyn yn 

ehangach, 

Ys gwrol gwmwd nis gwyra - ynys, 
Enald gwlad Ewropia, 

A bod an y byd yma, 
Aplaf dawn, pedwarplwyf da. (11.37-40) 

bid yw barddoniaeth, o angenrheidrwydd, yn adlewyrchu'r defnydd swyddogol 

o'r gair 'gwlad', and tystia i'r ffaith fod y gair yn un digon hyblyg ei 

ystyr yn y cyfnod canal. 

Mae'r Bair gwlad yn gytras A'r Eingl Sacsaneg Veld neu Weald, sef 'tir 

coediog', and hefyd 'nerth, pwer, awdurdod' (Bosworth a Toller 1882,1171), 

a'r Gwyddeleg flaith, sy'n golygu 'arglwyddiaeth; tywysog'. Mae'r gair 

Gwyddeleg flaithius, yn dynodi'r sofraniaeth, neu'r deyrnas a feddiennir ac 

a lywodraethir gan y flAjth. Gellir alrhain tarddiad y Bair gwlad i'r 

Celteg Iulat- sy'n dod o'r gwreiddyn *ual" ual-d(h)-, a olyga 'bbd yn 

gryf' (GPC 1676), felly mae gwlad a old yn cynnwys yr ystyr ddeublyg o 

'diriogaeth, teyrnas', ar y naill law, a 'nerth, awdurdod', ar y llaw 

arall. Mae'r Bair madig, sy'n golygu 'brenin' neu 'arweinydd' yn cynnwys 

y ddwy elfen hon, hefyd, yn yr ystyr fad gwledlg yn un A chanddo awdurdod 

dros diriogaeth ag iddi derfynau penodedig. Yn ei foliant i Ddafydd ap 

Llywelyn, dywedodd Dafydd Benfras amdano, 

Gwlad fal cynheiliad y cynhelis 
Gwledig ben perchen gwr am perchis. (MA 222b. 11.42-3) 
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Dywedodd Dafydd ap Gwilym hefyd yn y cywydd Trech a Gais nog a Geid ; 

Mwy blyg ni bydd mablygad 
Ym rohen gwledig, unben gwlad. (DG 198 33-4) 

Felly, mae gad yn endid diriogaethol benodol, sydd i bob pwrpas, yn 

cynrychioli'r nerth a'r awdurdod a weinyddir ynddi, yn yr ystyr mai'r 

brenin neu'r genedl a feddianna'r diriogaeth honno sydd ä'r hawl 1'w 

theyrnasu a'i llywodraethu. Yr oedd hyn yn wir i fyny at ces y Tuduriaid, 

fel y mae J. Gwynfor Jones yn ategu yn ei drafodaeth o swyddogaeth 

wladwriaethol yr uchelwr yn y cyfnod hwnnw, 

Ystyr wreiddiol 'gwlad' ydoedd tiriogaeth ag iddi ffiniau 
politicaidd pendant, ac yn y cyd-destun hwnnw gallai hefyd 
olygu'r fro neu'r ardal and yn fwyaf tebygol y sir y trigai'r 
uchelwr ynddi. Trwy fad yn deyrngar ei wasanaeth i'w 'wlad' 
gysefin cyfrannai'r gweinyddwr hefyd at gadernid ac undod 
gwladwriaethol (J. G. Jones 1986: 66) 

Nid yw'r ystyr wleidyddol hon mor amlwg yn y termau hmA brreeyr, ac mae'r 

dyfyniad o Armes Prydain a ddyfynnir uchod yn darlunio'r gwahaniaeth bach, 

and arwyddocaol rhwng gwlad a bra yn y cyfnod canol. 
I 

Ceir y termau allfro" allwlad ac alltud am estroniaid, and unwaith eto, 

ceir amrywiadau arwyddocaol yn yr ystyron. Nid yw'r term allwlad yn 

digwydd yn fynych, ac ni cheir unrhyw enghraifft ohono cyn yr unfed ganrif 

ar bymtheg. Y mae iddo ystyr ddeublyg, sef 'estron, dieithryn' ar y naill 

law a 'gwlad estron'ar y flaw arall - yr un ystyron a'r term allfra, and y 

mae'r gair hwnnw'n digwydd gyntaf yn y drydedd ganrif ar ddeg. Mae'r gair 

alltud, o'r Brythoneg lallo-touto, yn cynnwys yr elfen tud, sy'n golygu 

'pobl' neu 'tir, gwlad'. Mae'r gair tid, yn gytras &'r Gwyddeleg tuath 
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'teyrnas fach', o'r Indo-Ewropeg Iteuta (T. X. Charles Edwards 1974: 35-6). 

Defnyddiwyd y gair, hefyd, am bobl a lywodraethid San frenin (ibid. 37). 

Un ystyr i alltud ydyw "person sy'n perthyn i 'dud' arall". Mae Llyfr 

Iorwerth yn gwahaniaethu rhwng dau fath a alltut - alltud 'o'r enys hon', 

ac alltud 'tra mor' (3). Ystyr arall i alltud ydyw 'gar sydd wedi'i ddeol 

neu'i ailtudia o'i wlad ei hun', sef ystyr y gait mewn Cymraeg Diweddar. 

Yn hyn, mae'r ystyr yn cyfateb i di-tro, gair sy'n digwydd yn amlach nag 

alltud mewn testunau barddoniaeth yn y cyfnod canal. Mae'r enghreifftiau 

o'r ddau air yng ngweithiau'r Gogynfeirdd yn awgrymu'n gryf fad y cyflwr a 

fad yn a ltud neun difro yn golygu nid yn unig bad yn absennol o'r 

diriogaeth yr oedd yn rhan ohoni, and hefyd a fad yn amddifad a gwmni 

arglwydd y diriogaeth honno. Yn ei farwysgafn, y mae Cynddelw Brydydd Mawr 

yn cyfarch Duw, sef ei arglwydd dwyfol, ac yn dweud, 

Neud wyf alltud drud o dreigl dy wendud 
Ath wendorf am danaf. (MA 190a 11.32-3) 

Mewn awdl i Owain Goch ap Gruffudd ap Llywelyn pan oedd yn y carchar, 

soniodd Hywel Foel ap Griffri ap Pwyll Gwyddel am effaith hyn ar y wlad ac 

ar y bardd ei hun, 

diffrwythws daear oe uod ygharchar 
aed ae car gan wyllon... 

... difro wyf hep rwyf hep rotyon. 
hep ewein hebawc kynnreinion. CL1H 55 11.21-2.27-8) 

82 



Y Syntad a Fra a Them Spfranigeth. 

Mae'r termau hyn, a'r defnydd a wneir ohonynt ym marddoniaeth y cyfnod 

canol, yn darlunio'n effeithiol lawn agosrwydd y berthynas rhwng yr 

arglwydd a'i fro, sef y diriogaeth a oedd o dan ei awdurdod personal, 

ynghyd ag effaith y berthynas hon ar yr arglwydd, ar ei fro, ac ar y bardd 

sy'n canu ei glodydd. Yng nghyd-destun y canu mawl, mae mawl i fro neu 

ardal sydd o dan arweiniad uchelwr arbennig, yn rhan allweddol o'r moliant 

i'r unigolyn, am fod yr unigolyn hwnnw yn y sefyllfa o fod yn gyfrifol am 

lewyrch a dedwyddwch y fro honno. Fel y dywedodd Sion Tudur yn ei gywydd 

marwnad i Sion Salbri o'r Rug, 

Beth yw gwlad am geidwad gwr 
0 bai gwlad heb ei glewdwr? 
Beth yw sir heb d'obaith, Sion? 
Sir oer i bawb sy'r awron. (ST 78 11.21-4) 

Mae'r syniad fod yr uchelwr yn briod A'r fro yn llywodraethol mewn nifer o 

gerddi - yn y cerddi mawl, mae'r fro yn ami yn estyniad ohono, fel ei dy 

a'i deulu, ac yn y cerddi marwnad portreedir y fro hithau fel pe bai mewn 

galar am ei phriod. Lle bo'r briodas gyfrin yn llwyddo, ceir tir 

ffrwythlon, tywydd teg a phobl ddedwydd, tra bo ansicrwydd ynglyn A gallu'r 

uchelwr i lywodraethu, oherwydd clwyf neu wendid neu farwolaeth, yn arwain 

at anhrefn, cythrwf1 a galar yn y fro. Mae'r thema hon, sef thema 

Sofraniaeth, yn thema sy'n dod i'r brig yn am1 mewn ilenyddiaeth Geltaidd, 

a cheir tystiolaeth archaeolegol ynglyn ä'r Celtiaid cynnar, sy'n awgrymu'n 

gryf fod vifer o dduwiesau'r diwylliant Celtaidd yn gysylltiedig A 

chenhedlu a ffrwythlondeb. (M. Green 1986 . 72). Mewn llenyddiaeth 

fytholegol y gwelir y thema hon ar ei hamlycaf lle mae'r arwr, wrth ennill 

83 



gwraig yn briod, yn ennill y deyrnas hefyd, ac mae llwyddiant a 

ffrwythlondeb y deyrnas honno yn dibynnu ar ei allu i lywodraethu'n 

effeithiol. Yn y traddodiad Gwyddelig, mae personoliad gwlad neu fro fel 

gwraig neu dduwies yn un cyffredin lawn sy'n digwydd o gyfnod y sagau hyd y 

ddeunawfed ganrif, ac mae ei phriodas 8'r arwr yn cadarnhau llwyddiant y 

deyrnas a gynrychiolir. (6 Rahilly 1946: 14). Weithlau mae'r uniad rhwng 

yr arwr a'r dduwies yn golygu bod trawsffurfiad yn digwydd. Diffrwytho a 

dihoeni a was teyrnas os ydyw heb frenin neu arweinydd, a thrawsffurfir 

ffigur Sofraniaeth a fad yn wrach hyll 1 fad yn ferch hardd gyda dyfodiad 

teyrn, fel yn starlau Nia11 a Lugaid Laigde mewn chwedloniaeth Wyddelig. 

(Mac Cana 1955-6: 84). Personolir Sofraniaeth Iwerddon yng nghymeriad trau 

(tire) a Medb. Mae triu, yn Baile in Scäi1, yn dduwies sy'n cynnig cwpan 

euraid i frenhinoedd Iwerddon. Dyma hefyd arwyddoc8d ladh, sy'n cynnig 

cwpan o fedd i ddewis frenin Iwerddon yn nefod y neithior, ac yr oedd 

derbyn y cwpan yn gyfystyr a meddiannu'r dduwies ei hun (6 Rahilly 1947: 

14-16). Mae cysylltiad yr enw Medb a'r gair Cymraeg meddw yn ateg 1'r 

weithred ddefodol hon (6 Maille 1927-8: 143),. 

Yng Nghymru, mae thema'r Sofraniaeth mewn llenyddiaeth yn fwy annelwig, ac 

mae'r elfen ddefodol a mytholegol wedi colli rhywfaint o'i harwyddocAd. 

Ceir rhai o'r motifau sy'n gysylltiedig &'r thema yn y Tair Rhamant, fel 

helfa anifail sy'n cynrychioli Sofraniaeth, trawsffurfiad y wrack hyll, 

amlder bwyd a diod, ynghyd ä'r cwpan sy'n symbol o feddiannu'r deyrnas 

(Goetinck 1975: 130-32). 

Mewn barddoniaeth, mae'r thema'n ei hamlygu'i hun mewn ffordd wahanol eto, 

and mae nifer o'r motifau yn aros yr un fath. Personolir tiriogaeth 
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arbennig fel gwraig yr uchelwr a folir, neu fel gweddw'r uchelwr a 

farwnedir, ac mae cyflwr y tir yn dibynnu ar allu'r uchelwr i deyrnasu. 

Mewn cerdd yn L1yfr O'Hara, disgrifir galar a gwendid y wlad ar 81 clwyfo'i 

phennaeth, Tadhg 6 hEadhra (c. 1560), 

Since the day he was wounded there has existed 
this reason for piercing my gaiety, a land whose 
streams cry most mournfully, and which is 
covered by a mist of depression... 

This poor widow, this wondrous white land 
whose shore lies smooth and unstirred, has 
experienced midery beyond any land - the 
juster it therefore is to soothe her sorrow. 

(McKenna 1951: 3-5) 

Pan fo'r wlad o dan awdurdod llywodraethwr cyfiawn a chadarn, ceir darlun 

pur wahanol, fel yn y gerdd ddadolwch i Brian Mag Shamhradhäin (m. 1298) yn 

Llyfr Magauran, 

Owing to thee rivers team with fish, and oaks blossom; 
the soil nourishes its corn, and all the land flows with 
milk for thee, 0 Brian. 

Thou makeat every green field fertile, 0 Guaire on the 
ploughing of its sad; all white with nuts is thy portion of 
(this) Greece, 0 young generous Mhg ShamhradhMin. 

(McKenna 1947: 299) 

Mae sofraniaeth Iwerddon yn thema gyffredin lawn yng ngherddi mawl yr unfed 

ganrif ar bymtheg a'r all ganrif ar bymtheg (4), ac erbyn y ddeunawfed 

ganrif datblygodd confensiwn yr Aisli gyda dyfodiad y mudiad 

Jacobite. (J. E. C. Williams 1971: 127-9 a Power 1969: 97). 
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Thema Sofraniaeth ym Jarddoniaetb Cymru. 

Ceir olion o'r thema hon ym marddoniaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol, fel y 

dangosodd Rhian Andrews yn ei hastudiaeth o'r Gogynfeirdd. Y nodweddion o'r 

canu sy'n awgrymu'r thema yn ei barn hi ydyw'r defnydd o'r gair 'priawd' yn 

yr ymadrodd 'Prydain briawd' i ddisgrifio tywysog neu uchelwr, y cysylltiad 

rhwng ffrwythlondeb y tir a theyrnasiad y tywysog, a'r arwyddion 

goruwchnaturiol a ddaw yn sgil marwolaeth y brenin (Andrews 1976: 25-7). 

Erbyn cyfnod yr uchelwyr, ni cheir yr ymadrodd 'Prydein briawd' neu ei 

gyffelyb yn y canu, and mae'r syniad fod cwlwm annatod rhwng yr uchelwr a'i 

fro, a'u bod yn cyd-dyfu ac yn cyd-ddylanwadu yn nodwedd gyffredin. Er nad 

yw thema'r Sofraniaeth yn amlwg yn y cyfeiriadau hyn, ymddengys fod rhai 

chonynt, o leiaf, yn ei adlewyrchu'n anuniongyrchol. Canodd Hywel Cilan 

fawl i Ddafydd Llwyd o Abertanad, gan nodi, 

Dy fro, yng nghysgod dy frig, 
A dyf gyda phendefig. 
Dy wyr nod, dewrion ydyn', 
I droi dur yn dy raid yn'. 
Dy genedl ydyw gwinwydd 
Holl Gymru wrth dynnu dydd. 
Dy nerth, oedd rhaid ynn wrtho, 
Dy oes yn bumoes y bo. (HC 6 11.55-62) 

Yr oedd vifer o swyddogaethau anhepgorol a ddisgwylid gan y gwr a fynnai 

wasanaethu'i fro yn deilwng. Yr oedd maint ei awdurdod tiriogaethol yn 

elfen bwysig yn y moliant, a'r bardd yn nodi hyn yn fynych fel un o'i 

rinweddau. Yr oedd Hopcyn ap Siön, o fro Gwyr, yn 'frenin' ar ei 

diriogaeth, yn 61 Lewys Glyn Cothi. Disgrifir ei lys fel 'Lle teyrn 

gerllaw Tawy'(B. Roberts 1982: 31), a nodir hefyd amdano, 

Arfer Hopgyn gofyn gwin 
Ali brynu fat y brenin. (ibid. ) 
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Ehangder ei awdurdod tiriogaethol sy'ii gyfrifol am ei statws cymdeithasol, 

yn 61 pob tebyg, 

Iddo y mae, arglwydd men, 
Daear Llanbedr oll, unben; 
Saint Cldr dan ei faner 'f6, 
A swyddau Cemais iddo; 
Bro Went, Morgannwg o'1 bron, 
Bro Wyr ac Aberdaron. 
Bid, arglwydd ar bedeirgwlad, 
Bywyd iarll i fab ei dad. 

Nid yw thema'r Sofraniaeth yn amlwg sawn yn y gerdd hon, and fe welir ynddi 

pa mor bwysig y gallai uchelwr fod o fewn terfynau tiriogaethol arbennig. 

Mae'n sicr fod elfen a ormodiaith yn nisgrifiadau'r beirdd o bwysigrwydd yr 

uchelwr yn ei fro, and nid rhestru tiriogaethau er mwyn rhestru yn unig a 

wnant, fel y dengys y marwnadau lle mae'r berthynas annatod rhwng yr 

uchelwr a'r fro yn cael ei adlewyrchu yn nelweddiad y cerddi. Pan fo'r 

berthynas allweddol hon o dan fygythiad, a'r uchelwr yn glaf neun farw daw 

thema'r Sofraniaeth i'r brig; er enghraifft, yn ystod Rhyfeloedd y 

Rhosynnau. Mae'r wlad heb arweinydd milwrol, heb amddiffynnwr a heb 

gynheiliad, ac mae'r fframwaith cadarn a sicr yr oedd holl fywyd y fro yn 

dibynnu arni yn gwamalu. Mae'r uchelwr yn aml yn cael ei ddisgrifio fel un 

sy'n tyfu o'r fro, gan mor agos ei berthynas iddi. Yn ei gywydd moliant i 

Sion ap Hywel ap Tomas o Euas, dywedodd Lewys Glyn Cothi, 

Llyna i grym, llawn o'r gras, 
Llywydd a chanllaw Euas. 
Clo'r Dre-hir, a'r sir, a'r swydd, 
Pr Gelli, dör ac allwydd. 
A maen gwn hyd ym Mynwy, 
A phren o goed Dyffryn Gwy, 
A phridd a chyff a ruddaur, 
A ffrwyn i weilch Dyffryn Aur. (LGC3 46 11.39-46) 
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Felly hefyd Edward ap Dafydd o'r Waun, yn 61 Guto'r Glyn, ac fe'i disgrifir 

fel derwen sy'n tyfu o'r fro ac yn lledu ei ganghennau drosti, 

Un faner A chaterwen 
Yw Edwart, brenhinwart bren; 
A'i feddiant fwy-fwy iddo, 
A'i frig yn amgylch ei fro. (GG 44 11.9-12) 

Niweidiol lawn, felly, fyddai'r rhwyg pe ba1 uchelwr yn cael ei giwyfo 

neu'i ladd, fel y dywedodd yr un bardd mewn cerdd i Syr Wiliam ap Thomas o 

Raglan, 

Dadwreiddio'r Deau drwyddi 
Yw draw dy ddadwreiddiaw di. 
Yfed pn Hafren yw hyn, 
A d+r 

Jysg 
yw d'oresgyn. (GG 128 11.71-4) 

Mae rhyw rinwedd ddwyfol, oruwchnaturiol, bron, yn perthyn i Syr Wiliam. 

Aid yw ffawd yn ei erbyn - mae of yn rheoli'i ffawd ei hung 

Daly'r wybrwynt, dilwyr obrwy, 
Deifio'r mbr yw dy fwrw mwy. 
Mae pen y dynghedfen hir 
I'th law fal na'th ddileir. (ibid. 11.75-8) 

Mae'r elfen oruwchnaturiol hon, neu'r syniad o ymyrraeth goruwchnaturiol ym 

mherthynas yr uchelwr Ali fro , yn cael sylw hefyd San Lewys Glyn Cothi. 

Fe'i ceir yng Nghywydd Moliant Dafydd Goch Barwn Ystepltwn (LGC 3 39-40), 

sydd fel pe barn awgrymu fod yr uchelwr wedi'i ragordeinio i'w fro, 

Pwy yw'r un er yn fab bron 
Sy ddethol yn Swydd Ieithon? (LGC3 39 11.1-2) 

Mae'r syniad hwn fod perthynas gyfrin rhwng yr uchelwr A 'duwies' ei 

diriogaeth yn cael ei adleisio eto gan Guto'r Glyn mewn cywydd i wr 

crefydd, sef Syr Wiliam, person Merthyr Tudful. Ymddengys fel pe bai 
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syniad paganaidd yn gymysg A Christnogaeth yn y gerdd hrn, oherwydd fe 

bortreedir Syr Wiliam fel cariad santes y fro, sef Tudful, 

Nid cariad, diymwad teml, 
Ar fursen oer, oferseml, 
Eithr cariad o wlad y wledd, 
Ar Dudful, wr diawdfedd. (GG 242-3 11.27-30) 

Mae'r syniad fod trawsffurfiad wedi digwydd yn cael ei awgrymu yn y gerdd, 

Mae'n addaw, em wen, iddi, 
Dlysau heirdd, mar diws yw hi! 
Croywglych, cyweirio'r eglwys, 
Llyfrau a chreiriau a chrwys. (ibid 243 11.37-40) 

Syr Wiliam ydyw'r dewisedig uni fel petal; yr un y mae'r santes wedf'i 

benodi'n gymar iddi, fel Rhiannon yn ei phenderfyniad i gael Pwy11, 

Gwrthod a wna, gwyrth Duw Nkr, 
Gwr o bell a grybwyller, 
Gan ddewis, gynnydd awen, 
Gwr o'i phlwyf, goroff ei len. 
Ac nid oedd, o gwneid addef, 
Addwyn dyn iddi and ef. (ibid. 11.43-8) 

Nodwedd arall a briodolir i'r uchelwr yn sgil ei 'briodas' d'r dduwies 

diriogaethol, ydyw ei allu i ddarparu gwin i drigolion y fro, 

Dafydd sy winwydd, ap Sibn -a dir Gwyr 
I droi'r gwi n yn ff ynnon; 

Dafydd, fegis dwy afon, 
A'i dyry fyth hyd ar Fön. (B. Roberts 1982: 35) 

Mae perthynas yr uchelwr All fro yn cael ei grybwyll mewn ffyrdd eraill, 

hefyd. Mae'r uchelwr yn y cerddi mawl yn aml yn cael ei bortreadu fel 

cynheiliad bro (5). Efö sy'n rheoli'r uned frodorol ac yn gyfrifol am ei 

llwyddiant a'i dedwyddwch. Mae ganddo swyddogaeth hefyd fel amddiffynnydd 

brodorol yn erbyn ymosodiadau o'r tu allan, ac fel arweinydd milwrol ar 
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lefel leol sy'n gyfrifol am fintai frodorol o fewn milwriaeth genedlaethol. 

Mae awdurdod brodorol yr uchelwr unigol yn dibynnu ar ei ymlyniad wrth 

frenin Lloegr, a'i deyrngarwch iddo ac i'r uned gyfansoddiadol Brydeinig, 

ynghyd A'r ymddiriedaeth a roddir iddo o'r cyfeiriad hwn sy'n rhos rhwydd 

hynt iddo i fod yn 'frdyr'. Awdurdod gyfyngedig sydd gan yr ucbelwr, a pha 

nor aruchel bynnag yw'r epithetau a bentyrrir arno gan y bardd, termau 

ydynt sydd wedi'u cyfyngu gan derfynau tiriogaethol. Disgrifir Tomas ap 

Watcyn Fychan, er enghraifft, gan Guto'r Glyn fel, 

Brdyr rheimwyr a'u rhaement, 
Brenin brwydr gwin brodir Gwent. (GG 13 11.77-8) 

Gwr a fagodd dipyn o awdurdod o ganlyniad i ymddiriedaeth y Saeson ynddo 

ydoedd Gruffudd ap Nicolas, a weithredodd fel dirprwywr i arglwyddi 

absennol y Deheubarth, ac yn 61 Awdl Foliant Lewys Glyn Cothi iddo, y mae 

hall nadweddion y breyr delfrydol wedi'u crynhoi ynddo, 

Tad caredig/ Tai rhwymedig 
Terfynedig, / Tref a nodir. 
Teyrn gwledig/ Tref gadwedig, 
Twr caeedig/ Traw y'i cedwir. (LGC3 9 11.117-120) 

Mae'r trosiadau a ddefnyddir yn aml yn y cerddi moliant i uchelwyr 

dylanwadol yr Oesoedd Canal fel pe baent yn pwysleisio'r ffaith fad yr 

uchelwr a folir yn nodwedd allweddal ym mywyd y fro. Cyffredin lawn ydyw 

trosiadau fel 'twr' neu 'dref' neu 'fur' am uchelwyr dylanwadol. Yr oedd 

Llywelyn a Henri ap Gwilym a Lan Tywi ill dau yn gyd-gwnstabliaid 

Cetheiniog yn 1461-2, ac yn dal nifer a swyddi pwysig eraill yn y 

Deheubarth. Y mae Lewys Glyn Cothi yn eu gweld fel muriau amddiffynnal 

sy'n amgylchynu'r diriogaeth y maent yn gyfrifol amdani, 
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Dau froder, un gryfder grym, 
Dwy wal i'r wiad o Wilym; 
Deufur Domas ap Dafydd 
A gaeai'r wlad yn Gaer Ludd. (LGC3 55 11.5-8) 

Mae swyddogaeth y brdyr yn cael sylw manylach ganddo yn Awdl Foliant Tomas 

ap Gwatcyn, un arall o fAn uchelwyr y Deheubarth, 

yn y uro i bo o bedwar bann. byt. 
I byd our ac ariann. 

A grwms a gwyr i ymwan. 
Ac yno chwech gwin a chan... 

... I werin ai wlat a weryt. Tomas 
Rac un alanas rac nywl ennyt, 
Rac otua llatron rac aduyt. gwydel. 
Rac gweywyr ryuel rac rai heuyt. 
Rac drwc rac golwc rac gwyt. rac adwyth. 
rac tir ry ystwyth a rac tristyt. 

(LGC2 148-9 11.9-12,21-6) 

Swyddogaeth yr uchelwr delfrydol, felly, ydyw amddiffyn ei fro rhag pob 

math o fygythiadau - gelynion dynol a gweladwy fel lladron a milwyr 

gelyniaethus, ynghyd a bygythiadau mwy annelwig a haniaethol. Y ma'e'r bardd 

yn cysylltu ffyniant y fro A gallu llywodraethol yr uchelwr, ac y mae'r 

mawl a roddir i fro mewn awdl neu gywydd yn cael ei gynnwys yn ganiataol 

yn y moliant i'r dyn. Talodd Dudur Aled deyrnged 1'r ardal yn ei awdl i 

Robert Salbri o Lanrwst, 

Croeso tra fynno trwy faenol - Prydain, 
Paradwys daearol; 

A chnydau yd a chan döl 
A dwr Conwy drwy'u canol... (TA 22 11.61-4) 

Gwreiddin ffrwythau gwin ffrith Ddiganwy - fawr, 
0'r Forryd i Ddyfrdwy; 

_ Ffrwythau glyn gwyrdd ffrith Glan Gwy 
Ffriw'n cynnal Dyffryn Conwy. (TA 22-3 11.81-4) 
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NAe ffrwythlondeb Cefnamwich hefyd yn gysylltiedig a rhinweddau ei breyr, 

yn 81 Hywel Rheinallt yn ei gywydd moliant 1 Ruffudd ap Dafydd Fychan, 

Blodeyn Llyn burwyn yw'r bar, 
Blodeuaist gwbl o'i daear... 
A'th gaer heb waith egoriad, 
Caer lew, bedwar cwr y wiad. 
Seigiau'r gaer sy, Eigr a gwin, 
Seigiau Amwlch sy gennyn. 
Gwinllan rhwng Mon ac Enlli, 
Gardd yr holl gerddwyr yw hi, 
Gwin a gaf a llawn afael, 
Gorau wyt ti a Margred hael. (HRh 27 11.7-8,27-34) 

Mae'r uchelwr o'r gororau yn cyflawni swyddogaeth bwysig fel amddiffynnwr, 

hefyd, a'i fro yntau ydyw'r 'gorwlad' neu'r 'cywlad', sef tiriogaeth ar y 

ffin rhwng Cymru a Lloegr. Roedd y ffin rhwng Cymru a Lloegr yn weddol 

eglur ei diffiniad yn y cyfnod rhwng y bedwaredd ganrif ar ddeg a'r unfed 

ganrif ar bymtheg. Yr oedd hyn-yn rhannol oherwydd llwyddiant Edward Ii 

goncro'r" Dywysogaeth, and hefyd oherwydd i'r llif o fewnfudwyr o Loegr 

sefydlogi a lleihau'r angen i symud y ff in er mwyn eu cynnwys, ac oherwydd 

i siroedd cyffiniol Lloegr gael eu cyfrifoldebau cyfreithiol ac ariannol 

hwythau wedi eu diffinio'n gliriach (R. R. Davies 1987: 7). Brdyr a chanddo 

ddeimensiwn ychwanegol i'w swyddogaeth arferol ydyw'r uchelwr o'r gororau, 

gan amlaf, sef amddiffyn ei diriogaeth ei Dun, a phobl y diriogaeth honno 

rhag gelyn estron sy'n meddiannu tiriogaeth gyffiniol. Gelwid Cynddylan yn 

'befyrbost kywlat', ac yr oedd Gruffudd Penrhyn ap Llywelyn o Ddeuddwr yn 

cyflenwi'r un swyddogaeth, yn 81 Hywel Cilan, 

Ceidwad ar y ddwywlad dda 
Yw Gruffudd dan Gaeroffa. 
Cawr i faes rhag herwyr fydd, 
Caer i wlad rhag gorwledydd. (HC 11 11.11-14) 
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Roedd amddiffyn y fro yn rhan o swyddogaeth y breyr beth bynnag, and yng 

ngweddill Cymru, amddiffyn rhag cyd-wladwyr a diriogaethau cyffiniol y 

byddid. Pan fo estroniaid yn bygwth y diriogaeth, roedd pethau'n wahanol, 

ac er mai awddiffyn ei fro ei hun y byddai'r uchelwr hwnnw, yr oedd ei 

lwyddiant neu ei fethiant yn bwysig a safbwynt hall 'wledydd' Cymru. 

Galwodd Hywel Cilan un o'i noddwyr, sef Rheinallt ap Gruffudd ap Bleddyn, 

yn, 
Braw cedyrn yn bwrw cadau, 
Braw'r Mars ydyw'r breyr mau. (HC 16 11.47-8) 

Ceir cerdd ddiddorol arall a safbwynt y Gororau gan Guto'r Glyn, sef ei 

gywydd i ofyn 'pals o faelys' oddi wrth gwnstabl Croesoswallt, ar ran 

Dafydd Llwyd o Abertanad. Mae'r bass, mewn ffordd, yn cynrychioli 

effeithiolrwydd y breyr i amddiffyn ei fro, yn yr ystyr fod y bais arfau, 

wrth amddiffyn corff Dafydd Llwyd, hefyd yn sicrhau diogelwch Powys, 

Athrywyn, terfyn y tir, 
Ydd ydwyf, rhwng y ddeudir. 
Pais ar ael Powys sy raid, 
Pair glAn rhag perygl enaid (GG 192 11.29-32) 

Bydd y bais yn amddiffynfa rhag ergyd a law Sais, sef prif elyn uchelwyr y 

Gororau, 
Piau honno? Ein pennaeth, 
Pais rhag gwayw Sais, a'i saeth. 
Pais gadarn haearn yw hi, 
Pais Arthur Powys wrthi. (ibid. 11.39-40) 

Swyddogaeth ymosodol yn hytrach nag amddiffynnol a dadogir ar y brdyr yng 

ngherdd Ieuan Tew Ieuanc i ofyn i Sion Prys o'r Drenewydd yrru'r Saeson o 

Bowys. Gyrru'r Sais o'r gororau ydyw deisyfiad yr awdl hon - cerdd sy'n 

ddyledus i gerddi Lewys Glyn Cothi a Thudur Penllyn i Saeson y trefi, and 

sydd hefyd yn parodio'r gerdd frud, gyda'r gwahaniaeth sylfaenol and 
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arwyddocaol mai'r fro yw'r endid sydd o dan fygythiad yng ngolwg y bardd, 

ac nid Cymru neu Ynys Prydain. Y rheswm am hyn, o bosib, ydyw safle 

dylanwadol Sion Prys, y gwr a gyferchir, yn y fro - yn Aelod Seneddal dros 

fwrdeistref Trefaldwyn yn 1558,1562,1567 a thros sir Drefaldwyn yn 1572 1 

1581. Ef8 ydoedd Mab Darogan yr endid hwn ac yr oedd gwarchod y diriogaeth 

rhag y gelyn yn rhan o'i gyfrifoldeb, 

Glanha ar frys Bowys o'i bön - i'w blaen, 
Blina blant alltudion; 

Gwna le in gan elynion, 
Gyr adar Sais ar grwydr Sion. (ITI 189 11.1-4) 

Ceir awgrym fod y bardd yn atgoffa'r gwr o'i gyfrifoldeb 1'w fro, a bod ei 

absenoldeb yn rhoi rhwydd hynt i'r Saeson gymryd drosodd, 

Llywiwch Saeson, Sion, oes ynoch - synnwyr 
Sonnir byth amdanoch; 

Llidiaw arnyn' Ile dyrnoch, 
Llyn y'th gAnt, llew Hathau Goch... 

Praff hawg Tomas, brasd brawyd - brysia'n d'61 
Hyd Iä1 y mae d'arswyd; 

Prysura, Prys a eurwyd, 
Perl mewn dysg y Parlmend wyd. 

GlAn wyd, hydd dulwyd, heddiw dod -y gawp, 
Gwympant rhag dy gysgod; 

Gwyr amhybyr ym hebod, 
Gwyr Saeson byrion ein bod. 

Am ein bod hebod hyd hyn - y'n treisiwyd, 
Trysor Sir Drefaldwyn, 

Y mae'n dost yma un dyn, 
Oes baldog o Sais boldyn. (ibid. 11.5-8,13-24) 

Puro Powys o'i phla ydyw dyhead y bardd, a defnyddir pob math o greaduriaid 

aflan i bwysleisio'r gymhariaeth hon, 

Gwych y tyn gwenyn i gwch, 
Gweled glaw yn glwyd a'u gwlych; 
Golch, Sion, yr holl Saesonach, 
Gyr i'r Mars fal gyrru'r noch... 
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Yma i'n difa maen' yn dyfod 
Yn aml bob amser ar ddisberod, 
A phob yn ddau a thri fal brain neu biod 
Y llanwyd holl dir y sir o'r sorod. 

(ibid. 198-9 11.25-8,41-4) 

Y mae'r gerdd hon yn fwy chwyrn yn ei dirmyg a'i hatgasedd at y Sais na'r 

un gerdd o eiddo Lewys Glyn Cothi, Tudur Penllyn a Dafydd Llwyd - rhai o 

feirdd mwyaf gwrth-Seisnig oes y cywyddwyr. Y mae cerddi gwrth-Seisnig y 

bymthegfed ganrif naill ai'n wleidyddol neu'n storiol, fel y dangosir maes 

o law, ac y mae rhyw gyfiawnhad i'r rhagfarn a'r atgasedd sydd ynddynt - 

dial cenedl yn y cerddi gwleidyddol a dial personal yn y cerddi storiol. 

Ni fanylir ar y rheswm dros wrth-Seisnigrwydd yr awdl hon, sydd ganrif yn 

ddiweddarach, er fod y termau 'plant Alis', 'plant Rhonwen' a 'meibion 

Hors' yn atgoffa'r gwrandawr o Frad y Cyllyll Hirion. Y mae'r 

gwrthgyferbyniad Trhwng daioni cynhenid y Cymro a drygioni cynhenid y Sais 

yn ymhlyg drwy gydol yr awdl, yn enwedig pan gyfosodir purdeb y naill ac 

amhurdeb y llall, 

Mew Ifor drysor, llaw Fair drosod, 
Llew dewr a chalon, llywia di'r chwilod; 
Me mae hyn, weithian, llymha eu nythod, 
Llew, ar blant Rhonwen y mae dy bennod; 
Llywia hwynt, gloyw bwynt, y glod - cei hyd fedd, 
Llywia un agwedd hwy a llwynogod. (ibid. 11.46-51) 

Eto i gyd, er cynaint yw atgasedd y bardd tuag at y gelyn Seisnig, nid yw'n 

awgryinu cyflafan i wared y fro o' i phla - eu gyrru oddi yno dan orfodaeth 

yw ei f wriad, 

Nid rhaid it fy naf wrth waith fy nhafod 
Na'u lladd ag arfau'n lluoedd i'w gorfod; 
Na'u gadael ychwaith yma'n giwdod, 
Na chwsg tra fo un ohonyn' ynod; 
Noda'i fwth, bygwth bigod - yn ei bass, 
Nid erys y Sais yn draws isod. (ibid. 200 11.57-62) 
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Mae'r elfennau hynny sy'n gysylltiedig A thema Sofraniaeth yn y cywyddau 

mollant, sef y syniad fod yr uchelwr yn gyfrifol am ffrwythlondeb ei 

diriogaeth, diogelwch a dedwyddwch ei phobl, ynghyd A'r syniad fod cwlwm 

annatod rhwng breyr a bra, yn cael eu hategu ymhellach yn y cerddi marwnad. 

Os oedd y briodas gyfrin rhwng yr uchelwr a'i diriogaeth yn golygu undod, 

sefydlogrwydd a llwyddiant, yna byddid yn disgwyl i'w farwolaeth fad yn 

ergyd drom i'r fro, gan ddod ag anhrefn, ansicrwydd ac ofn yn ei sgil. Os 

oedd uchelwr yn cael ei glwyfo neu'i anafu, yr oedd hyn ynddo'i hun yn 

ddigan i ansefydlogi bro. Mae'r wlad yn adlewyrchu cyflwr ei gwledig, fel 

y pwysleisiodd Gwilym ab Ieuan Hen yn ei gerdd 1 Ddafydd Llwyd ap Dafydd ab 

Einion o'r Drenewydd, 

Dy wlad, y mab diledach, 
Aed yn wyllt, onid ai'n lach; 
Heb flaenor, epil Einiawn, 
Heb neb yn ateb yn iawn. 
Eglwys fawr, glwys yw (ei]n gwlad 
Heb gloch, neu foch heb feichiad; 
Gwenyn yht, egin ein iör, 
Heb gau arnyn', heb gornor; 
Fal rhyderau bleiddiau blin, 
Heb eu blaenor, heb linyn; 
Fel y drudwy f11 drydar, 
Aflonydd yw ar flaen y ddär. (GIH 221 11.13-24) 

Adeg marwolaeth yr uchelwr, fe11y, fe ystyrir fod y fro yn colli rhan 

allweddol ohoni ei hun, a'i bod yn gwanychu ac yn galaru o ganlyniad i'r 

golled. Mae'r cyfeiriadau at effeithiau amrywiol y golled yn rhy niferus 

i'w rhestru i gyd, ac maent yn cwmpasu holl gyfnod y cywyddwyr. Dehonglwyd 

marwolaeth Tudur Fychan yn 1367 gan Iolo Goch fel. ergyd i'r fro, i 

ddechrau, ac yna'n ergyd i'r wlad, 

Llygrwyd Mon, myn llaw Egryn, 
Llygrwyd oll He gorau dyn, 
Llygrwyd Cymru gwedy gwart, 
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Llithr"iced hoed1 11w, yth Ricartt... 
Llywiodd Wynedd, llaw ddinag 
Llas pen Mon wen, y mae'n wag. (IG 178-9 11.23-6,37-8) 

Gallai'r bardd bwysleisio ymhellach agosrwydd y berthynas rhwng yr uchelwr 

a'r fro drwy ddelweddiad arbennig. Yn ei gywydd mollant i Domas Salbri 

Ieuanc, pwysleisir pwysigrwydd Tomas i'w fro drwy ddelweddiad aelodau'r 

corff. Mae Tomas Salbri yn cyflawni'r un swyddogaeth yn ei fro ag 

aelodau'r corff i'r unigolyn, 

Llaw a moliant, llew Maelawr, 
Llygad y Berveddwlad vawr, 
Piav'r grym, pywer a gras, 
Pont yma, penn yw Tomas. (GO 301 11.47-50) 

Yr oedd marwolaeth uchelwr yn gyfystyr A cholli aelod o'r corff, felly, fel 

yr awgrymodd Lewys Morgannwg yn ei farwnad i Syr Wiliam Herbert, Colbrwc, 

torred yr un troed i'r jaith 
torred dwylo'r tair talaith 
torred penn tre u Venni 
tre hen am ecktor yw hi. (LX 286 11.37-40) 

Ceir confensiwn tebyg San Sion Tudur yn ei farwnad i Wiliam Mostyn 

(m. 1576), 
Y pen oedd of pan oedd iau, 
A'r wlad oedd yr aelodau. 
Aed yr aelod ar elawr 
Pan 61 oll y pen i lawr. (ST 87 11.39-42) 

Mae'r syniad o'r arweinydd fel pen corff a phen cenedl yn cael mynegiant yn 

y farddoniaeth Gymraeg o gyfnod bore. Mae'r gerdd anhysbys 'Pen Urien' yn 

chwarae ar amwysedd y gair 'pen', mewn mynegiant o alar personal, 

Pen a borthaf yn anghat 
Vy llaw; llary ud llywyei wlat. 
penn post Prydain ryallat. (CL1H 13) 
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Yr oedd torfad y pen yn ddisgrifiad llythrennol yn y gerdd hon, ac unwaith 

eto yn nisgrifiad Gruffudd ab yr Ynad Coch o farwolaeth Llywelyn wrth i'r 

bardd gwyno, 
Bychan lies oedd im, am fy nhwyllaw, 
Gadael pen arnaf heb ben arnaw. '.. (L1yB 98) 

Ceir nifer o gyfeiriadau ffigurol at yr uchelwr fel 'pen' gan y cywyddwyr, 

a disgrifir ei farwolaeth fel 'torri pen' yn yr ystyr fod rhan annatod o'r 

fro wedi'i dwyn ymaith, heb unrhyw ystyr mwy llythrennol na hynny. Yr 

ystyr llythrennol, fodd bynnag, a geir ym marwnad Syr Gruffudd Fychan, gan 

Ddafydd Llwyd o Fathafarn; cerdd sy'n galaru'r ffaith i Syr Gruffudd, milwr 

o Froniarth ym mhlwyf Cegidfa, Sir Drefaldwyn, gael ei hudo i Gasteil Coch 

gan Harri Grae, Arglwydd Powys o dan amod saffcwndid, ac iddo gael ei 

garcharu a'i ddienyddio yno. Mae amwysedd y gair 'pen' yn pwysleisio 

erchylltra ei farwolaeth a'i bwysigrwydd fel arweinydd brodorol, ac mae'r 

adlais bwriadol o drychineb marwolaeth Llywelyn ap Gruffudd yn dwysäu'r 

syniad o galled. 

Pen twysog Cymru 'Muellt, 
Pen Gruffudd, lafn meinrudd wellt, 
Fychan lew, f'achwyn, a las, 
Farchog urddol, fraich gwrddwas... 
Pen teg wrth ei anrhegu, 
Penrhaith ar Bowys faith fu. (DL1 120 11.65-8,71-2) 

Ffordd arall o bwysleisio agosrwydd y berthynas rhwng uchelwr a thiriogaeth 

arbennig ydoedd drwy ddelwedd y corff a'r enaid. Yr oedd aarwolaeth yr 

uchelwr yn cyfateb i golli'r enaid, ac yr oedd marwolaeth y dyn yn golygu 

math o farwolaeth i'r diriogaeth hefyd. Dyma neges Guto'r Glyn ym Marwnad 

Rhys, Abad Ystrad Fflur, 
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Marw'n tad, muraiwyd Debt-udir, 
Mau fron ysgyrion ns gwir. 
Lladd gwlad oedd ddwyn penadur, 
Llas tir n phlas tyrau Fflur. 
Ei chorff o hiraeth a chawdd, 
A'i henaid a wahanawdd. 
Lie bwrier pren gwyrennig, 
Llwyr y briw llawer o'r brig; 
Felly frig Ceredigiawn 
A friwyd oll fwrw ei dawn. (GG 30 11.31-40) 

Felly hefyd effaith marwolaeth Sidn ap Dafydd o'r Llysnewydd ar fro GGiyr, 

yn 61 Ieuan Deulwyn, 

Ei farw, Sion, fawr ei synnwyr 
Am roi llyn, yw marw holl 4Oyr. 
Cilfäi, y corff claf y'i caid; 
Wedi Sion nid oes enaid. (B. Roberts 1982: 30) 

Dywedodd Tudur Aled yr un peth pan fu Meistr Raff farw, 

Y dydd yr aeth, nid oedd raid, 
Y bu Wynedd heb enaid! (TA 379 11.7-8) 

Weithiau, disgrifid galar bro yn nhermau effeithiau cosmig, fel nachlud neu 

niwl neu lifogydd, fel pe bai'r fro yn ymwisgo mewn dillad galar. Yr oedd 

marwolaeth meibion Tudur Fychan, sef Gronw ac Ednyfed, weds rhoi cyfiawnhad 

eironig i'r enw 'ynys dywell' ar Sir Fon, 

Hid diell yn tywyllu, 
Ni wyýl dim mwy no niwl du, 
Eithr eilun oeth uthr olwg 
Megis edrych mewn drych drwg; 
Daearen oedd diaraul - 
Dihir yw hyn, duo'r haul. (IG 198 11.53-8) 

Mwy arwyddocaol fyth ydyw'r modd y portreedir y fro fel gweddw yn y 

marwnadau, fel pe bai weds cael ei thrawsffurfio'n 61 i'w chyflwr hagr ar 

81 colli'i breyr. Mae nifer o ystyron i'r gair gweddw, a dichon fod 
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amwysedd yn nefnydd y beirdd o'r gair yn eu cywyddau. Yr ystyr cyfarwydd 

ydyw'r ystyr sydd wedi parhau mewn Cymraeg Diweddar, sef rhywun sydd weds 

colli cymar drwy farwolaeth. Ystyr arall ydyw 'diffaith, anial, gwag, heb 

feddiannydd'(GPC 1614). Mae'r cysylltiad rhwng gweddwdod a gwacter neu 

ddiffeithwch yn digwydd yn chwedl Iarlles y Ffynnon, lle mae'r iarllaeth 

a'r iarlles yn amddifad o'u harglwydd, 

A pherl dyfynnu y holl gyuoeth y un lle drannoeth a oruc y 
iarlles, a menegi udunt not y hiarllaeth yn wedu, ac na ellit y 
chynnal onyt o uarch ac arueu a milwryaeth. (R. L. Thomson 1968: 17) 

Felly hefyd y cywyddau marwnad yn y disgrifiadau a wacter y fro ar 61 

colli'i huchelwr. Galerir marwolaeth Robert Trefor o Swydd y Waun gan 

Guto'r Glyn, a phwysleisia'r bardd, 

Gwedd-dod oedd ddyfod ei ddydd, 
Gwlad heb leuad, heb lywydd. 
Gwae'r dref am Robert Trefawr, 
Gwae'r wlad, aeth y gaer 1 laver. 
Gwae'r Waun Isa, gwae'r nasiwn, 
Gwae am ryw Gymro 8 hwn. (GG 50 11.31-6) 

Felly hefyd marwolaeth Gruffudd Fychan ap Gruffudd ab Einion o Gorsygedol, 

Gwan yw ynys Gwenwynwyn; 
Gwynedd a IA1 San ei ddwyn. 
Gwyddelwern yn gwae ddolef, 
Gweddw ynt o'i guddiaw ef. (GG 259-60 11.27-30) 

Dyma effaith marwolaeth Rhisiart Herbert o Euas ar Vent yn 51 Iorwerth 

Fynglwyd, 
Gweddw yw Euas, gwae Ddwywent: 
gweddw fydd, dragywydd, Dair Gwent. (IF 30 11.15-16) 

Yn ei farwnad i Gruftudd Fychan a Ddeuddwr, y nae Hywel Cilan yn 

pereonoll'r fro fel y wraig weddw, a'i thrigolion fel plant anddifad, 
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Fy 11w ar hyn felly rhawg 
I Bowys weddw heb swyddawg. 
Tywyll fydd 1'r to ieuainc 
Roi'r farn pan eler i'r fainc... 
Mal y dall am liw dillad, 
Mae pob dyn fal mab heb dad. 
Rhyw blant a redant ar 61, 
Rhwysgant wrth dorri'u hysgol. (BC 3-4 11.23-6,29-32) 

Elfen arall o thema Sofraniaeth sy'n cael ei hawgrymu yn nelweddiad y 

farwnad ydyw coiled y wledd a'r gwin a fu gynt yn arwyddion o'r llwyddiant 

a'r llewyrch a ddaeth yn sgil y briodas rhwng yr uchelwr a'i diriogaeth. 

Awgrymir hyn gan gwyn Guto'r Glyn adeg marwolaeth Wiliam Herbert, Iarll 

Penfro ym Manbri yn 1469, 

Gwinllan fu Raglan Vr iaith, 
Gwae ni wýl ei gwin eilwaith! 
Gwae a weles ar galan 
Gynnal gwledd ar ganol glan! 
Gwae a geisio rodio rhawg 
Gwent dlawd oedd gynt oludawg! (GG 143 11.55-60) 

Geilw Rhys Goch ar longau Sbaen i droi'n 61 o'u taith i gludo gwin i Wynedd 

am fod 'Ffelaig Mbn', sef Meredudd ap Cynfrig, wedi marw. Mae'r bardd mewn 

galar oherwydd colli'i haelioni, 

Gwag tefyrn, y^meddgyrn mau, 
Gwynedd am y gwr gwinau. 
Gwys fy ngholled am Fredudd, 
Gwn gael, wr hael, ei our rhudd. 
Gwin, dug in feirdd, gwyn, digon, 
Gwae ni marw haelioni Mön! (IGE 306 11.5-10) 

'Y mae'r gwin yn arwydd neun symbol o'r ffrwythlondeb a'r dedwyddwch a ddaw 

yn sgil dewis arweinydd teilwng. Ofnir y collir yr holl bethau hyn gyda'i 

farwolaeth, neu o leiaf dyna'r confensiwn a awgrymir yn y canu, fel y 

dywedodd Lewys Morgannwg adeg marwolaeth Syr Wiliam Mathew o Radyr Llandaf, 

SR 1! 
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llysau a phrennau dyffrynnoedd/ brynnau 
llai ffrwythau llynnau a gwinllannoedd 
llai kerddau llysau llysoedd/ ar wilau 
llai gwinau rannau i werinoedd. 
llai vaeth osywaeth llysyoedd/ gwinfaeth 
gwsanaeth llunaeth ar hall winoedd. 
llevynt na lenwynt lynnoedd/ na cherddynt 
lle gynt llanwysynt llym ynysoedd 
ochysant llevant llivoedd/ i wylysant 
wylant mawr wisgant mwrai wisgoedd. (LX 310-1 11.75-84) 

Diffrwytho a dihoeni a wna'r fro ar 61 marwolaeth Huw ap Rhisiart o 

Fodwrda, hefyd, yn 61 Wiliam Llyn, gan chwarae ar amwysedd 'gwiw' a 'gwyw'. 

Gwywodd pawb o'th ddwyn, fat brwyn bronnydd, 
Gwiwder morwiail a dail dolydd; 

Gwywach a glasach na'r gwlydd - yn tyfu 
Yw a'th adnabu na'th adnebydd. (WL13 108.11.73-6) 

Y mae thema'r tir diffaith yn elfen allweddol yn y chwedlau Arthuraidd, ac 

yn gysylltiedig ag ymchwil ar ran yr arwr. Y mae ymchwil yr arwr yn ei dro 

yn gysylltiedig 1'i swyddogaeth o adfer iechyd brenin hen neu glwyfedig yn 

y gobaith o adfer ei deyrnas o ddiffeithwch neu alanas rhyfel (Weston 

1920: 19). Yn chwedl Peredur, yr oedd tawedogrwydd yr arwr yn llys y brenin 

cloff yn golygu ei fod wedi colli cyfle 1 adfer iechyd y brenin a 

chadarnhau cadernid y frenhiniaeth. 0 ganlyniad, gwanhau a diffrwytho 

ymhellach a wnaeth y deyrnas, fel y mae'r forwyn hyll, sef y personoliad o 

Sofraniaeth cyn ei thrawsffurfiad, yn edliw yn llys y brenin Arthur, 

Dall uu y tyghetuen pan rodes itti dawn a chlot. Pan doethost y 
lys y brenhin cloff a phan weleist yno y maccwy yn dwyn y gwayw 
llifeit, ac a vlaen y gwayw dafyn o waet, a hwnnw yn redec yn 
rayadr hyt yn dwrn y maccwy, ac enryfedodeu ereill, heuyt, a 
weleist yno, ac ny ofynneisti eu hystyr nac eu hachaws. A phei 
as gofynnut, iechyt a gaffes y brenhin. ae gyfoeth yn hedwch. A 
bellach brwydreu ac ymladeu, a cholli marchogyon, ac adaw gwraged 
yn wedw, a rianed yn diossymdeith, a hynny oll o'th achaws ti. 
(Goetinck 1976: 57) 
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Xae'r cysylltiad rhwng cyflwr y diriogaeth a chyflwr y brenin yn cael 

mynegiant yn aml ym marddoniaeth yr Uchelwyr. Nid yw'r syniad o ymchwil yr 

arwr am y Sofraniaeth mor hawdd ei drosglwyddo i farddoniaeth, er mai 

dyma'r thema a geir gan Ddafydd Llwyd ym marwnad Syr Gruffudd Fychan, y 

marchog a ddienyddlwyd gan Harri Grae, Arglwydd Powys. Mae'r 'Greal' yn 

cael ei ddefnyddio mewn cymhariaeth A'r hyn a geisir, 

An y grýrr mwya' a gerais 
A'r coler aur, cul yw'r ais; 
Na'th welais, canwaith wylaf, 
Un amser er hanner haf, 
Mi a rodiais ym mrodir 
Dy wlad ymhob adail it 
I'th geisio, faith ddigasog, 
Mal am Y Greal, ym Grog, 
Coed a naint, Cydewain oll, 
Y Dugoed a Chefndigoll. 

A Nid nes dy weled, ged gwr, 
No Merddin yn y mawrddwr, 
Dig oeddwn am dy guddiaw, 
A chau drwg rhof a chwi draw (DL1 120 11.1-14) 

Y mae Beirdd yr Uchelwyr, fel y Gogynfeirdd o'u blaenau, yn chwannog lawn i 

ddefnyddio gormodiaith yn y marwnadau, a chonfensiwn arall a geir ganddynt 

sydd unwaith eto'n gysylltiedig A'r syniad o Sofraniaeth tiriogaeth 

arbennig ydyw'r arwyddion o. ddyfodiad Dydd y Farn - 'mynegiant Cristnogol 

o gred hyn o lawer' yn 61 Rhian Andrews (1976: 29). Gellir rhestru dilyw, 

niwl, tywyllwch parhaol, braw a dioddefaint fel rhai o'r arwyddion a 

grybwyllir, ac mae'r arwyddion hyn bron bob amser yn gysylltiedig A cholli 

breyr, ac yn awgrymu fod y Sofraniaeth mewn galar am ei chymar. Duw sy'n 

gyfrifol am alanas Maelor adeg marwolaeth Sion ap )tadog, yn 81 Gutun Owain, 

Duw oll, pa ra dywyllwc 
Dros hynn o vyd draw sy'n vwc? 
Ai niwl negys na welir, 
Ai trais tAn sy dros y tir? 
At dvedd wybr, ai dial, 
Ai 61 sy 'Xaelor a IA1? (GO 269 11.1-6) 
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Y mae awdl Dafydd Nannor i farwnadu Tomas ap Rhys o'r Tywyn yn adleisio 

narwnad Gruffudd ab yr Ynad Coch i'r Llyw Olaf, o safbwynt y disgrifiad o 

alar brodorion y diriogaeth, ynghyd 3'r galar goruwchnaturiol ac annaearol, 

Aml wylaw mal glaw ar glawr -y Deau. 
Aml llif o dremau, aml lief dramawr. 

Aml i mae oer was am wawr - anneirif, 
Aml drem a wnAi'r llif, and dwr mewn llawr... 

Aed nen ffyrfafen fferf fawr, a'r dwr oer 
Ar i ol, a'r lloer, a'r haul i'r llawr. 

Tristed i weled ar i elawr - gref! 
Truan fu y lief trwy nef a llawr. (DN 24 11.61-4,73-6) 

Parhaodd y confensiwn hwn fel rhan o ormodiaith y canu marwnad hyd yr unfed 

ganrif ar bymtheg. Ymyrraeth dwyfol oedd yn gyfrifol am yr effeithiau a 

daeth yn sgil marwolaeth Siön Gruffudd o Benllech yn 1584 neu 1585, yn 61 

Sion Tudur, 
Duw a oeres daearen, 
Dialedd ar Wynedd wen; 
Döi lanw fal dilyw neu fwy, 
Dial am afal mwyfwy; 
Mal Soddom, mul a suddir, 
Gomora yw holl Gymru hir. (ST 349 11.1-6) 

Felly 'hefyd marwolaeth Gruffudd ap Robert Fychan, Talhenbont, yn 61 Sion 

Brwynog, 
Arfon a Noll Fon, Eifionydd -a Llyn 

Dan y llanw'n dragywydd; 
Y Drindod, ddyfod ei ddydd! 
Yr aer mawr, orwyr Merwydd. (SB 175 11.1-4) 

Mae'n ddigon hawdd diystyru'r cyfeiriadau hyn o'r unfed ganrif ar bymtheg 

oherwydd eu gormodiaith a'u hanwreiddioldeb, and er bod arwyddocAd 

gwreiddiol y dechneg wedi diflannu, roedd yr uchelwr yn dal i fod yn bwysig 

ar lef el f rodorol ,o safbwynt dedwyddwch a sicrwydd yt ri gol i on yn y fro 

honno, ac o safbwynt galwedigaeth y bardd. Roedd nawdd yn dechrau prinhau, 
I 
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ac yr oedd marwalaeth noddwr yn aml yn golygu na fyddai'r etifedd mewn 

sefyllfa i ddod i'r adwy oherwydd y dynfa at Lundain a llys y brenin. Fel 

Iwerddon yng ngherddi Aisling y ddeunawfed ganrif, fe adewir y 'wlad' yn 

weddw, i ddisgwyl ac i obeithio am ddyfodiad cymar teilwng. Unwaith eto, 

manteisia'r bardd ar amwysedd y gair 'gweddw', sef yr ystyr o fod weds 

colli cymar, a'r ystyr o fod yn wag, yn anial a heb feddiannydd. Dyma'r 

neges yng nghywydd Wiliam Llyn i Ifan Llwyd o Ia1, yn ei alw'n 61 o Loegr. 

A gado gwyr ag odiaeth 
Ar dranc megys llong ar draeth 
Prudd fydd ymarwerydd nor 
Y llong a gollo i hangor 
Gwlad a'n brudd heb glod na bri 
Pen weddwo heb pen iddi 
Un pen oedd arnyn ai post 
Heb pen weithian pen aethost. (WL11 229 11.21-4) 

Roedd y fro yn colli ei chymar gyda phob marwolaeth ac ymadawiad, and yn 

gymysg 9'r ddelwedd hon, fe geir y syniad fad y glod, hithau, sef y 

traddodiad barddol Cymreig, yn dioddef oherwydd colli noddwr. Digwydd y 

confensiwn hwn yn aml ym marwnadau'r beirdd i'w cyd-grefftwyr, fel yng 

nghywydd marwnad Tudur Aled i Ddafydd ab Edmwnd, Dafydd Nanmor a Ieuan 

Deu1wyn, 
gweddw vvr alld a gwydd y vron 
gwarche vstvs gorchestion 
gwael vv wydd y gelvyddyd 
gwedir gerdd gadair i gyd. (DE 137 11.17-20) 

Xae'r fro a'r gelfyddyd yn dioddef adeg marwolaeth Llywelyn ab y ? Mel 

hefyd, yn 61 Guto'r Glyn, 

Gweiddi maent am gywyddwr, 
Gweddw yw'r gerdd am guddio'r gwr. 
Gweddw gwlad o gywyddau glwys 
Gwedi bwa gwawd Bowys. 
Gweddw arwestl y gwydd irion, 
Gweddw yw serch egwyddor son. (GG 14 11.21-6) 
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Erbyn cyfnod y dirywiad, y mae marwolaeth uchelwr gyn drymed ergyd 1 gerdd 

dafod a marwolaeth bardd ryw ganrif neu ddwy ynghynt. Y mae Wiliam L1yn yn 

mynegi ei ofid yn gelfydn ym marwnad Huw Gwyn, yr Hendwr, 

Darfu'r glod ddarfod ei ddydd, 
Darfu'r enw drwy Feirionnydd; 
Di-roi mwy, di-aur a medd, 
Di-enaid yw dwy Wynedd. 
Lie bu gerddwyr a gwyr gynt, 
Llwybrau haul lle bu'r helynt... 
Mae oer weiddi mawr iddyn' 
Mae rhew ac öd marw Huw Gwyn. (WL12 136 11.65) 

Fe ddengys y cyfeiriadau hyn at yr uchelwr a'i fro, a'i ran yn 

nhrefniadaeth cerdd dafod yn y fro honno, mai rhywbeth brodorol yn ei 

hanf od oedd barddoniaeth yn y cyf nod canol. Bu newid yn swyddogaeth y 

bardd wrth i statws ei noddwr newid, ac er nad oedd 'cadarnhau'r brenin yn 

ei frenhiniaeth' (Andrews 1976: 24) yn un o gymhellion Beirdd yr Uchelwyr, 

y mae paws a chynnwys y cerddi mawl yn y cyfnod wedi'r Goncwest yn 

awgrymu'n gryf mal gweithredu'r un amcanion ar lefel yn is yr oeddid yn 

aml. Er fod y dyhead am un arweinydd 1'r Cymry yn cael mynegiant o bryd 

1'w gilydd, naill ai mewn cerdd i uchelwr nodedig a gweddol adnabyddus, neu 

mewn cywydd brud, mae cyfran helaeth o waith y cywyddwr yn cadw o fewn 

terfynau bro neu diriogaeth benodedig wrth ganu clodydd uchelwr neu 

ddisgriflo effeithiau ei farwolaeth. Yr oedd dull y bardd o ennill ei 

fywoliaeth, sef y cwrs clera, yn golygu fod ganddo amgyffred o awdurdod 

tiriogaethol uchelwyr unigol, ac yn gwneud iddo sylweddoli mai nerth, 

cyfoeth a dylanwad cyfyngedig oedd ganddynt a oedd yn fwy effeithiol ar 

lefel leol nag ar lefel gyfansoddiadol ehangach. 
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Brogarwch y Bardd. 

Tystiolaeth arall i ategu'r ffaith mal rhywbeth brodorol ydoedd 

barddoniaeth yng Nghymru yng nghyfnod Beirdd yr Uchelwyr ydyw'r corff 

helaeth o gerddi brogarol a geir ganddynt. Mae'r cerddi hyn yn amrywio o 

fod yn gerddi brogarol pur, lle mae'r bardd yn cyfarch bro arbennig ac yn 

canu ei mawl fel pe bai'n unigolyn arbennig, i gerddi lle nad yw'r 

brogarwch and yn un elfen mewn cerdd foliant. Veithiau, canu clodydd bro 

mebyd a wna'r bardd, a thalu teyrnged i'r fro sydd wedi ei fagu a'i greu, 

fel petal. Dathliad ydyw o'r cwlwm personol rhwng unigolyn ag ardal 

arbennig. Bryd arall, mae'r bardd yn cyfeirio'i frogarwch at fro arall, 

bro sydd yn teilyngu teyrngarwch gwahanol i'w fro mebyd, and sy'n haeddu 

mawl oherwydd haelioni ei huchelwyr a'i thrigolion, y croeso a roddodd i'r 

bardd, a rhinweddau arnrywiol eraill. Brogarwch sydd wedi'i amodi gan nawdd 

ydyw, a'r bardd naill ai'n rhos mynegiant i deimlad personol gwirioneddol 

neu i deimlad personal yr hoffai pobl yr ardal honno feddwl ei fod yn ei 

goleddu. 

Mae cane brogarol, sef moliant i ardal benodedig neu uned diriogaethol 

adnabyddus, yn digwydd mewn amryw o gyd-destunau. Gellir dosbarthu'r 

rhain, yn fras, yn bedwar math: 

(a) Brogarwch o fewn y canu mawl -y bardd yn cyfarch noddwr, a'r moliant 

yn cynnwys moliant i fro. Nid y ganmoliaeth i'r fro sy'n bwysig, yn 

gymaint a'r fro o fewn cyd-destun moliant 1 berson. Un elfen yn unig o'r 

canu moliant ydyw'r brogarwch. 
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(b) Cerddi o fawl i ardaloedd arbennig, sef _erddi sy'n cyfarch y fro ac yn 

ei moll fel pe bai'n berson arbennig. Mae'r fro bob amser yn fenywaidd, ac 

mae'r math yma o ganu yn aml yn dilyn patrwm gweddol sefydlog, ac yn 

cynnwys mawl i harddwch y fro, ei chyfoeth al i hadnoddau, daicni ei phobl 

a'u tras ragorol, a rhagariaeth y fro ar unedau eraill a fewn y wlad. 

Mae'r cerddi yn aml yn son am seintiau'r ardal, ac yn galw am eu nawdd, a 

nawdd Duw a'r Drindod ar y fro. 

(c) Cerddi i amddiffyn y fro. Hynny yw, os yw bardd yn teimlo fod rhywun 
0 

wedi ymosod yn annheg ar fro arbennig (fel arfer ei fro enedigol), y mae'n 

canu cerdd i'w hamddiffyn, ac i ymosod ar y cyhuddwr. 

e. e. Gruffudd Hiraethog a Sion Brwynog, (Tegaingl a Gwynedd), 
Guto'r Glyn a Hywel Dafi (Gwent) 
Rhys Goch a Llywelyn ab y Moel (Gwynedd) 

Mae'r dull o ganu yn debyg i (b). 

(ch) Cerddi sy'n gysylltiedig ag alltudiaeth. Mae'r rhan fwyaf, and nid y 

cyfan, o'r cerddi o'r math yma yn deillio a ddiwedd cyfnod y cywyddwyr ac 

yn ategu'r ffaith mai rhywbeth brodorol ydoedd crefft y bardd. Vrth i 

uchelwyr Cymru deithio i Loegr a'r cyfandir, ac wrth iddynt gael eu denu 

fwyfwy i lys y brenin ac ysbytai'r brawdlys ac yn y blaen, yr oedd nawdd 

i'r bardd yn pallu, a'r dynfa i rai ardaloedd yng Nghymru ar gwrs clera yn 

gwanhau. Ceir enghreifftiau a gerddi sy'n canmol bra er mwyn denu noddwyr 

alltud yn 61 iddi - cerddi i gyffroi hiraeth, yn hytrach na'i fynegi. 

Hefyd, ceir enghreifftiau a hiraeth personal yn cael ei fynegi ar gerdd, 

wrth i'r bardd ei hun fad yn ailtud, naill ai oherwydd diffyg nawdd, neu 
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oherwydd teithio i Loegr neu'r cyfandir, yn enwedig os oedd y bardd yn 

uchelwr a heb fod yn ddibynnol ar glera i ennill bywoliseth. 

Canu Brogarol Cynnar 

Mae'r elfen frogarol mewn barddoniaeth yn ei hamlygu'i hun ymhell cyn 

cyfnod y cywyddwyr. Ceir mynegiant o hiraeth am le yng Nghanu Llywarch 

Hen, and mae amgylchiadau yn ogystal ag amser a phellter wedi profi'n 

wahanfur rhwng y llefarydd a'r Ile y cenir amdano mewn cerdd fel Diffaith 

Aelwyd Rheged (I. Williams 1935: 18-19). Ceir enwi lleoedd yn Englynion y 

Beddau, a'u cysylltu ag arwyr neu unigolion, and nid mynegiant o frogarwch 

a geir yma, yn gymaint A choffadwriaeth o'r hyn a fu. Yr enghraifft 

gynharaf sydd gennym. o gerdd frogarol bur ydyw'r awdl o foliant i Ddinbych 

y Pysgod a gofnodir yn Llyfr Taliesin, llawysgrif a ysgrifennwyd tua 1275 

yn 81 If or Williams (I. Williams 1940: 66), and ar ddechrau'r bedwaredd 

ganrif ar ddeg, yn 61 Marged Haycock (1983: 11), and tybir fod y gerdd ei 

hun yn dyddio o'r nawfed ganrif (I. Williams 1940: 69). Mae'r gerdd hon yn 

arddangos yr un nodweddion A rhai o gerddi'r cywyddwyr i foliannu Ile neu 

fro. Molar nodweddion gweledol y Ile -y gaer, a'r mbr o'i chwmpas, 

Aduwyn ar eu hor escor gynfrein. 
Godef gwrych dymbi hir y hadein. 
dychyrch bar karrec crec mor ednein. (ibid. 74,11.50-3) 

Hefyd, mae'r elfen o nawdd yn gysylltiedig A'r moliant, ac mae haelioni'r 

gr sy' n gyfrifol am y gaer a' i llwyddiant yn cael cryn sylw gan y bardd. 

Awgrymir mai of sy'n gy: rifol am lawenydd y bobl yn y gaer, ac mae'r 

moliant i Ddinbych yn estyniad o'r moliant y mae of yn ei deilyngu, i bob 

pwrpas, 
Aduwyn gaer yssyd ae gwna kyman. 
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medut a molut ac adar bann. 
llyfyn y cherdeu yn y chalan. 
Am arglwyd hywyd hewr eiran. 
kyn y vynet yn y adwyt yn deruin Ilan. 
eL am rodes med a gwin o wydrin ban. (74 11.27-32) 

Nodwedd arall y gellir ei chymharu a'r cerddi brogarol diweddarach ydyw 

gobaith y bardd am barhad y nawdd a'r croeso o'r lle arbennig hwn, 

pereit hyt pell y gell a treidwn (74 11.47) 

Y mae llwyddiant yr arweinydd, Bleiddudd, yn bwysig, hefyd, a cheir 

erfyniad am nawdd dwyfol i'r lle a'i phobl, 

lilt y mywn tyghet treidet trath(r)umein, 
A bleidut gorllwyt goreu affein. 
Dimpyner oduch llat pwyllad cofein. 
Bendith culwyd nef gytlef a fein. 
ar nyn gwnel yn vrowyr gorwyr owein. (75 11.53-7) 

Canodd Ieuan, fab Sulien - esgob Tyddewi ar ddiwedd yr unfed ganrif ar 

bymtheg - gerdd yn Lladin sy'n cynnwys mawl brogarol i Geredigion. Dyddir 

y gerdd rhwng 1085 a 1091 (Lapidge 1974: 72). Sonia'r bardd am ei falchder 

o fod yn ddisgynnydd i'r hil (gente) Frythonig, a fu mor ddewr yn ei 

gwrthsafiad yn erbyn Cesar (ibid. 83). Eto i gyd, Ceredigion yw ei 

diriogaeth (patria), ac fe'i canmolir am ei chyfoeth, ei dewrder a'i 

haelioni. Yn wahanol i gerddi brogarol y cywyddwyr yn ddiweddarach, rhydd 

Ieuan ddisgrifiad penodol o ddaearyddiaeth yr ardal, cyn canoli'1 sylw ar 

Lanbadarn Fawr, lle ganed ei dad, Sullen, 

exprimit hec tabule formam iam quattuor oris: nam coons 
excelsus consurgit solis ad ortus, proficuus multis pecorum 
iam pastibus apte; immensus fluuius dextrales irrigat oras 
ac latus occiduum latum mare proluit finde; at Boree partes 
flumen discriminat ingens. per mare sic montemque simul 
binosque per amnes fertills hec regio discernitur undique 
uersus. 
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(This (land) exhibits the form of a table with four sides. 
For a lofty mountain (i. e. Plynlimon) rises at the source of 
the sun (i. e. in the east), advantageous (in providing) much 
pasture for the flocks. An immense river (i. e. the Teifi) 
irrigates the right-hand side (of the country, i. e. the 
south), and then the wide Sea washes the western side. But 
a mighty river (i. e. the Dyfi) divides the region of the 
north. This by the sea, together with the mountain and the 
two rivers, this fertile region is discerned on all sides. I 

(ibid. 84-5) 

Meirionnydd ydyw'r fro sy'n Gael ei moll gan Hywel ab Owain Gwynedd yn ei 

Orhoffedd (L1H 315-6), yr enwocaf, a bosib, a hall gerddi brogarol Cymru yn 

yr Oesoedd Canal. Er ei henwoced, digon unigryw ydyw'r gerdd hon, nid yn 

unig a fewn cyd-destun cerddi'r Gogynfeirdd yn gyffredinol, and hefyd a 

safbwynt y cerddi bragarol a ddaw ar ei hbl. Y mae nifer o feirniaid wedi 

sylwi ar arbenigrwydd Hywel ab Owain Gwynedd yn y traddodiad Cymreig, ac 

mae T. Gwynn Jones (1915: 28) yn mynd cyn belled ag awgrymu mai cefndir 

hanner-Gwyddeleg Hywel sy'n gyfrifol am ei safle unigryw yn y traddodiad. 

Y mae J. E. Caerwyn Williams, ar y llaw arall, er ei fod yn cydnabod 

arbenigrwydd Hywel ab Owain, yn tynnu ein sylw at thema brogarwch yng 

ngwaith Ausonius a Bordeaux (ca. 310-ca. 393-4) a'r awgrym a rydd Nora 

Chadwick o'r dylanwad Celtaidd ar ei waith. (J. E. C. Williams 'Beirdd y 

Tywysogion', a Chadwick 1955: 54). Yr oedd Hywel ab Owain yn dywysog, ac nid 

oedd yn ddibynnal ar nawdd i'w alluogi i ddilyn ei grefft. Dyma un rheswm 

tebygol dros arbenigrwydd ei Orhoffedd, sef mai mynegiant gwirfoddol a 

deimlad gwirioneddol sydd yn y gerdd, heb ei amodi gan unrhyw ofyniad o'r 

tu allan. Eta i gyd, nid yw hyn ynddo'i hun yn ddigon i gyfrif am 

arbenigrwydd y gerdd. Un o'r pethau nas ceir yn fynych yng ngherddi 

bragarol y Cywyddwyr ydyw'r elfen a serch a geir yn y mynegiant a gariad at 

fro. Hyd yn oed pe bawn yn derbyn mai cerdd arall ydyw'r ymffrost am 
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orchestion serch ar ddiwedd y gerdd, nid yw hyn yn cyfrif am y disgrifiad a 

geir yn ail hanner y gerdd, 

Caraf y morua y meiryonnyt. 
men y bu ureich wenn yn obennyt. 
Caraf yr eaws arwyryaws wyt. 
yg kymer deu dyfyr dyffrynt iolyt. (L1H 316 11.18-21) 

Mae'r' nodweddion sy'n gwneud y gerdd hon mor arbennig yn y traddodiad 

Cymreig yn debyg i nifer o'r nodweddion ym marddoniaeth ytrwbadwriaid, fel 

y sylwodd J. Lloyd Jones (PBA xxxvi: 190). Diddorol, yn y cyswllt hwn, ydyw 

ei chymharu A cherdd frogarol, neu wladgarol hyd yn oed, o ystyried 

annibyniaeth ac arbenigrwydd y diriogaeth dan sylw, gan Peire Vidal. Bardd 

a oedd yn perthyn i gyfnod ychydig bach yn ddiweddarach na Hywel ab Owain 

oedd Vidal (Bu Hywel ab Owain farw c. 1170 a chyfnod canu Peire Vidal ydoedd 

c. 1180-c. 1205), and y mae'n perthyn i draddodiad y trwbadwriaid. Cerdd i 

ddisgrifio'i gariad at Proensa (Provence) sydd ganddo, ac mae'r mynegiant o 

serch at ei gariad a'r mynegiant o frogarwch yn ymdoddi i'w gilydd, 

For no one knows so sweet a country 
as from the Rhone to Vence, 
enclosed between the sea and the Durance, 
and nowhere knows a joy so pure that shines. 
And so among those noble people 
I have left my rejoicing heart 
with her who brings laughter back to the afflicted. 

For a man cannot draw bad luck 
the day he thinks of her, 
for joy is born in her and comes forth to us. 
And whoever praises her 
and whatever he says, he tells no lie: 
for there's no arguing: she's the best 
and gentlest beheld in this world. (Ford 1983: 442) 

0 gymharu Gorhoffedd Hywel ab Owain Gwynedd A cherddi brogarol cyfnod yr 

Uchelwyr, fe welir fod nifer a nodweddion cyfatebol rhyngddynt. Mae elfen 
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o alltudiaeth yn yr awdl, a'r alitudiaeth hon yn ei thro sy'n cyffroi 

hiraeth y bardd am ei frc, 

Gorpwyf ellygdawd o alltudet... 
Gorpwyfy kyn/bwyf bet butei newyt. 
tir tegygyl teccaf yn y eluyt. (L1H 316 11.12,26-7) 

Mae'r gerdd hon yn ymgais nwydus i ail-fyw profiadau, ac i restru hall 

nodweddion y fro, a hynny ar frys, fel petal, cyn iddynt fynd yn angof. 

Caraf y morua ae mynytet. 
ae chaer ger y choed ae chein diret. 
a dolyt y dwfyr ae dyfrynnet. 
ae gwylein gwynnyon ae gwymp wraget. 
Caraf y milwyr ae meirch hywet. 
ae choed ae chedyrn ae chyuannet. (ibid. 315-6) 

Ymhen pedwar can mlynedd, gwelwn Ieuan Tew Ieuanc (c. 1540-c. 1608) yn rhoi 

mynegiant i'w hiraeth ar ffurf cywydd. Cyfetyb ei gywydd i'r Gorhoffedd yn 

yr ystyr mai cerddi gan wyr alltud ydynt, a'u bad yn cyfeirio at yr un fro, 

sef Sir Feirionnydd. Eta i gyd ychydig lawn a gyfatebiaeth a geir a 

safbwynt gwerth llenyddol y cerddi. Cerdd ffuantus, gwynfannus ac 

ystrydebol ydyw cerdd Ieuan Tew Ieuanc, yn llawn gormodiaith annidwyll yn 

ei ymgais 1 ddisgrifio hiraeth personal, sy'n cymharu'n anffafriol ag 

urddas cerdd Hywel gyda'i fynegiant syml, dirodres, 

Gwynedd gyfannedd! Gwae fi 
Na baidd fy wyneb iddi! 
Ni ddaw im un hawddamor, 
Nid rhydd na mynydd na mbr... 
Ba dristwch! (bwriwch fi 1'r bedd), 
Ba boen yw byw heb Wynedd! (ITI 80 11.41-4,47-8) 

0 safbwynt brogarwch yng ngherddi'r Cywyddwyr, mae'r elfen hon yn ymddangos 

yn bur gyson yn y canu, o'r cyfnod cynharaf tan y dirywiad, and nis ceir i 

unrhyw raddfa eang ar unrhyw adeg. Er 1 Ddafydd ap Gwilym ddilyn llwybrau 
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Hywel ab Owain Gwynedd, o safbwynt ei ddewis bynciau o serch a natur, ni 

cheir ganddo unrhyw gywydd neu awdl sy'n dilyn patrwm y Gorhoffedd. Ceir 

elfen a fawl 1 le yn ei gerddi moliant prin, fel ei ddisgrifiadau a 

Fasaleg, 
Lie y trig y bendefigaeth, 
In wleddau, ern foethau, ' n faeth, 
In wragedd teg, yn egin, 
Yu weilch, yn filgwn, yn win... (DG 25 11.41-4) 

a Bryn-y Beirdd, llys ei ewythr, sy'n bwysig iddo o ran nawdd a chroeso, o 

flaen dim, 
Lle gnawd cael gwasgawd a gwisgi - ddillad, 

Llety anghaead wastad westi. 
Lle cynefin gwin, a gweini - heilgyrn, 

Lle chwyrn, llwybr tefyrn, lle beirw Teifi. 
(DG 31 11.19-22) 

Bardd annibynnol, heb deyrngarwch amlwg i unrhyw le and y deildy, ydoedd 

Dafydd ap Gwilym, a hyd yn oed pan fo'n canu clod i le, y nawdd a'r 

gwmniaeth ac nid nodweddion arbennig y lle penodol hwnnw sy'n cael y sylw 

pennaf ganddo. Y mae hyn yn wir an y disgrifiadau a nodais uchod ynghyd 

A'r gerdd i Niwbwrch a drafodir yn yr adran am drefi Cymru. 

Difudd fyddai manylu ar bob cyfeiriad at le yng ngherddi moliant Beirdd yr 

Uchelwyr; yn bennaf, am fod enwau lleoedd yn digwydd mor aml, a heb fod o 

unrhyw arwyddoc1d arbennig yn y math yma o ganu. Nid yw disgrifiad ynddo'i 

hun yn arwydd a frogarwch neu deyrngarwch arbennig i'r lle hwnnw, ac 

eithrio teyrngarwch i'r geiniog. Ceir disgrifiad digrif o'r agwedd hon gan 

Lywelyn ap y Noel yn ei ddisgrifiad a Faeliennyd yn gywydd i'r Pwrs, 

Xwnai dud, mae yno, dos, 
Gant a'th eurant, i'th aros. 
Hid oes na chysgod na dyn 
0 Dir Mael and our mEelyn. (IGE 197 11.9-12) 

114 



Y mae cerddi'r cywyddwyr yn tueddu i ddisgrifio'r hyn a welir gan y bardd 

ar draul mynegiant o deimlad personal, ac anodd, feily, ydyw canfod 

brogarwch gwirioneddol mewn cerdd. Prin lawn yw'r Bair allweddol 'carat' 

yn eu disgrifiadau, er y ceir ambell ddisgrifiad goddrychol penigamp a bryd 

i'w gilydd. Cafodd Iolo Goch nawdd gan feibion Tudur ap Goronwy o Fon, ac 

y mae hyn yn cyffroi darn o fawl i'r ynys yn ei gywydd foliant iddynt, 

Mon yr af, dymunaf reg, 
Mynydd-dir manwyeidd-deg, 
Mam Wynedd, mae im yno 
Geraint da eu braint i'w bra. (IG 187 11.39-42) 

Cerdd ddisgrifiadol, i bob pwrpas, ydyw ei gywydd i lys Owain Glyndwr yn 

Sycharth, ac y mae teyrngarwch y bardd i'r lle yn annatod oddi wrth ei 

deyrngarwch a'i gariad at berchennog y lle, 

Pererindawd, ffawd ffyddlawn, 
Perwyl mor annwyl, mawr sawn, 
Myned, mau eidduned oddain, 
Lles yw, tua llys Owain. (IG 226 11.5-8) 

Yna, ar 81 ei ddisgrifiadau manwl o allanolion y lle, ceir mynegiant o 

deimlad gwirioneddol i orffen y gerdd, 

Gorau Cymro, tro trylew 
Piau'r wlad, lin Pywer Lew, 
Gwr meingryf, gorau mangre, 
A phlau'r llys, hoff yw'r lie. (IG 230 11.93-6) 

Er mwyn osgoi manylu gormod ar gerddi fel hyn, bwriadaf gyfyngu fy 

nhrafodaeth i gywyddau ac awdlau sy'n cyfeirio at unedau tiriogaethol eang, 

fel 'gwledydd', siroedd neu gantrefi, a cheisio dadansoddi beth yn union 

ydoedd perthynas y bardd A hwy. 

115 



Ymrysonau a Theyrngarwch Bro 

Y mae teyrngarwch bardd i'w fro ei hun yn ei amlygu'i hun mewn ymryson yn 

fynych, ac yn aml lawn maer bardd yn ymgymryd 2'r swyddogaeth o amddiffyn 

ei fro ei hun os yw'n teimlo iddi gael cam gan arall. Y mae Rhys Goch 

Eryri a Llywelyn ap y Moel yn sicr o'u teyrngarwch i'w bröydd mebyd, fel y 

dengys yr ymryson a dyfodd o ganlyniad i gamddealltwriaeth ar ran Llywelyn. 

Mae'r elfen hon o gystadleuaeth rhwng bro a bro yn rhagflaenu'r gwrthdaro 

honedig rhwng Gwynedd a Deheubarth yn Eisteddfod Caerfyrddin -y naill a'r 

llall yn haeru mai gan y dalaith honnojoedd yr hawl i osod trefn a 

rheolaeth ar y traddodiad. Yn yr ymryson rhwng Rhys Goch a Llywelyn ap y 

Moel, camddehonglir geiriau Rhys Goch ym marwnad Gruffudd Llwyd gan 

Llywelyn fel sarhad ar allu Powys i werthfawrogi crefft y bardd: 

Aflawen wyf a flaen neb, 
Am nad adwaeniad, rhad Rhen, 
0 Bowys neb ei awen. (IGE 157 11.8-10) 

Fel un o gyd-feirdd Gruffudd Llwyd ym Mhowys, y mae Llywelyn yn ymateb yn 

ffyrnig Vr geiriau hyn, gan fynnu fod gan wyr Powys gystal amgyffred o'r 

traddodiad yn eu bro ag a oedd gan bobs Gwynedd, 

Paham, ddinam ddaioni, 
Dawn mawr, nad adwaenem-1, 
Rhag neb o Vynedd heddiw 
Rhagor gwawd ein rhygarw gwiw? (ibid. 161 11.13-16) 

Diplomataidd ydyw ateb Rhys Goch, gan dalu teyrnged priodol i Bowys a 

cheisio esbonio'r gamddealltwriaeth, ac y mae hyn yn ysgogi ymddiheurad ar 

ran Llywelyn yng nghywydd olaf yr ymryson, 

Ni chiliaf yn ochellad 
Er trwst ar ffrwst, oroff rad, 
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Bwys gwyr, rhag i Bowys gu 
A Gwynedd fy ngoganu. kibid. 168 11.23-8)' 

Nid yw'r dalaith frodorol o angenrheidrwydd yn bwysig i'r bardd, o safbwynt 

y cymhelliad i ganu cerdd amdani, oni bai fod yna sefyllfa o gystadleuaetb 

neu deimlad fod engen amddiffyn y fro rhag ymosodiad geiriol gan rywun 

arall. Cywyddau cellweirus ddigon a geir yn yr ymrysonau yn bur fynych, 

and maent yn werthfawr fel darlun o'r cysylltiad rhwng unigolyn a bro, a'r 

teimlad fod ymosodiad ar fro yn ymosodiad ar 'gennad' y fro honno, sef y 

bardd. Mae'r cwestiwn o fro yn chwarae rhan yn ymryson Guto'r Glyn a Hywel 

Dafi, ynghyd 1'r cwestiwn o nawdd. Beirniadu piwyfoldeb Hywel Dafi, a'i 

orbarodrwydd i gadw at lys Syr Wiliam Herbart yn Rhaglan a was Guto'r Glyn, 

a chynigia gyfnewid ag ef, 

Aed y bardd i rodio byd, 
Awn ninnau yno ennyd. 
Eled efö i'r wlad fau, 
I Efenni'r of innau. (GG 162 11.75-8) 

Y mae Hywel Dafi yn ei amddiffyn ei hun wrth bwysleisio rhagoriaeth Gwent - 

pa fudd crwydro ymhellach na'i gynefin, pan for hall nawdd a'r cysur a 

geir gan Syr William yn Rhaglan yn fwy na digon i'w gynnal? Maer ymryson, 

mewn ffordd, yn fframwaith cyfleus i ganu clodydd uchelwr, ei lys a'i 

diriogaeth. Mae'r ddau fardd yn cystadlu am nodded, a cheir broliant gan 

Guto'r Glyn, fod ei brofiad eang o glera yn ei wneud yn well bardd na 

Hywel, a oedd yn fardd llys ar batrwm beirdd llys y tywysogion, i bob 

pwrpas. 

Ni cheir rhyw lawer o frogarwch i Went gan y naill fardd na'r llall, er i'r 

ddau ddewis y term 'Paradwys' 1'w disgrifio, a'r hyn y mae'r ymryson yn ei 
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ddangos yw fod modd i'r gelfyadyd farddol weithredu o fewn fframwaith 

brodorol yn ogystal ag o fewn fframwaith cenedlaethol, ac er mai clera, o 

bosib, oedd y norm, nid oedd hyn o angenrheidrwydd yn dieithrio bardd oddi 

wrth ei fro. 

0 fewn canrif, ceir ymryson unwaith eto rhwng dau fardd sy'n ymgymryd A'r 

swyddogaeth o amddiffyn eu bro ar gerdd. Mae'r catalydd a gychwynnodd yr 

ymryson, sef cerdd ddychan i Degeingl gan Goch y Pwyts, heb oroesi, and 

mae'r cerddi a ganodd Gruffudd Hiraethog a Sion Brwynog wedi parhau. 

Atebwyd y gerdd ddychan gan Gruffudd Hiraethog, sy'n disgrifia Tegeingl fel 

y' wlad' orau. 
Fy mawr dasg, fy mwriad oedd, 
Fy mryd cyn fy mwriad ydoedd 
Wybad mewn y bywyd mau 
0'r bei dir ba wlad orau. 
Gwlad Degaingl, golud digoll, 
Orau bid ar y byd oll. (SB 18 11.3-8) 

Canmolir hi am ei thegwch a'i chyfiawnder, ei haelioni a'i chymwynasgarwch. 

Ei phobl, yn eu tro, ydoedd y mwyaf teilwng o holl drigolion y wlad, 

Ni feidr fagu lleidr mewn llwyn 
Nac anael mwy no gwenwyn. (SB 78 11.31-2) 

Mae'r elfen frogarol yn fwy amlwg yn yr ymryson hon nag yn un o'r ymrysonau 

eraill a drafodwyd, a phan atebir y cywydd gan Sion Brwynog, ymddengys fel 

pe bai'n gystadleuaeth o deyrngarwch personol i fro. Sir Fon a Sir 

Gaernarfon sy'n ennyn ei glod, a phobl y ddwy sir hyn yw'r gorau yng 

Nghymru, yn ei dyb ef. 

Sir Fbn, lle mesura faw1, 
Sy baradwys ysbrydawl; 
Gorau gwlad dan y goron, 
A gorau had gwyr o hon... 

118 



Y wlad fawr, ni weled fai, 
Yw chwaer Mon wrth ochr Menai: 
Arfon hael, lle'r of yn hy, 
A gwyr hon a gAr hynny. (80 11.13-16,25-8) 

Ar 61 canu clodydd Gwynedd yn bur helaeth y daw'r cyhuddiad yn erbyn 

Gruffudd Hiraethog, ei fod weds camddehongli'r hyn a ddywedodd Ifan Goch. 

0 dipyn i beth, mae'r ddadl frogarol yn datblygu'n ddadl ynglyn A dychan, a 

Gruffudd Hiraethog yn cyfaýddawdu rywfaint gan gydnabod rhinweddau Gwynedd, 

Am Wynedd, bonedd y byd, 
Afraid ydoedd fry dwedyd, 
Y gwyr, gwir, gwn ragorion, 
Yn lle mae brenhinlle Mon... 
Gwynedd tu hwnt i Gonwy, 
Gorau man, nid rhaid gair mwy. (SB 82 11.29-32,37-8) 

Gyda'r geiriau hyn, daw'r frwydr am ragoriaeth bro i ben, ac nid yw 

gweddill yr ymryson yn crybwyll y peth. Unwaith eto, fe welir pa mor barod 

oedd y beirdd i gods' i llais yn erbyn geiriau angharedig am fro arbennig, 

os oedd y feirniadaeth yn anghyfiawn, er ei bod hi'n sicr fod cymhellion 

eraili dros gychwyn ymryson yn bur fynych, a bod sen yn erbyn bro neu 

berson yn gystal lle ag unman i gychwyn dadl ar gerdd. 
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Brogarwch y Cywyddwyr cynnar - Gruffudd Gryg, Grutfudd 11.1-oryd a Sian Cent. 

Y mere nodweddion pendant 1'r cerddi brogarol a geir gan y cywyddwyr cynnar. 

Maent yn defnyddio ffigurau ymadrodd fel cyfarchiad a phersonoliad, ac yn 

dangos gwybodaeth y beirdd o hen draddodiadau am yr ardaloedd hyn. Ymhlith 

y mwyaf nodedig y mae cerddi Gruffudd Gryg i Fon, Gruffudd Llwyd i 

Forgannwg a Sion Cent 1 Frycheiniog. 

Cyn mynd ati i drafod y cywyddau hyn, byddai'n werth oedi ennyd gyda 

chyfres o englynion i Wynedd gan Gruffudd ap ISaredudd ap Dafydd, cyfoeswr 

i'r cywyddwyr cynnar, and syn perthyn i draddodiad y Gogynfeirdd o ran 

mesurau ei gerddi. Gweddi i amddiffyn y diriogaeth yn erbyn y Pla Du sydd 

yma- y math o ap21 am fendith sy'n dod yn elfen gyfarwydd yn y canu 

brogarol. Cyfleir taerineb ei weddi wrth i'r bardd ailadrodd 'Na wna' ar 

ddechrau'r pedwar englyn cyntaf. Ofna'r bardd weld ei Wynedd ffrwythlon a 

thoreithiog yn cael ei thrawsf f urf io' n' dduoer f fridd' (11.2 (, ac yn 'dir 

ased' (11.8), 

Na was Dad, llyw mad, Ile mae geirdd - canwledd 
Llawr Gwynedd, harddedd heierdd, 

0 bla dygn am blwy digeirdd, - 
Yn blas o draeth bas, dreth beirdd. 

Na was Wynedd fonheddig 
Yn waeth na newidlong wag, 
Gwar grair a gymerth gwir grog, 
Gwirion Dad i'w gwerin deg. 

(T. Roberts 1982 11.9-16) 

Yr oedd Gruffudd Gryg, hefyd, yn gyfoeswr i Ddafydd ap Gwilym, ac o'r hyn 

sydd wedi goroesi o'i waith, fe geir cerdd frogarol ganddo i fro ei febyd, 

sef Ynys Mön. Bardd o Dregwebelydd yn Lliwon ydoedd Gruffudd (E. D. Jones 

120 



1969/70: 130-31), and cerdd a ganodd pan oedd oddi cartref ydoedd ei 

gywydd moliant i'r ynys. Yr oedd Gruffudd wedi mynd ar bererindod J. 

Santiago de Compostela, ac yng nghyfnod ei alltudiaeth y canodd y cywydd 

hwn, cerdd sy'n cynnwys cwpledi sy'n odli 9'r gair Mon. Cywydd girr sydd 

wedi teithio ymhell o'i gynefin a sylweddoli rhagoriaethau'i fro yn ystod 

ei alltudiaeth sydd yma, mewn gwirionedd. ac yn dychmygu ei fod yn 

tramwyo'r ynys a'i chymydau unwaith yn rhagor. Mae'r gerdd yn nodweddiadol 

o'r cerddi brogarol yn gyffredinol, yn yr ystyr ei fod yn cyfarch y fro ar 

ddechrau'r gerdd, yn ei bendithio ar ddiwedd y gerdd, ac yn canmol ei 

ffrwythlonder a'i phobl, 

Hawddfyd, gyfoeth y doethion, 
Fam Gymru, i fyny Fan. 
Hawddfyd, wastatir tirion, 
I gorsydd a mynydd Mon. 
Hawddfyd, ffrwyth hoywlwyth haelion, 
Brig yd maes a bragod Mön. 
Hawddfyd, lle cyfyd cofion, 
Gwyr a gwragedd a medd Mbn. 

(G. Aled Williams 1983: 96)(6) 

Eto i gyd, o ystyried mai cerdd alltud sydd yma, ychydig lawn o fynegiant o 

deimlad personal a geir gan y bardd - disgrifiad yw'r elfen amlycaf ynddi - 

a gwahanol lawn ydyw i Orhoffedd Hywel ab Owain Gwynedd, sy'n fath o 

ragflaenydd i genre y gerdd alltud. 

Un o'r cywyddwyr cynharaf ar öl Dafydd ap Gwilym, Gruffudd Gryg a Iolo 

Goch, o safbwynt y gwaith sydd wedi goroesi, ydyw Gruffudd Llwyd. Prin 

lawn ydyw'r deunydd brogarol yn y canu hyd yn hyn, and yng ngwaith Gruffudd 

Llwyd, ceir enghraifft o'r canu brogarol ar ei orau. Bardd o Bowys ydoedd 

Gruffudd Llwyd, a chyfnod ei ganu ydoedd c. 1380 1 c. 1420. Yn rhyfedd lawn, 
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nid bro ei febyd sy'n ernyn y mawl pennaf ganddo of ar gerdd, a'r unig 

gyfeiriad at Bowys ydyw'r cyfeiriad ystrydebol, braidd, yn ei gywydd i 

Owain Amhredudd o'r Neuadd Wen, 

Bro breiniawl, He mae'r mawl mau, 
Bryn Heiliartb, barwn hwyliau. (IGB 129 11.9-10) 

Y mae Gruffudd Llwyd yn huotlach o lawer pan dry at fröydd eraill am 

ysbrydoliaeth. Fel Hywel ab Owain Gwynedd o'i flaen, *'rhydd Gruffudd Llwyd 

yntau sylw i Feirionnydd. Disgrifiad gwrthrychol a geir ganddo, fodd 

bynnag, a hwnnw mewn cerdd foliant i Ruffudd ab Ieuan Llwyd o Fathafarn. 

Disgrifiad o gyfoeth a dylanwad noddwr mewn ardal arbennig yn hytrach na 

mynegiant a deimlad brogarol a geir yn y gerdd hon, 

Dwylan Caerig a'i dolydd, 
A'i ddewis alit iddo sydd. 
Ei dir ar hyd y dwr hallt 
A gyrraedd bant a gorallt. 
A'i felinau aflonydd 
Yn y ddwy sir ddeunaw sydd; 
All, dda ar fynyddoedd ynt, 
I'w hafodydd hyf ydynt, 
All geraint of a'i garwyr 
Yn byw'n y cwrt yn benna' gwyr. (IGE 132 11.15-24) 

0'r gwrthrychol i'r goddrychol, a'r enwocaf, and odid, o gerddi Gruffudd 

Llwyd, sef ei gywydd i ddanfon yr haul i annerch Morgannwg. Yma, fe welir 

yr elfen frogarol ar ei hanterth yn un o gerddi gorau cyfnod y cywydd. Fel 

y dywedodd G. J. Villia ms (TL1M 19), 'n1 chanwyd odid erioed huotlach mewl i 

unrhyw dalaith nag a welir yn hwn'. Un o'r pethau arbennig am y gerdd ydyw 

ei fframwaith. Fframwaith cAn serch sydd yma, sef gyrru neges drwy gyfrwng 

llatai, ac unwaith. eto mae'r elfen o serch a brogarwch yn gysylltiedig, yn 

y dull trwbadwraidd. Mae'r haul, sy'n fenywaidd yn y gerdd hon (cf. 

heulwen), yn cael ei bortreadu fel negesydd dwyfol sy'n rhodio'r wybren and 
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sydd hefyd yn meddu ar y nerth i ddylanwadu ar y fro, ac felly fe geir yr 

ap21 am nawdd ac amddiffynfa rhag tywydd drwg, sydd heb fod yn annhebyg Vr 

apel i'r sant brodorol mewn cerddi eraill, 

Erof haul, araf hoywlen, 
Na ad ar y winwlad wen, 
Na rhylaw, er pydiaw pynt, 
Na rhew gormodd, na rhywynt, 
Na gwenwyn sygn, na dygn dig, 
Trwy goed, nag eiry trigedig, 
Na chorwynt o bellynt bill, 
Na chrwybr yn nechrau Ebrill. (IGE 144-5) 

Reges o serch a roddir i'r haul i'w throsglwyddo i'r fro, ac mae'r portread 

a Forgannwg fel gwraig yn arwyddocaol o safbwynt thema'r Sofraniaeth. Bron 

na ellir dychmygu fod Gruffudd Llwyd yn ei osod ei hun mewn sefyllfa breyr 

sy'n ceisio ennyn serch y fro hardd yn ei gwisg wen. Ond bro lewyrchus a 

ffrwythlon sydd yma - nid yw'n galw am waredwr -a theyrnged yn unig a 

gynigir gan y bardd. Eto i gyd, mae'r syniad o ymchwil am yr 

anghyraeddadwy, a'r syniad fod medd i'w gynnig gan 'yr arglwyddes' yn 

gyfnewid am gerdd, yn atgyfnerthu'r ddadl fod thema'r Sofraniaeth wedi 

dylanwadu ar ddelweddiad y gerdd. Geilw'r bardd ar yr haul 1 weithredu'n 

gennad ar ei ran, 

Cyrch bob man o'r cyfannedd, 
Coed a maes, Ile caid y medd; 
Pob plas, teg yw'r cwmpas tau, 
A'r llennyrch a'r perllannau; 
Pa ryw wlad? Goleuad glwys, 
Prydydd a'i geilw Paradwys... (145 11.25-30) 

Yna, o fewn y baradwys ddaearol hon, y mae dychymyg y bardd yn personoli 

holl nodweddion cadarnhaol y fro - ar lun merch s3'n cyfateb 1'r dduwies 

frodorol gyntefig, a'r santes frodorol mewn cerddi diweddarach, 

123 



Lle hawdd i brydydd, llu hoyw, 
Gweled, ddiwrnod gwiwloyw, 
(Goreufeirdd all, gwir ofyn) 
Gwraig wych yn gwisgo gra gwyn; 
Rhof enw gyda rhwyf hinon, 
Arlwyau teg, i'r wlad hon, 
Ar y gair a wir gariad, 
'Iarlles, arglwyddes pob gwlad! ' (146 11.3-10) 

'Brenhines' ydyw'r term a ddefnyddir am Frycheiniog gan Si&n Cent yn ei 

gywydd i'r sir. Y mae llinellau agoriadol y gerdd yn defnyddio'r termau 

'bro', 'tir' a 'gwlad' am y diriogaeth dan sylw, 

Brycheiniog, bro wych annwyl, 
Brychan dir, lle gwelir gwyl. 
Brychan wlad Ifan dwyfawl, 
Braich Duw i'th gadw rhag broch diawl! (IGE 268 11.1-4) 

0 ran arwyddoc8d y termau hyn yn eu cyd-destun, diddorol yw nodi mai km 

yw'r unig un o'r tri sy'n sefyll ar ei ben ei hun, al i fod yn cael ei 

ddefnyddio'n gyffredinol ac yn amhenodol. Mae'r geiriau tiM a gwlad yn 

cael eu defnyddio'n fwy penodol, i olygu'r diriogaeth honno a oedd yn 

perthyn i Frychan, a'r uned wleidyddol yr oedd ganddo'r hawl i'w 

llywodraethu. Yr oedd Brycheiniog yn derm a ddefnyddid yn gyffredinol am 

ganolbarth Cymru yn yr Oesoedd-Canol Cynnar (W. Davies 1978: 89), ac yn derm 

am arglwyddiaeth neu wlad yn Oes y Tywysogion': Ni chafodd ei gwneud yn sir 

tan y Ddeddf Uno (M. Richards 1969: 19). Unwaith eto, molar y fro fel pe 

bai'n berson, a phwysleisir ei rhagoriaeth ar ardaloedd eraill, 

Baradwys wlad ber ydwyd, 
Bro serch o all Barfis wyd. 
Brenhines mewn bryn hynod, 
Bronnydd, llun closydd llawn clod. 
Uchaf gwlad, wyd ben cadair, 
0 Gymru oll, gem ar air (268 11.5-10) 
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Fe geir yn y gerdd hon nodweddion a welir yn gyffredir, ya y canu brogarol - 

personoliad o'r fro fel merch, moliant 1'w phobl, a mynegiant o'r awydd an 

nawdd Duw a Christ ar y fro er mwyn i'w llewyrch barhau. Yn ogystal a hyn, 

olrheinir achau trigolion y sir i'w llinach Roegaidd, a nodir fod achau 

tywysogion y De a'r Gogledd yn dod at ei gilydd ym Krycheiniog, gan 

awgrymu, o bosib, fod hon yn fro lle'r oedd cyfaddawd rhwng rhaniadau 

brodorol, a'1 bod, felly, yn enghraifft ddelfrydol i weddill Cymru, 

Cyff Cradog fu ddiogan 
Freichfras o'r Gogledd, gledd glAn. 
Cyff Tewdwr Mawr o'r llawr lied, 
Difai gyff arglwydd Dyfed. 
Cyff arglwydd Cemais, lajs lAn, 
Canol cyff Gruffudd Cynan. (268 11.29 - 269 11.4) 

Nid ydym yn gwybod digon am Sian Cent i allu dadansoddi ei berthynas A 

Brycheiniog - ai canu ydoedd i fro mebyd, neu 1 fro a oedd weds cynnig 

nawdd iddo. Mae llinellau olaf y gerdd yn crybwyll haelioni bro 

Brycheiniog o safbwynt nawdd i feirdd, ac ymddengys fel pe bai gan Sian 

Cent ei fywoliaeth hewn golwg, pan rydd ei fendith arni, 

Nid wyd gaeth, wlad faeth feinsyth, 
I feirdd, ac ni byddy fyth. 
Hir a phell y bych felly, 
Mwyn dda fro; Amen, Dduw fry! 
A chan Grist echwyn y grog, 
A chynnydd ar Frycheiniog! (269 11.23-8) 

Canodd Llawdden gywydd moliant i Frycheiniog, hefyd, oddeutu'r un cyfnod a 

Sion Cent, o bosib, San fod y ddau fardd yn weddol agos o ran dyddiadau ac 

yn canu tua chanol y bymtbegfed ganrif. Rhydd Llawdden fwy a sylw i 

allanolion y fro - ei ffyniant naturiol. a'i thywydd teg, 

Daear gynnar a gwenith, 
Dan wybr a glaw, Duw'n bwrw gwlith; 
Da dir gwyn, da Duw i'r gwyr, 
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Deutu wyr hyd at eryr. 
Derw a main, dir a mynydd, 
Deng milltir o heldir hydd; 
Noddfa i hindda yw hon, 
A naw deifr yn ei dwyfron. (RhN 85-6 11.5-14) 

Y mae Llawdden yn oedi i fendithio Brycheiniog, a diddorol ydyw'r defnydd a 

wneir o'r gair 'ynys' am yr uned frodorol, gan fcd 'ynys' yn air sy'n 

cyfleu'r ystyr o 'wlad' yn fynych, 

Fy mendith rif gwlith ar glog 
Fry uwch ynys Frycheinog (ibid. 86 11.27-8) 

Yn wahanol i gerdd Sion Cent, y mae'n amlwg a gyd-destun cywydd Llawdden 

fod nawdd uchelwrol yn rhannol gyfrifol, o leiaf, am ei chyfansoddi. Y 

mae'r cywydd yn tynnu at ei therfyn wrth grybwyll daioni cynhenid ei 

thrigolion, a nodir tylwyth yr Hafardiaid yn benodol - teulu. uchelwrol 

enwog o Frycheiniog (Nicholas 1872: 89), 

A gaut hael, ag yd i'w hau 
Eithr o fewn ei therfynau? 
Dwy blaid, teg y dyblwyd hon, 
Dros dir o drasau dewrion. 
Cyw Einion blanc o'r henblaid, 
Rhif o wyrda'r Hafardlaid. 
Da wraidd o'r Deau 'roedden, 
Ac un parc a gawn a6i pen. 
Cwmpas y caeau implant 
Carennydd newydd a wnant; 
CytGn fo rhyngthun yrhawg, 
Fry i'w chynnal, Frycheiniawg. (RhN 86-7 11.29-40) 
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Rhai agweddau ar frogarwch ar ddiwedd y bynthegfed ganrif 
ac yn yr unfed ganrif ar bymtheg. 

Mae'r elfen frogarol yng nghanu'r cywyddwyr yn parhau drwy gydol y 

bymthegfed ganrif, ac unwaith eto, mae nawdd yn symbyliad cryf dros ganu 

clodydd bro arbennig. Dyma brif atyniad Ynys Mon i nifer o feirdd y 

cyfnod, fel y dywedodd Guto'r Glyn, bardd o Lyn Ceiriog, mewn cywydd a 

ganodd i Ddafydd ap Gwilym ap Dafydd o Lwydiarth ym Mon. Nid Mdn, fel y 

cyfryw, and lletygarwch Dafydd, ydyw gwir gyfrwng y mawl yn y fan hon, 

Fy nhrigfan, fy nhiriogaeth 
Ym M8n, lle gorau fy maeth; 
Fy nghartref, fy nghynefin; 
Fu dai'r gwalch, ei fwyd a'r gwin. (GG 97 11.35-8) 

Nid Guto'r Glyn oedd yr unig fardd i werthfawrogi atyniadau Ynys Mön yn y 

cyfnod hwn. Canodd Lewys Glyn Cothi gerdd hael lawn ei chlodydd i'r ynys, 

gan gyfeirio at ynysoedd enwog 1lenyddiaeth chwedlonol a chlasurol mewn 

cymhariaeth, 
Ynys yw Mon o enaint, 
Ynys yw yn llawn o saint, 
Ynys Galcos wrth Rosyr, 
Ynys Roeg yn sirio gw9'r. 
Ynys Fön, ynys fyw lach, 
Felly ynys Afallach. (Gruffydd 1909 100 11.2-8) 

Mae'r cyfeiriadau clasurol hyn yn cysylltu'r ynys Ali gorffennol gwych yn 

oes our hanes Cymru, and gwel y bardd barhad yn ei llwyddiant, neu ddadeni, 

hyd yn oed, ac fe ddethlir holl nodweddion cadarnhaol Ynys Mon yn y cywydd, 

Ym Mbn Ile bu feibion Llyr, 
Y mae eilwaith y milwyr, 
Gweilch hoywdeg, meirch ac egin, 
Gwyrda gwragedd-da a gwin, 
Meibion ym Mön yn rhoi medd 
Morynion ym mro Wynedd. (ibid. 101 11.19-24) 
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Aid un an ym Mon sy'n estyn croeso i Lewys Glyn Cothi, and yr ynys i gyd, 

ac mae'r bardd yn amlwg ym ymwybodol o'i harwyddocdd gwleidyddol yn hanes 

Cymru, oherwydd mae'n ei glaw'n '[D]eyrnas yn gwmpas ei gwaith' (11 17), ac 

yn 'dalaith yr hen dylwyth'(11 41), cyn ychwanegu 'Aberffraw wen biau'r 

ffrwyth'(11 42). Ar ddiwedd y gerdd, fe'i gelwir yn 'nasiwn yr ynysoedd' 

(11 60), sy'n awgrymu fod yr ynys yn uned A chanddi unoliaeth diriogaethol 

ac elfen o arbenigrwydd ac annibyniaeth o'i chymharu ag ynysoedd eraill. 

Cysylltid nifer o ffigurau enwog hanes Cymru A Sir Fön - Cadwaladr, Rhodri 

Mawr, Cunedda ac eraill, a choffeir hyn yn y gerdd. Mae'r sylw a roddir 

i'r arwyr cenedlaethol hyn a bonedd trigolion yr ynys yn rhoi deimensiwn 

ychwanegol i'r ymadrodd 'Mdn mam Cymru', sef ei bod weds esgor ar 

genedlaethau q wyr dewrion ar gyfer y genedl, 

0 Fön y daeth prif fonedd, 
Ym Mon y cawn win a medd. 
Mal Ebron a'i hafonydd, 
Mön mam Gymru felly fydd; 
Goreu man gwewyr meinion- 
Goreu maenawr gwlad fawr F6n. (ibid. 102 11.53-8) 

Mae'r ymadrodd 'Mon mam Cymru' yn cael ei arfer yn fynych gan y cywyddwyr, 

and ymadrodd ydyw a grybwyllwyd gyntaf ar bapur gan Gerallt Gymro yn Hanes 

y Daith drwy Gymru, a nododd hefyd fod yr ynys yn fwy cynhyrchiol mewn 

grawn gwenith na boll ardaloedd eraill yng Hghymru, 

Canys y mae'r ynys hon yn anghymarol fwy cynhyrchiol mewn grawn 
gwenith na holl ardaloedd Cymru: yn gymaint felly ag y mae'n arfer 
diarhebu'n gyffredin yn yr faith Gymraeg, 'Mon, mam Cymru', oherwydd 
pan fyddo'r holl ardaloedd eraill ymhobman yn methu, y mae'r wlad hon, 
ar ei phen ei hun, yn arfer cynnal Cymru i gyd A'i chnwd bras a 
thoreithiog o yd. (T. Jones 1938: 131) 
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Y mae Si&n ap Hywel ap Llywelyn Fychan (fl. 1530)yn crybwyll arwyddocAd Mon 

fel canolfan wleidyddol, unwaith eto, mewn cywydd moliant sy'n engbraifft 

o'r canu brogarol ar ei orau (3). Mae Sibn ap Hywel yn defnyddio'r term 

Imam' mewn sawl cyd-destun. Mae ei safle, i gychwyn, yn ei gosod mewn man 

arbennig, 

Mae'n gaer llu mewn gorllewin, 
Mdr sydd gylch am orsedd gwin; 
Xae dwr mawr am dir meirion, 
Nam y tair talaith yw Mön: (DL1M 125 11.7-10) 

Bur ynys yn 'fam' wleidyddol hefyd, medd y bardd, 

Fry yn honno frenhiniaeth 
Holl Gymru a fu ar faeth. (ibid. 125 11.23-4) 

Y mae'r cwpled hwn yn amwys a ran ystyr, oherwydd naill ai y cyfeiria at 

arwyddocad gwleidyddol Ynys Mon fel rhan o deyrnas bwerus Gwynedd yn Oes y 

Tywysogion, a'r syniad am wladwriaeth unedig Cymru o dan arweiniad Llywelyn 

ap Gruffudd, neu cyfeiriad ydyw at linach Gymreig y frenhiniaeth bresennol, 

sef y Tuduriaid. Fe eill, wrth gwrs, mai cyfeiriad syml ydyw at fonedd 

cyffredinol yr ynys a thras uchelwrol ei thrigolion. Eto, mae'n 

arwyddocaol mai teyrngarwch y trigolion i frenhiniaeth Lloegr a'u hufudd- 

dod i'r gyfraith sy'n ennyn clod y bardd yn y llinellau sy'n dilyn, 

Ni thorred cyfraith Harri 
Na'i sei yn ei chwmpas hi; 
Ni thrig, neithyr, o agos 
I'r tir neb a rotio'r nos. (ibid. 125 11.27-30) 

Mae'r cywydd hwn eto'n ategu barn Gerallt Gymro ynglyn A'i ffrwythlondeb, a 

manylir ar ei chyfoeth o adnoddau - ei meini gwerthfawr, ei thai hardd, 

temlau ei saint, a'i thoreth o fwyd a llyn. Mae'r bardd yn crybwyll ei 
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pharodrwydd i estyn croeso i ieirdd, a'r modd y mae'r 'fam' yn porthi 

trigolion Cymru drwy ei hbelioni, 

Tair talaith, eu maeth yw Xön, 
Aeth A'r gair eithr y goron; 
0'r un gwaed 'rhain o godiad, 
Ym Mon saith goron a gad; 
Nid Ali hil - on'd gwehilion? 
I'w byw fyth oni bai Fbn. (ibid. 127 11.79-84) 

Prif orchest y gerdd hon ydyw llwyddiant y bardd i gynnal delweddiad 'y 

fam' drwy'r holl gerdd, a cheir awgrym o thema'r sofraniaeth yn hyn, eto. 

Mae llwyddiant materol, cynhaliaeth ysbrydol a sefydlogrwydd gwleidyddol y 

genedl yn dibynnu ar allu Mon i sicrhau'r holl bethau hyn, ac fe 

ymgorfforir vifer o bethau sy'n gysylltiedig A brenhiniaeth ym mherson y 

fam ynys. Canodd nifer o feirdd eraill fawl i Fön yn y cyfnod hwn - yn eu 

plith Tomas ab Einion, Gruffudd Llwyd ab Ifan a Sidn Brwynog yn ei ymryson 

A Gruffudd Hiraethog - sy'n awgrymu fod traddodiad o ganu brogarol wedi 

datblygu erbyn diwedd cyfnod y cywydd (G. Aled Williams 1983 : 102). Ategir 

hyn gan gyfeiriad gan Gruffudd Llwyd ab If an yn ei gywydd yntau i Ynys Mon, 

Iolo ben bardd, hardd yw hi, 
A naddodd awen iddi; 
Gruffudd aeth o Hiraethawg 
I rhodd i Degeingl yrhawg; 
Morgannwg wen, Morgan gudd, 
Ddifai a road 1 Ddafydd, 
A Mon a fydd yma' n fau, 
A mwy ennill i minnau. (ibid. ) 

Ysbrydolwyd nifer a gerddi brogarol gan ardaloedd eraill yng Nghymru, 

hefyd, yn y bymthegfed ganrif a'r unfed ganrif ar bymtheg, and ni chafwyd 

corff mar helaeth o ganu i'r un fro ag a gafwyd i Sir Fön, sy'n awgrymu yr 

edrychid ar Fbn mewn goleuni arbennig. Arwyddocaol ydyw'r cyfeiriad at Fbn 

mewn cywydd brud gan Ddafydd Llwyd o Fathafarn, sy'n awgrymu mai o'r ynys y 
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daw'r achubiaeth i deyrnas anghyf lawn Gwynedd. Dyma ddelwedd y tir 

diffaith unwaith eto, a'r ymchwil am yr hyn a all adfer tiriogaeth i'w 

nerth cynbenid. Mae gan Ddafydd Llwyd neges wleidyddol ddeifiol yn y 

cywydd hwn, mai nerth Gwynedd a achosodd ei chwymp, fel Samson, gynt, 

A dynnodd, yn oed unawr, 
Ei lys ar ei Wartha' i lawr. 
Felly mae Gwynedd heddiw 
Yn ysig friwedig friw; 
Ceisio a wnAn ddroganwr 
0 Fön a wnelon' yn wr. (DL1 80 11.7-12) 

Y mae'r cerddi eraill y gellir eu dosbarthu fel cerddi brogarol, neu gerdd 

sy'n cynnwys darnau o fawl 1 fro, yn dilyn mwy neu lai yr un patrwm A'r 

rhai a drafodwyd eisoes. Dengys cywydd Delo ab Ieuan Du i Geredigion 

nodweddion digon tebyg i gerdd Gruffudd Gryg i Fön. Enwir cymydau a 

chantrefi yn gatalogaidd, a chrybwyllir rhai o hynafiaid y sir. Ni cheir 

unrhyw fynegiant personol o berthynas bardd a bro tan diwedd y gerdd, Ile 

mae Deio'n cadarnhau ei deyrngarwch brodorol, 

Rhai dibwyll a'r a dybia 
Na chenid dim and chwant da. 
Cariad y ddeheuwlad hon, 
Rhai a'i haeddodd, a'i rhoddion. 
Lle macer yr aderyn 
Yno trig, natur yw hyn; 
Minnau o'r deau nid af, 
Ar ei hyder y rhodiaf. (DID 79 11.75-82) (4) 

Bardd arall a ganodd i fro ei febyd ydoedd Lewys Glyn Cothi; mewn cerddi 

mewl i uchelwyr ei ardal (LGC3 33) ac mewn cerddi brogarol annibynnol, fel 

ei gywydd a'i awdl i Gaio (LGC1 203,311). Ychydig lawn o werth Ilenyddol 

sydd i'r cywydd, and mae'r awdl yn rhoi disgrifiad manwl, er yn llawn o 

ormodiaith sy'n nodweddiadol o'r math yma o ganu, o fro ddiwylliedig a 

dymunol. Cerdd fendithiol ydyw, yn galw am nawdd Duw a seintiau'r fro ar 
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yr ardal ffrwythlon, ddelfrydol hon, ac y mae ei apel mor deer 8 gweddi 

Gruffudd ap Maredudd i amddiffyn Gwynedd rhag y Pla Du rhyw ganrif o'i 

flaen, 
Ni ddAl i Gaiaw drin o Ddulyn, 
Nag un gwayw o rwysg, nag un goresgyn; 
Nag un varwolaeth, nag un enyn trais; 
Nag un gwaew'n nwyais, nag un newyn. (LGC1 313 11.39-42) 

Un o blith vifer o gerddi brogarol gan yr un bardd yw'r awd1 hon, ac er mal 

canu i froydd eraill, fel MSn a Maelienydd ac Elfael a was Lewys yn ei 

gerddi brogarol eraill, maent yn aml yn ymddangos yn f wy ysbrydoledig na'i 

gerddi i'w fro ei hun. Ceir cyfres o gwestiynau rhethregol ar ddechrau ei 

gywydd i Elfael, 

Pa wlad or gymeradwy 
x'r wlad gall ar ael hyd Gwy? 
Pa ddynion un haelioni 
Dan haul wen Ali dynion hi? 
Pond hael oedd dir Elfael draw? 
Pond rhydd pentyrru iddaw? 
Ni ad Duw a'r saint dewis 
I wlad Elfael gael y gis. (LGC3 104 11.1-8) 

Unwaith eto fe bwysleisir arwyddocAd y seintiau mewn cerdd frogarol. 

Arwyddocäd hyn, o bosib, ydyw'r syniad fod gan bob tiriogaeth ei 

warcheidwad goruwchnaturiol, a bod llwyddiant bro yn dibynnu ar eu 

heffeithiolrwydd 1 amddiffyn. Yr un yw ei swyddogaeth, i bob pwrpas, a 

swyddogaeth y brdyr, ac unwaith, eto perthynas gyfartal a chilyddol rhwng y 

ddau endid sy'n sicrhau llwyddiant y fro, 

Hyn o saint ein hynys hael 
Ydyw'r sylfaen dros Elfael. 
Hyn a amddiffyn ryw ddydd 
Eu plwyfau'n gyplau ufudd. 
Ac hwy eilwaith rhag holion 
A arail tir y wlad hen. (ibid. 104 11.23-8) 

Ymgorfforir uniad delfrydol bro a sofraniaeth yn Elfael, 
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Ni flina Elfael unawr 
Er rhos ei medd a'i haur mawr. 
Ni thynnir o'i doethineb, 
Ni ry näg unawr i neb. (ibid. 105 11.37-40) 

Mewn cerdd arall i E1fae1, crybwyllir ei hunaniaeth gref a'i pharodrwydd 1 

wrthsefyll unrhyw ormeswr, 

Ni bu Elfael un balfais 
A deunaw sir i don Sais. (ibid. 89 11.33-4) 

Cantref ar y ffin A Lloegr ydoedd Elfael, fel Maelienydd, sy'n rhannu'r un 

rhagfarnau, 

Ni chAr Maeliennydd araith 
Un Sais nac un as o'i waith. (53 11.11-12) 

Mawl wedi' i gynnwys mewn cerdd foliant i wir ydyw maw1 Lewys Glyn Cothi i 

Faelienydd. Unwaith eto, portreedir y fro fel pe barn unigolyn, neu, a 

bod yn fwy manwl, yn ferch , ac unwaith eto, fe welir fod nawdd yn rheswm 

amlwg dros ganu clodydd ardal, 

Gorau gwlad ei gwyr a'i gilydd 
Maelienydd es can mlynedd. 
Hwy o lyn ym Maelienydd 
Nog yn saith eigion y sydd. 
Maelienydd fydd im chwaer faeth, 
Maelienydd sydd im luniaeth. (53 11.19-24) 

Yr oedd Morus Dwyfech, un o feirdd yr unfed ganrif ar bymtheg, yn nodedig 

am ei blwyfoldeb, ac ymhlith ei gerddi ceir cywydd moliant i L'y'h, ei 

gynefin fro. Bardd sydd wedi bodloni ar fro arbennig ydyw Morus Dwyfech, 

ac yn Llyn fe gaiff y nawdd a'r gwmniaeth ddiwylliedig sydd angen arno a 

ran ei alwedigaeth farddol. Cerdd frogarol nodweddiadol ydyw - yn cyfarch 

y fro ac yn moli ei mawredd, ei harddwch naturiol, natur 9osmopolitan ei 
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threfi (gw. Pennod 4), a bonedd ei thrigolion. Mae ei nawdd i gerdd dafod 

yn cael cryn sylw, fel yn nifer o'r cerddi sy'n cynnwys elfen o nawdd 

brogarol, 
Tydi Lyn, nid du dy liw, 
Tyddyn y glsr wyt heddiw.... 
Caf fwy, hirddawn, cof harddach, 
0'th fewn, Lyn, i'th faenol lach. 
Bu 'rioed i gier, breuder glod, 
Burwych enw o barch ynod. 
Hyfryd berllan gyfannedd, 
Hylaw ym wyd heol medd. 

(MDfech 49 11.1-2; 52 11.95-100) 

Ar y cyfan, ystrydebol ydyw'r cerddi a'r cyfeiriadau brogarol yng 

ngweithiau beirdd y bymthegfed ganrif a'r unfed ganrif ar bymtheg, o'u 

cymharu A gwaith Hywel ab Owain Gwynedd a champweithiau'r cywyddwyr cynnar. 

Mae'r ffigur ymadrodd o bersonoliad yn digwydd yn aml, and anfynych y 

gwelir y bardd yn ymwrthod a'r duedd i ddisgrifio a channol yn ystrydebol, 

ac ni cheir yr un didwylledd ag a geir yn y cerddi cynharach. Eto i gyd, y 

mae'r ffaith fod beirdd yn dal i weld bro fel uned addas i allu cyfiawnhau 

llunio cerdd amdani yn dangos fod bywyd diwylliannol ar lefel leol yn 

parhau yn rhan bwysig o'i nawdd a'i alwedigaeth. 
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Cerddi sy'n dynodi alltudlaeth. 

Rhywbeth arall i ategu'r (faith fod ymwybyddiaeth o fro yn amlycach na'r 

syniad q unad a wlad nau ganadl 
. 
y4yw'r" mynag rta #rag, ýrweýb maven arddi 

gan feirdd alltud, a'r ymgais barhaus gan feirdd eraill i ddenu uchelwyr 

alltud yn 81 1 Gymru. Y fro yw'r uned a ganmolir fynychaf yn y cerddi hyn, 

ac nid Cymru, yr endid dirogaethol eang y byddid yn disgwyl i rywun 

hiraethu amdani pan fo mewn gwlad arall (6). Gellid hiraethu am fro neu 

ardal wrth fod mewn bra neu ardal arall yng Nghymru. Er nad oedd Cymro yn 

cael ei gyfrif fel 'alltud' yng Nghymru (WLW 189), yr oedd amgylchiadau 

personal yn aml yn gallu gwahardd rhywun o fro ei febyd hyd yn oed os na 

waherddid of o'i wlad. 'Gwledydd' Cymru , mwy na thebyg, a ddisgrifiwyd 

gan Lewys Glyn Cothi yn ei gywydd i Ieuan ap Dafydd ap Hywel o Elfael, pan 

soniodd am rinweddau Elfael (LGC(1) 365). Felly hefyd Dafydd Nanmor, o 

bosib, yn ei gywydd i Ddafydd ab Ifan ab Einion, pan ddywed am ei awydd i 

ymweld ag Edeirnion a Gwynedd eto. Mae'r gerdd yn son am ryw helynt 

cyfreithiol y bu'r bardd ynddi, ac mae'n bosib felly fod hyn yn rhannol 

gyfrifol am ei alltudiaeth, fel y mae llinellau 43-6 yn awgrymu, 

Gwedi darfod ym rodiaw 
Gwledydd, dra fv Dafydd draw, 
Oed yw i mi, hyd y medd. 
Veled vnwaith wlad Wynedd. 
Od of i hyd i wlad fo, 
Er i fwyn yr Af yno. 
Aid of i'r wlad, ni'm gadan, 
Nag i'r tir, mwy nag i'r tin; 
Ni chaf, onis pair Dafydd, 
Led 'y nhroed o'r wlad yn rhydd. 
Kid awn, pes cawn Is Conwy, 
0 Vynedd am anedd mwy. ON 61-2 11.37-48) 
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Nid yw'n rhaid cymryd yr alltudiaeth fel cyflwr gwirioneddol bob amser, 

ychwaith. Weithiau, dyfais ydyw i bwysleisio hyfrydwch y diriogaeth a 

folir, fel yn yr englyn a ganodd Dafydd ab Edmwnd i Degeingl, 

Cerddais tra vynnals trwy vannau y byd 
pand hyfryd vryd vrodiau 
tuth gadarn teg yw r yarn vau 
tew gongl avr tegaingl orav. (DE 131) 

Erbyn yr unfed ganrif ar bymtheg, roedd yr alltudiaeth yn fwy na dyfais yn 

y farddoniaeth, a cheir cerddi o'r cyfnod sydd nid yn unig yn mynegi 

hiraeth mewn alltudiaeth, and yn cyfarch noddwyr alltud ac yn apelio am eu 

dychweliad. Cerddi ydynt i ddeffro rhyw fath o ymwybyddiaeth o hiraeth, 

and ar lefel frodorol yn hytrach na chenedlaethol. Yr oedd y dynfa i Loegr 

a'r cyfandir wedi cychwyn yn ystod Rhyfeloedd y Rhosynnau, a chyn hynny, 

hyd yn ced, wrth i nifer o uchelwyr"Cymru wasanaethu'r Goron yn y Rhyfel 

Can Mlynedd, and nid aeth hyn yn fygythiad i'r traddodiad barddol tan 

ddyfodiad Harri Tudur i'r orsedd yn 1483, a'r Deddfau Uno yn 1536 1 1543. 

Ceir awgrym mewn cerdd San Rhisiart ap Rhys i Edward Stradling o Sain 

Dunwyd - cerdd a ganwyd yn gynnar yn yr unfed ganrif ar bymtheg - fod 

uchelwr yn bradychu'i swyddogaeth mewn bywyd wrth alltudio'i hun yn 

wirfoddol o'i fro. Mae'r fro heb ei breyr yn fro anghyflawn : mae'r llys 

yn dadfeilio a'1 thrigolion yn galw an gynhaliaeth. Dyletswydd Edward 

Stradling ydyw cynnal ei etifeddiaeth, 

Mör o'i chroth, oes mawr a chref, 
moes tridryll neu'i meistr adref. 
Pa les ym drwsio'r plas hen? 
Angel trin yng ngwlad Rhonwen. 
Llef oen na allaf yno 
am ei fam ym myw efö. 
Boly sy'n dwyn blas Sain Dunwyd 
brefu byth heb brofi bwyd. 
Anweddaidd oedd fy niddwyn 
o byddai iach heb ei ddwyn. (RhB 31 11.41-50) 
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0 Antwerp y gelwir Catrin o Ferain gan Wiliam Cynwal ar 81 marwolaeth 

Rhisiart Clwch, ei hail wr, yn 1570, gan bwyslelsio dedwyddwch Berain, 

Dolydd a choedydd delliawg, 
Y tir hwnt o'r ddeutu rhawg, 
Llwyni heirdd yn llawenhau, 
Llynnoedd mA1 a pherllannau... 
Weldyna le dianael, 
Duw gwyn, beth a fyn dl'i gael? (WC 94 11.69-72; 79-80) 

Nid ä Chymru fel uned genedlaethol, nac ag unedau'r hen deyrnasoedd neu'r 

cantrefi y mae'r bardd yn celsio denu'r uchelwyr yn al i Gymru, and ä'r 

diriogaeth gyfyngedig honno sy'n rhan o'u heiddo personal. Gymaint yn fwy 

cyfyngedig, felly, ydoedd nerth brodorol yr uchelwr os mynnai ei alltudio'i 

hun o'i ardal. 

Mae cywydd Huw Bodwrda i Ifan Dylynior, cerdd a ganwyd yn y blynyddoedd ar 

61 y Ddeddf Uno, yn trafod natur teyrngarwch dyn, ac yn cyferbynnu 

brogarwch cynhenid dyn a'r ysfa am 'fan gwyn man draw'. Gosodiad 

cyffredinol sy'n agor y cywydd, 

Rhyfedd im rhiw fodd anwyll 
ystod pawb i stad ai pwyll 
rhai a garan gwiwran ged 
fir a gwin y fro i ganed 
a rhai a gals dyfais dall 
glodwrieth miawn gwlad arall. 

(B. Owen 1958-60 27-8 11.1-6) 

Yr oedd absenoldeb Ifan o'i fro ei hun yn arwydd o'i anwadalwch, a chan nad 

oedd rheswm cyfreiithial dros ei alltudiaeth, nid oedd unrhyw reswm dros 

gadw draw o' i fro. Gweddus fyddai iddo ddychwelyd Vw fro yn ei henaint, 

meddir, mewn darn sy'n fwriadol yn cyffroi teimlad o hiraeth, 
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Dyred ± Aberdaron 
gwn hir ith fagwyd yn hon 
kofus fan lle i kafas fedd 
oidiog a ddyle adwedd (ibid. 29 11.57-60) 

Oddi yno, gallai'n rhwydd fyned i En111 yn ei hena. int 1 dreulio'i ddyddiau 

Olaf mewn llonyddwch ysbrydol, 

dyna fyd od ei yn feidwy 
gan y saint kei einioes hwy 
a mwy weddi a myddeuant 
a moll duw a mawl dant. (ibid. 11.65-8)(7) 

Ceir awgrym cellweirus fod Ifan eisoes yn hen, ac y dylai frysio i 

ddychwelyd i'w fro ei hun, os am ei gladdu yno. Mae Ifan, yn ei ateb, yn 

cytuno A Huw ynglyn A rhagoriaeth Enlli, and yn gwadu fod yr amser hwnnw 

wedi dod eto. Enlli ydyw gwrthrych ei frogarwch yntau, hefyd, 

nid iw yn hylwydd dan haelwe, 
un lle well nag Enlli wen 
llyna fan llawen iw fo 
llaw Dduw a lle i weddio 
lle i rodiaw draw ar draeth 
lle hwyr i wellhau hiraeth (ibid 30 11.45-50) 

Ceir mynegiant personal o hiraeth am fro gan dri o brif feirdd yr unfed 

ganrif ar bymtheg - Sion Tudur, Edmwnd Prys a Wiliam Llyn. Fel Dafydd 

A Nanmor, yn ei alltudiaeth o Edeirnion, yr oedd Wiliam Lly n yntau yn alltud 

o fro ei febyd oherwydd gwaharddiadau personal. Canodd ddau gywydd cymod i 

wneud yn lawn am hyn -y naill 1 Wiliam Gruffudd y Penrhyn, a'r llall i 

Lewis ab Owain ap Meurig o Sir Fön. Yn y cywydd i Wiliam Gruffudd, ceir 

darn o foliant brogarol i Gaernarfon, 

Gorau mann uwch gwarr Kenai 
Gwyr a thir ac our a thai 
Brig Gwynedd o fonedd fu 
Ymrig Gwynedd mae'r canu. (YL11 207 11.3-6) 
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tra bo ei gywydd i Lewis ab Owain yn gosod mwy o 'bwyslais ar ei gyflwr o 

alltudiaeth, 
Brutys dyrys wrth daraw 
Aeth i wlad unwaith of law 
Bardd gwyl wyf brudd i Salon 
Pal Brutys yn Ynys Mon. (210 11.5-8) 

Yr un yw amcan y ddwy gerdd, fodd bynnag, sef ennyn maddeuant y ddau wr, a 

digon tebyg ydyw dull y bardd o geisio gwneud hyn. Yn ei gywydd i Wiliam 

Gruffudd, dywed. 

Beth yw of mewn byth i mi 
Na baidd fy wyneb iddi 
Oni chaf er lawn a cham 
Meistrolaeth y meistr Wiliam (207 11.7-10) 

Dyma'r neges, eto, yn ei gerdd i Lewys ab Owain, and yn fwy hunan- 

feirniadol ac yn llai gwenieithus, 

Beth yw had heb waith yw hau 
Beth yw Mon byth 1 minnau 
Rhodd na ched yn rhwydd ni chaf 
Eislau heddwch nis haeddaf. (210 11.11-14) 

Mae cywyddau Edmwnd Prys a Sion Tudur yn gerddi a ganwyd o Loegr, ac er y 

gellid dadlau fod elfen o wladgarwch ac ymwybyddiaeth genedlaethol ynddynt, 

bro ac nid gwlad sy'n ennyn eu hiraeth. Mynegiant personal mewn cywydd 

moliant a geir gan Sion Tudur, ac wrth ddathlu ymlyniad wrth fro, y mae'n 

cadarnhau ei berthynas A Sion Conwy, sef gwrthrych y mawl, 

Llawen genny'r llwyn gwinwydd, 
Lle bo our Sion fy llwybr sydd. 
Gwych San walch llawenfalch llwyd 
Gweled mwg gwlad y'i magwyd; 
Gwych San edn uwch ehednant 
Lie bo'r nyth llwybro y nant; 
Llanfost San fab llawenfaeth 
Llwybro'r fan lle bu ar faeth; 
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A da fu'r maeth difyr mau - 
Dyna lle'm magwyd innau. (ST 31 11.39-48) 

Yr oedd Edmwnd Prys, pan ganodd ei gywydd i ofyn i Sion Tudur am ddwned a 

phrognosticasiwn, mewn sefyllfa delfrydol 1 gyferbynnu dwy genedl y Cymry 

a'r Saeson, gan ei fad yn berson yn Llwydlo, ar y Gororau (c. 1575/6- 

1578/9). Lle Seisnig ei naws ydoedd Llwydlo, meddai. 

Person wyf, Prys, un ofer, 
Llwydlo, lle anaml clo cler; 
Lledieithig yw lle deuthum, 
Llaw Dduw a ddel A llwydd im. 
Llwydlo, caiff ambell adlais 
Ar sied rhwng Cymro a Sais. (562 11.21-6) 

Eto, Gwynedd, ac nid Cymru, fel y cyfryw, yr hiraetha amdani, 

Minnau o hyn sy'n ymnhedd, 
Mwyth gennyf am iaith Gwynedd (563 11.29-30) 

Seisnigrwydd Llwydlo, a dieithrwch dull gwahanol o fyw sy'n bennaf gyfrifol 

am ei atgasedd ati a'i hiraeth am ei fro, 

Fy mryd rhois ar fy mrodir, 
F'anwylyd yw'r faenol dir; 
Am hynny nid ym hynaws 
At Seisnig ddinesig naws. 
Gwr wyf fi agoro fant 
Ysmala, ac nis molant. (563 11.37-42) 

Er mai'r fro ydoedd canolbwynt ei hiraeth, yr oedd y gwrthgyferbyniad rhwng 

Llwydlo a Gwynedd yn pwysleisio gwahaniaeth cenedligol, yn hytrach na 

brodorol, yn yr ystyr eu bod yn cynrychioli diwylliant ac arferion gwahanol 

i'w gilydd. Gellid dadlau, felly, fod yr ymwybyddiaeth genedligol yn 

ddyledus i'r ymwybyddiaeth frodorol, a bod elfennau tebyg yn y ddau, and ar 

raddfeydd gwahanol. 
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Nodiadau. 
1. gw. Doob (19 bLº-) 250. 

Probably no society of any size is ever completely unified. Some form 
of rivalry appears, whether it be between members of different 
classes, associations, sects, or regions. Such local groups can 
command fierce loyalties; they consider themselves distinctive; in 
short, they have all the attributes of a nation with one exception: 
the members recognize that they share a common culture with their 
rivals (though they differ on small points) and that they live in the 
same society. Also in the face of a common threat, whether from 
nature or from one another, they are able quickly to forget their 
differences and to unite against the common enemy. 

2. gw. Thomas Jones 1955: 17,34,232,282, am enghreifftiau eraill. 

3. Aled Rhys Wiliam (Sol), Llyfr Iorwerth. Caerdydd 1960: 59 

0 myn er alltudyon mynet y urth eu hargluydy kyn eu bot en pryodoryon, 
uynt a deleant adau hanner udunt. Ac os o'e enys hon yd hanuydant ny 
deleant trygyau en un lle e tu hun e Glaud Offa; ac os tra mor yd 
hanuydant ny deleant trygyau yma narren hyt ar e guynt kentaf e 
caffoent mynet y eu gulat, ac o thrygant, emchuelent ar eu keythywet 
ual kynt. 

4. gw. Duanaire Mheig Uidhir, (gol) David Greene. 
Yn rhif II, cerdd gan Fearghal ög Mac an Bhaird, sonnir an y wlad heb 
arweinydd, 

For whom is Ireland waiting? Claimants to 
her throne are slow to appear, for no chieftain 
inhabits her, the country of the wide territories 
with warm lakes... (t. 17) 

Iwerddon yw'r ferch a bersonolir eto yn Rhif IV (t. 34-45) gan yr un bardd, 
ac yn Rhif VII (t. 58-67), gan Giolla Riabhach 6 C16irigh, 

Ireland, restored by him, has easily got her royal 
wedding; she got the reward of her abstinence, 
a king who surpassed Ireland. 

5. gw. trafodaeth J. G. Jones 1986, yn enwedig t. 66-74, am drafodaeth o 
swyddogaeth weinyddol a chyfreithiol yr uchelwr brcdorol delfrydol yn oes y 
Tuduriaid. 

6.1'r gwrthwyneb yn Iwerddon -y wlad yw'r uned yr hiraethir amdani mewn 
cyflwr o alltudiaeth. e. e. 0 Bergin. Irish Bardic Poetry. Dulyn 1970, tud 
37-40,225-7. Roedd Fearghal 6g yn alltud yn yr Alban pan ganodd y gerdd 
wladgarol hon tua diwedd yr unfed ganrif ar bymtheg, cerdd sy'n cyfuno pawl 
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i ddyn 9 mynegiant o hiraeth am le. ac am y profiadau a geld yn y Ile 
hwnnw, 

To depart from her is a cause of misery, well carved are her blue - 
timbered courts -I love them truly, smooth are her noble rods. 

To leave her is ground for weakness, sweet is the sound of her gentle 
wind - greet. Banbha enclosed by woods - and sweet is the voice of her 
rivers. 

The speech of her birds bright-feathered and ruddy is sleep music 
enough. 0 that I were in that smooth land abounding in 
salmon : hail to the land of bright fortunes! (227) 

7.1 Enlli y dymuna Meilyr Brydydd fynd i dreulio'i ddyddiau olaf, 

kreawdyr am crewys am kynnwys J 
ym plith plwyf gwirion gwerin enlli. <L1H 8) 

w- 
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ACHAU A CHENEDLIGRWYDD. 

Arwyddoc&d yr Wybodaeth Achyddol. 

Mae ap21 oesul i'r unigolyn yn yr ymgais 1 ddarganfod ei hynafiaid ac 1 

olrhain ei achau yn 81 i'w dechreuadau yng ngwawr hanes. Mae'n sicr bod 

nifer o resymau am hyn - ymgais, efallai, 1 geisio amgyffred yr hyn sydd 

wedi'i greu ac i deimlo y gallal ddeall gymaint yn well ei berthynas of ei 

hun a'r teulu neu'r A'r genedl a sefydlwyd gan ei hynaflaid pe bai'n gallu 

canfod llinyn cyswllt rhyngddo of a sylfaenwyr y llinach. Ymgais ydyw i 

sicrhau perthynas ddiymwad A theulu, llwyth neu genedl. Yn y cyfnod canal, 

yr oedd pwrpas cymdeithasol i'r swyddogaeth o gadw achau a'u trosglwyddo ar 

gof ac ar femrwn o genhedlaeth i genhedlaeth. Y Cyfreithiau, yn anad dim, 

sy'n rhoi awgrym inni o'r pwrpas ymarferol y tu 61 l'r cof o achau a oedd 

yn rhan a swyddogaeth y bardd ac yn gefndir i'r gyfeiriadaeth achyddol yng 

ngweithiau'r cywyddwyr. Roedd gwybod yr achau yn rhan o addysg sylfaenol y 

bardd, ac yr oedd cadw achau a'u trosglwyddo i'r genhedlaeth nesaf o feirdd 

a chofnodwyr yn un o'u swyddogaethau. Y mae'r corff helaeth a gasgliadau 

achyddol sydd wedi'u cadw ac sy'n dyddio o gyfnod yr unfed ganrif ar ddeg 

ymlaen, yn tystio i arwyddocad achyddiaeth i'r Cymro yn yr Oesoedd Canal 

(R. R. Davies 1987: 122) 

Wrth drafod y berthynas rhwng achau a chenedligrwydd, mae'n bwysig cofio 

fod y gair cenedl wedi newid ei ystyr neu'i bwyslais dros y canrifoedd. 

Bellach, defnyddir y gair i olygu 'nation', fel y diffiniad a geir yng 

Ngeiriadur Prifysgol Cymru, (461) 
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Cymdeithas o bobl yn byw fel rheol dan yr un llywodraeth mewn gwlad 
arbennig ac a gysylltir ynghyd yn aml gan undod hanes a thraddodiad ac 
faith. 

Yn y cyfnod canol, fodd bynnag, defnyddid y gair fynychaf i olygu 'llwyth', ' 

neu 'dylwyth', a hynny gan amlaf mewn cyd-destun cyfreithiol, fel yng 

Nghofnod Surexit o'r 8fed ganrif, 

grefiat guetig nis minn tutbulc hai cenetl yn ols oisoud. (L1L1 xliii) 

Gair sy'n cyfateb i'r Saesneg kindred ydyw mewn termau cyfreithiol, ac er 

mwyn gweithredu'r gyfraith ynglyn ag etifeddu tir fe olygid wrth mal, 'y 

teulu hyd y nawfed ach yn olyniaeth y tadau'. Er mwyn gweithredu'r 

gyfraith ynglyn A thalu dirwy galanas byddai'r genedl yn cynnwys 

cysylltiadau teuluol hyd y nawfed ach o ochr y tadau a'r mamau (1) . Mae'n 

anodd dilyn trywydd datblygiad y gair o'l ystyr fel 'tylwyth' i'w ystyr fel 

'cenedl' am fad yr all ystyr, mewn ffordd, yn estyniad ar y cyntaf, ac yn 

adlewyrchu'r modd y datblygodd yr ymwybyddiaeth genedlaethol (2). 

Ymddengys imi, wrth edrych ar yr enghreifftiau o'r gair yng ngweithiau'r 

Gogynfeirdd, mai'r ystyr lwythol a olygir San amlaf pan ddefnyddir y Bair, 

fel yn nisgrifiad y Prydydd Bychan o Forgan ap Rhys, 

Gwr glew oet vorgant gwrt glet gogoned 
o genetyl teyrnet. 

gwawr llawr lluossawc uonhet. 
gwalch kein aerualch kynn oeruet. (L1H. 241) 

ac eto yn ei farwnad i Faredudd ab Owain, 

Am uaredut wut uawrged. 
gwae y genetyl gwawr gogoned. (ibid. 245) 

Yr ystyr deuluol a geir gan Gynddelw Brydydd Nawr hefyd, yn ei farwnad 1 

Einion ap Madog, 
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dyuryd uyt uytaf drry 3ythrut. 
am benn can kenetyl uaredut. (ibid. 147) 

Weithiau, ymddengys fel pe bai'r gair yn amwys ei ystyr, a'i fod yn gallu 

golygu 'tylwyth' neu 'genedl', fel yng ngherdd Llygad Gwr i Lywelyn ap 

Gruffudd, 

Seuis yn ryuel diymgel deith 
rac estrawn geneddyl gwyn anghyfyeith. (L1H 218) 

Defnyddir y gair npnpdl mewn disgrifiadau o estroniaid mewn testunau 

rhyddiaith, hefyd. Yn Historia Gruffud vab Kenan, gelwir gw'r Norwy yn 

'kenedel o Lychlyn'(HGK. 4), ac yn yr Ystorya de Carolo Magno, dywed 

Rolant, '0 genedyl Ffreinc yd henwyf i' (YCX 28). Pan ffurfir ansoddair 

neu gyfansoddair o'r gair cenedl, ach neu dras aruchel a olygir. Geilw'r 

Prydydd Bychan Wen fab Goronwy yn 'gwalch kenetylualch'(L1H 250), a gelwir 

Owain ap Thomas gan Ruffudd ap Xaredudd yn 'dar kar kenedlawc vynawc 

voned'(L1CH 1313,43-4). Digon amwys yw'r term cenedl yng ngweithiau 

Beirdd yr Uchelwyr hefyd, er y ceir enghraifft yng ngwaith Lewys Glyn Cothi 

sy'n awgrymu fod ystyr eang i'r gair erbyn diwedd y bymthegfed ganrif. 

Englyn agoriadol awdl i Syr Rhisiart Herbert ydyw, 

gwr yw syr Rissiart ac a ry. i win. 
eneit kenedl gymry. 

Ni anet kynt na chwedy 
Iarll na duc mor llawn i dy. (LGC2.5 11.1-4) 

Ternau allweddol eraill sy'n gysylltiedig A'r uned deuluol ac achyddiaeth 

ydyw'r geiriau adh, 11in, hi1, 
_ cyT f. a bonedd. geiriau a ddefnyddir bellach 

bron fel cyfystyron (3). Geiriau delweddol ydyw bonedd a cyf ,y gellir 

eu cymharu 9'r darlun o'r 'goeden berthynas' neu'r 'cyff achau', os dyna 
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ydyw'r termau priodol am 'Arbor consanguinitatis'(4). Mae'r genedl yn 

tarddu o'r un gwraidd, ac yn tyfu o'r un 'bon', ac yn yr ystyr hwn y mae 

boomd yn golygu 'tarddiad, dechreuad, ffynhonnell', sef yr all ystyr a 

roddir i'r gair yng Ngeiriadur Prifysgol Cymru (GPC 299). Fel arfer, mae 

ystyr ehangach na hyn i'r gair, sef yr ystyr o 'uchelwriaeth' neu 

'enedigaeth freiniol, bendefigaidd'. Dyma'r ystyr a adlewyrchir yn y 

cyfreithiau, lle'r oedd 'bonedd' dyn yn diffinio'i statws cyfreithiol a 

chymdeithasol. Yn 61 y cyfreithiau yn Llyfr Iorwerth. 

bonhedyc yu dyn a uo kyulaun uonhed eg kemry, ac o uaa ac o tat. 
(L1I 57) 

Atseinir hyn eto yn Llyfr Blegywryd, lle dywedir, 

Kymro vamtat vyd bonhedic canhwynawl, heb gaeth heb alltut heb letach 
yndaw. (L1B 58) 

Fe ddengys hyn fod bonedd a chenedligrwydd yn gysylltiedig yng ngolwg y 

Cymro, a hynny o gyfnod cynnar. Fel y sylwodd R. R. Davies wrth drafod y 

Cyfreithiau, 

They (y Cyfreithiau) drew a clear distinction between the Welsh and 
the alien (alltud); and their definition of the essence of free Welsh 
status as descent from a Welsh mother and father (Cvmro famtad) is a 
cardinal statement of the perception of Welsh identity in the Middle 
Ages. (R. R. Davies 1984(1): 56) 

Un a chanddo fonedd, Telly, ydyw'r 'bonheddig', gv±r o waed coch cyfan, heb 

n 
unrhyw waed arheilwng yn ei wythiennau. (D. Jenkins: 1970,20)(5) 

Mae'r term cyff. yn gyfystyr a' bön, tarddiad, ffynhonnell', i bob pwrpas. 

0 gym y 'goeden berthynas' y tyf yr achau, felly mae'r oyf yn cynrychioli 
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un hynafiad y gellir olrhain graddau perthynas oddi wrtho. Mae'r dyfyniad 

canlynol o Lyfr iorwerth yn rhoi enghraifft o'r modd y'i defnyddid, 

Puybynnac enteu a uynho holy tyr o ach ac edryf, dangosset y ach hyt e 
kyff yd henyu ohanau. (L1I 61) 

Wrth drafod etifeddu tir, eto, yn Llyfr Blegywryd, dywedir, 

y gyt etiuedyon nessaf o vywn y'r teir ach o'r kyff a vydant yn lle 
etiuedyon idaw. (L1B 77) 

0'r cyff y tyf yr achau, sef y cysylltiadau teuluol. Wrth weithio'n 61 

drwy'r achau, gall yr unigolyn olrhain ei berthynas A'r cyff, sef tarddiad 

y llinach (stock) neu'r llwyth neu'r genedle ac wrth olrhain y disgynyddion 

eraill sy'n tarddu o'r un cyff, fe wdl yr unigolyn pwy sy'n perthyn i'r un 

genedl (ki& ag ef. Y in neu'r 11inach ydyw'r alyniaeth honno o'r 

unigolyn i'r hynafiad, fel y dengys y dyfyniad canlynol o gywydd gan Dudur 

Aled i'r Arglwydd Dwdlai, 

0'r llu henieiril yr hanoedd, 
0'r brenin, lin-o-lin oedd. (TA 240 11.35-6)(6) 

Prin iawn yw'r defnydd o'r geiriau =h a ih n yng ngweithiau'r Cynfeirdd 

a'r Gogynfeirdd, ac ychydig lawn o achydda manwl ar gerdd a geir ganddynt 

(F. Jones : 1948,314). Fe geir y gair awn yn Canu Llywarch Hen, mewn 

englyn a genir San fam Gwen i'w mab, 

Neut atwen ar vy awen 
Yn hanuot o un achen, 
Trigwyd oric elwic, A Wen! (CL1H 1) 

Ffurf ydyw sy'n cynnwys yr un elfen can, ag sydd yn y gair cenedl, ac sy'n 

dod o'r gwreiddyn Iken, 'tarddu, hanfod'. Mae'n cyfateb i 'cyff' o ran 

ystyr. $i1 yw'r term a ddefnyddir gan y Gogynfeirdd i gysylltu'r unigolyn 
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a'i hynafiaid, term cytras A'r Hen Vyddeleg &U, 'had'(GPC 1866). Yn 

Armrain Dwain G gan Valchmai, dechreuir gwahanol ganiadau o'r awdl 

wrth gysylltu'r gwrthrych ag un o'i hynafiaid, 

Ardwyreafy hael o hil gruffut... 
Ardwyreaf hael o hil yago... 
Ardwyreaf hael o hil balch run... (L1H 12-15) 

ac yn y blaen. 

Ymddengys fel pe bai'r Cymro wedi rhoi pwyslais mawr ar gadw achau drwy 

gydol yr Oesoedd Cano1, ac ymddengys fod hyn yn nodwedd Geltaidd ymhell cyn 

hynny, fel y sylwodd PAdraig 6 Riain yn ei lyfr ar achau'r saint Gwyddelig 

(6 Riain : 1985, xiii). Soniodd Tacitus yn ei adroddiad o hanes Caradog o 

flaen y Tribiwnlys yn Rhufain yn A. D. 52 am y modd yr oedd y cadfridog yn 

ystyried bod ei fonedd cynhenid a'r ffaith ei fod yn disgyn o linach 

teilwng yn bwysicach na'r ffaith ei fod yn arweinydd milwrol ar y 

Brythoniaid (F. Jones: 1948,314). Wrth gadw'r achau ar gof, a'u datgan ar 

lafar, yr oedd modd diffinio pwy oedd pwy, a beth oedd ei safle a'i statws 

yn y gymdeithas, ynghyd A'i hawliau cyfreithiol. Digon distadl ydoedd 

statws dyn heb na bonedd na chenedl, fel y dengys haves Myrddin inni wrth 

1'r ilanc o Gaerfyrddin ddannod Iddo, 

Pa achavs... yd amryssony di a miui nac y kynnenny? Canys dyn 
tygheduenavl heb dat idav vyt ti, a minheu a hanvyf o vrenhinavl lin 
oblegyt mam a that. (BD 101) 

Adlewyrchir hyn yn y llenyddiaeth Eingl Sacsoneg hefyd, a ffigurau i 

dasturla wrthynt oedd y cymeriadau hynny a oedd heb na thylwyth na chenedl 

nac arweinydd, fel yn y cerddi The Wanderer a'r Widý(7), ffigurau tebyg 

i Lywarch Hen a'r llefarydd yn Hhri Englyn y ºnen. us yn llenyddiaeth 
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Gymraeg. Yr oedd achau'r unigolyn nid yn unig yn anhepgor er mwyn diffinio 

i eraill yr hyn ydoedd o'r safbwynt economaidd, gwleidyddol a 

chymdeithasol, and hefyd yr oedd teyrngarwch yr unigolyn 1'w deulu a'i 

'geaedl' wedi'1 benderfynu i raddau gan ei ymwybyddiaeth a'i berthynas A 

hwy drwy waed. Yr oedd yr wybodaeth achyddol, felly, yn sicrhau rhwymau 

carennydd o fewn y llwyth ac yn creu undod a theyrngarwch. 

Gyda datblygiad yr ymwybyddiaeth genedlaethol, datblygodd arwyddocAd 

symbolaidd achau ac arfau, fel pethau arbennig y gallai uchelwyr Cymru 

gyda'i gilydd ymfalchYo ynddynt. Yr oedd rhannu'r un hynafiaid yn fodd o 

weld undod yn y Gymru daleithiol, ranedig : yr oedd y syniad eu bod yn 

ddisgynyddion i Brutus o Gaerdroia a Beli Mawr, er enghraifft, yn rhywbeth 

a oedd yn gyffredin gan drigolion y tair talaith ac yn fodd i feithrin eu 

teyrngarwch hwnnw yn wyneb gormes gan lwythau estron. (8) 

Yn sicr, yr oedd swyddogaeth bwysig i'r bardd fel achyddwr erbyn diwedd y 

cyfnod canol, oherwydd fe dystia Pun Llyfr Cerddwriaeth Simwnt Fychan, un o 

ramadegau'r unfed ganrif ar bymtheg, fod y 'tri chof', sef achau, arfau a 

rhandiroedd, yn rhan o'r addysg farddol. Mydryddir y gramadegau gan fardd 

o'r un cyfnod o'r enw Gruffudd ab Ieuan ap Llywelyn, ac y mae'n nodi'r hyn 

a welwyd fel swyddogaeth bardd, sef, 

kynnal bodd kanol y byd 
kof i roddi kyvrwyddyd 
dwyn klod ar davod Hei del 
dwyn lache pob dyn vchel 
ac arfav gynt ar vric on 
a ddvc gwyr bonheddicion. (GP civ) 
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ý� :: t. 

Er mai tystioiaeth gymbarol ddiweddar sydd gennym o bwysigrwydd y tri chof 

fel rhan o'r addysg farddol, ar er mai rhywbeth a ddaeth yn boblogaidd tua 

chanol i ddiwedd y cyf nod canal ydoedd y cywydd schau, yr oedd y bardd yn 

ymgymryd A'r ddyletswydd o gadw achau'r tywysogion ar gof ymhell cyn hynny, 

fel y tystiodd Gerallt Gymro, 

Ymddengys i mi yn werth nodi , hefyd, fod gan y beirdd Cymreig, a'r 
datgeiniaid, neu'r areithwyr, achau'r tywysogion a enwyd uchod ynghadw 
yn eu hen lyfrau awduredig, and weds eu hysgrifennu, er hynny, yn 
Gymraeg; cadwant hwy ar gof hefyd, o Rodri Mawr hyd at Feli Mawr, ac 
oddi arno yntau hyd at Sivius, Ascanius ac Aeneas; ac o Aeneas parhAnt 
liniau'r ddisgynyddiaeth hyd at Adda. (T. Jones 1938: 170) 

Yr oedd y bardd, felly, wrth ymgymryd A'r swyddogaeth o gadw achau'i noddwr 

ar gof, ynghyd A'r wybodaeth chwedlonol a hanesyddol a oedd yn gysylltiedig 

A'r hynaflaid yn yr schau, yn sicr o deimlo rhyw fath o falchder yng 

ngweithredoedd y gorffennol. Canai'r beirdd glodydd aelodau o'r haen uchaf 

yn y gymdeithas - gwyr o dras frenhinol ac uchelwrol a oedd yn ymwybodol 

o'u cysylltiadau achyddol aruchel ac a hoffai glywed y cysylltiadau hyn yn 

cael eu crybwyll ar gerdd. Wrth son am hen drigolion Ynys Prydain, a 

chofio am eu campau a'u rhinweddau, yr oedd yn bosib i'r beirdd, drwy 

gyfrwng yr wybodaeth achyddol, feithrin a datblygu'r syniad o fonedd 

cynhenid y Cymro. Yn wir, mae'r dystiolaeth yn dangos fod y Cymro wedi 

rhos mwy o bwys ar fonedd nag ar gyfoeth erioed. Gwelodd Gerallt Gymro fod 

hyn yn nodwedd genedlaethol, 

Dyheant fwyaf, yn anad popeth arall, am linach rywiog, ac 
ardderchowgrwydd achau. Ac felly mwy dymunol a lawer ganddynt 
briodasau gyda theuluoedd bonheddig na chyda rhai cefnog neu 
gyfoethog. Y mae, hefyd, hyd yn oed y distatlaf o'r werin yn ofalus 
am ei daflen schau; ac edrydd oddi ar gof, ac yn rhugl, ei achau, nid 
yn unig ei deidiau, ei hendeidiau, a'i orhendeidiau, and hyd at y 
chweched, neu hyd yn oed y seithfed genhedlaeth ac yrnhell y tu hwnt i 
hynny... (ibid., 201) 
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Dengys hyn pa nor werthfawr ydoedd bonedd, a pha or allweddol ydoedd y 

berthynas rhwng statws a llinach yng Nghymru'r ddeuddegfed ganrif. Y mae 

ceidwadaeth beirdd yr uchelwyr yn sicrhau parhad yr un safbwynt drwy gydol 

y cyfnod canol ac yv . en. i'r unfed ganrif ar bymtheg, fel y dengys ysgrif 

o'r cyfnod hwn sy'n perthyn i Gyngor y Gororau. Ysgrif ydyw sy'n trafod 

'The State of North Vales towchinge religion': 

Upon the Sondaies and hollidales the multitude of all sortes of men 
woomen and childerne of everie parishe doe use to meete in sondrie 
places either one some hill or one the side of some mountaine where 
theire harpers and crowthers singe them songs of the doeings of theire 
auncestors, namelie, of theire warrs againste the kings of this realme 
and the English nacion, and then doe they ripp upp theire petigres at 
lenght howe eche of them is discended from those theire ould 
princs. (I. Villiams 1946: 28) 

Er mai prin yw'r deunydd achyddol yn eu gweithiau, mae'r syniad o fonedd yn 

bwysig lawn i feirdd y Tywysogion wrth iddynt ganu clodydd y dosbarth 

llywodraethol. Gwelodd Cynddelw Brydydd Mawr yng Nghanu Tysilio gysylltiad 

rhwng rhinwedd a bonedd, wrth iddo grybwyll llinach fonheddig ei wrthrych, 

mat ganet o genedyl uoned. (L1CH 1165,31-2) 

Yr oedd Hopcyn ap Tomas yn 'kymrb tra by truyadyl voned' yn 61 Ieuan Llwyd 

fab y Gargam <L1CH 1415,9), a galwodd Llywelyn Goch Ap heurig Hen, cyfoeswr 

i'r cywyddwyr cynnar, un o'i noddwyr of yn 'hael uoneduawr 

gymro'(ibid. 1306.5). 

Y mae Beirdd yr Uchelwyr, hwythau, yn dangos yr un syniadau ynglyn 1 bonedd 

a rhinwedd yn eu canu. Erbyn y cyfnod hwn, roedd achyddiaeth wedi magu'i 

phlwyf ym marddoniaeth y cyfnod, a'r ffasiwn o hel achau uchelwr ar gerdd 

wedi dod yn rhan amlwg o'r cywydd a'r awdl foliant. Erbyn diwedd cyfnod 
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Beirdd yr Uchelwyr aeth y peth yn gonfensiwn yu y canu heb fod iddo unrhyw 

"" swyddogaeth gymdeithasol a gwleidyddol, and ar ddechrau'r cyfnod ymddengys 

fod swyddogaeth bendant i'r math yma o beth. Hawl Owain Glyndwwr fel 

'Edling o hen genhedlaeth', sef etifedd penodedig tywysogion Powys, i'w 

diriagaeth yn y dalaith honno sy'n Gael sylw gan Iolo Goch yn ei gywydd 

achau iddo(IG 209-213; 531-542), ac mae swyddogaeth gyfreithiol hel schau 

yn amlwg yn y fan hon, 

Pwy a ddylai, ped fai fyd, 
-Pwy and Owain, paun diwyd? - 
Y ddwy Faelawr mawr eu mAl, 
Eithr efo, a Mathrafal? 
Pwy a ostwng Powystir, 
Pe bai gyfraith a gwaith gwir? (ibid., 209,11.9-14) 

Prawf a chadarnhad o hyn yw'r achydda sy'n dilyn, sy'n gosod Owain gerbron 

nid yn unig fel etifedd Powys, and i deulu brenhinol y 'Deheubarth yä 

ogystal (Johnston 1986: 90). Naturiol ydyw gweld balchder cenedlaethol yn 

brigo i'r wyneb wrth i'r bardd grybwyll hynafiaid yr uchelwr nodedig hwn, 

Hil Fadog hiroediog hen, 
Gymro ger hoyfro Hafren. 
Hwyliwr yr holl Ddeheuwlad, 
Hil Arglwydd Rhys, gwyý I gad. (ibid., 210,11.23-6) 

Fel ei hendaid Kadog Fychan a fu'n 'ymseingian Eingl'(ibid., 209 11.20) bydd 

Glyndw'r hefyd yn 'Llithio'r brain, llethu Brynaich'(ibid., 212 11.79) pe bai 

gelyn yn dod i'w herio. Kid ei bawl i etifeddu yw'r unig beth a gadarnheir 

gan y cywydd achau hwn, and hefyd ei bawl i arwain ei bobl fel etifedd o 

linach brenhinol Cymru. Fel y dywedodd R. R. Davies. 

For such a man a cywydd acbau_was no more literary device, it could be 
the manifesto for political action. (R. R. Davies 1968: 161) 
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Mae'r cywydd achau hwn yn profi'r modd yr edrychid ar linach fel un o'r 

ychydig bethau a allai uno'r Cymry - nid yn unig wrth felthrin y syniad bod 

Owain yn tarddu o'r un cyff A nifer o'i gyd-wladwyr, and bod nifer o 

linynnau achyddol gwahanol wedi dod yn un ynddo ef, a'i fod, fel petal, yn 

un A chanddo'r hawl a'r ddyletswydd i arwain ei genedl, 

Un gad, un llygad, un llaw, 
Aur burffrwyth ibr Aberffraw; 
Un pen ar Gymru, wen wedd, 
Ac un enaid gan Wynedd, 
Un llygad, cymyniad caith, 
Ac unllaw yw i Gynllaith. (IG 213,11.95-100) 

Ceir awgrym o'r un hawl gyfreithiol i lywodraethu ar sail achau yng 

nghywydd Iolo Goch i Syr Rosier Mortimer, hei yd, gwr a ddisgrifir fel 

'Edlingwalch o dellyngwaed'(ibid., 297,11.11) a 'Wyr burffrwyth tor 

Aberffraw' (ibid., 11.14). and 1lai amlwg yw'r neges genedlaethol yn y fan 

hon, ar sail y (faith fod Syr Rosier yn 'ýyr brenin Lloegr a'r 

Brynaich'(ibid., 299 11.60), yn ogystal, a'r undod a gynrychiolir ganddo yn 

undod nifer o wledydd - undod imperialaidd, o bosib - yn hytrach nag yn 

undod nifer o garfannau o fewn un wlad, 

Pedair cenedl diedliw 
A ddeiryd it : Gwyndyd gwiw, 
Ffrancod, Saeson, wychion weilch, 
Gwyddyl, man cynfyl, ceinfeilch. (Jhid., 300 11.79-82) 

Rhagflaenwyd Iolo Goch yn hyn, o bosib, gan Ddafydd Benfras yn ei farwnad i 

Ddafydd ap Llywelyn, mab Llywelyn ab Iorwerth a Siwan, merch brenin John. 

Ni wireddwyd potensial Dafydd fel arweinydd a allai gadw'r wlad yn un, and 

yr cedd ganddo'r"cymwysterau iaun fel, 

Wyr Brenin Lloegr llu teyrnedd, 
Mab Brenin Cymru cymraisg fonedd, 
Gwr oedd a hanoedd, gorfoledd gwerin, 
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0 iawn deyrnllin y brenhinedd. (DB 332,11.77-80) 

Ymgais i ddeffro rhyw fath o ymwybyddiaeth genedlaethol a geir unwaith eto 

gan Rys Goch wrth olrhain achau Wiliam Fychan Siambrlen Hen (IGE 307- 

9), cywydd sy'n rhestru hynafiaid y Sianbrlen yn 61 1 ardd Eden hyd at 'Fab 

Addaf, Duw Naf fy N2r! '(ibid., 309,11.21). Nid oedd y Siambrlen yn Gymro a 

waed coch cyfan - yr oedd yn Sais a du ei fam ac yn rhannol a du ei dad -a 

gwnaeth apel 1'r brenin a'r senedd i gael ei wneud yn ddinesydd Sjaisnig. 

Mae'r bardd yn anwybyddu 'lledach' Wiliam Fychan, ac yn rhoi'r holl 

bwyslais ar ei linach Gymreig. 'Coegi neu gerydd', oedd bwriad y bardd wrth 

wneud hyn, yn 61 Ifor Williams(ibid., xlv), er mwyn atgoffa'r gwr fod 

bonedd Cymreig yn bwysicach nag unrhyw elw a ddeuai yn sgil y fraint amheus 

o allu ei alw ei hun yn Sais, 

Dwyn bonedd dan ei bennwn, 
Wiliam ibr waywlym a wn, 
Hwyl uniawn o'i ddawn a'i dda 
Hyder oedd, hyd ar Adda. (ibid., 307 11.1-4) 

Nid yw'n ymddangos fod swyddogaeth mar bwysig i'r arferiad a fydryddu 

achau'r uchelwr wrth i'r bymthegfed ganrif fynd yn ei flaen. Yr oedd yn 

gaffaeliad i fardd, pan folai wr A chandda statws uchelwrol, beth bynnag am 

ei statws ariannol, allu crybwyll purdeb ei waed ac 1 allu alrhain 

perthynas A ffigur hanesyddol arbennig o'r gorffennol, and anodd gweld 

arwyddocad arbennig yn hyn. Yn ystod y bymthegfed ganrif a'z" ganrif 

ddilynol, fe ddaeth Owain Glyndwr yn hynafiad gwerth ei grybwyll yn y canu 

mawl. Un cyswilt yn unig a blith nifer a gysylltiadau teuluol aruchel 

ydoedd hwn yng nghywydd moliant Gutun Owain i Sion Edwart o'r Vaun, 

Wyr Llywelyn, ieirll aelwyd, 
Ac Edwin walch, gwaywdwn wyd. 
GwPr mawr o orevgwyr Mon, 
Gwayw Rruddallt, vric our rroddion, 
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All Ivor Hael o'i ovynn 
Wyd i gier, o waed y Glynn. (GO 287 11.23-8) 

Yr oedd cysylltiad A'r 'Glyn' yn un o blith nifer, eto, i Gruffudd ap Rhys 

ap Dafydd ap Hywel, hefyd, a allai airhain ei ach i Ruddallt, tad Owain, 

0 edeilwydd y dalaith 
Y doe, o ryw blodav'r faith: 
Achav Edwin a Chadell, 
Ach na gwaed nid vwch na gwell; 
Gwaed a glos hengoed y Glynn, 
Gwaed y Blaidd gida Bleddynn, 
Wyr Dewdwr milwr y medd, 
Vyr Gynan eryr Gwynedd, 
Tro i vawr lwyth Trevor lAn, 
Tv Brochwel wyd a Brychan. <ibid., 91,11.7-16) 

Gallas Phylib ap Rhys o Genarth, yn 61 Lewys Glyn Cothi, olrhain ei 

berthynas ag Owain, sef yr 'Hen Gwyn', ar y sail fod ei wraig, Gwenllian, 

yn ferch ordderch iddo; ac yr oedd hyn, yn ei dro, yn ei glymu wrth yr 

etifeddiaeth a gollwyd gan Owain, 

]tab yng nghyfreith, o threithir, 
Pr Hen Gwyn fu'n rhannu gwir, 
Gwenlliant i'w feddiant fo 
0 Sycharth a droes ucho, 
Gwe lawnt o Owain y Glyn, 
Ac unferch yw o Gynfyn; 
Aur tawdd yw a gorff Llawdden, 
Edau our ydyw o Ven; 
0 Aron o Feirionnydd, 
Eigr yw a ddoeth fal gwawr ddydd; 
Merch hael o Ruffudd Maelawr 
Draw, a merch o Rodri Mawr. 
Hon yw bonedd ein hynys, 
Pwy yw'r ail? Phylib ap Rhys. (LGC3 47,11.17-30) 

Yr oedd Sion Bwrch, Arglwydd Mawddwy, yn gallu hawlio gwell cysylltiadau na 

hyn, hyd yn oed, fel y dywedodd Guto'r Glyn wrth olrhain ei achau yn 81 1 

dri Owain : Owain Cyfeiliog, Owain Gwynedd ac Owain G1ynd r, yn ogystal A 

Llywelyn Fawr a Rhys ap Tewdwr. 
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0 dri Owain, waed reial, 
0 Lywelyn, lu aelaw, 
0'r Tewdwr wych, o'r tu draw. (GG 122,11.42-4) 

Y mae delfryd y Alas Darogan yn effeithio tipyn ar y pwys mawr a roddai'r 

beirdd ar achau. Vrth grybwyll hynafiaid gwrol ac arwrol y genedl, y mae'r 

bardd fel pe bai am weld yr un arwriaeth a'r un arweinyddiaeth yn cael eu 

corffori yng nghymeriad yr uchelwr a folir. Po fwyaf o hynafiaid nodedig a 

oedd gan yr uchelwr, mwyaf oll oedd y posibilrwydd mai hwn fyddai'r gwi" y 

daroganwyd amdano a fyddai'n arwain y Cymry i fuddugoliaeth. Mae'n bosib, 

felly, fod arwyddocAd cenedlaethol i'r cyfeiriadau at Owain Glyndr r yn yr 

achau, heb son am y cyfeiriadau lu at sylfaenwyr pymthegllwyth Gwynedd, y 

pum brenhinllwyth, y taleithiau brenhinol ac yn y blaen. Syniad poblogaidd 

sy'n cael ei fynegi' n aml gan y beirdd yw'r syniad fod undod Cymru weds' i 

ymgorffori yng nghymeriad yr unigolyn a folir. Yng nghywydd ach Dafydd 

Goch, gan Lewys Glyn Cothi, y mae rhagoriaeth Dafydd ar ei gyd-Gymry yn 

seiliedig ar linach. Olrbeinir ei ach yn 61 hyd at Lywarch ap Bran ac 

ymhellach, 

Ap tudwal mal gwyr maelawr. 
0 dir mon ap Rodri mawr. 
Or boned uchaf dauud. 
Impyn wyt vn gamp a nud. 
Goreu vn i beti gryw. 
Vyt o von i wlat vynyw. (LGC2 113,11.23-8) 

Yr oedd Syr Hywel ap Dai yn disgyn o linach tywysogion y tair talaith, yn 

61 Gutun Owain, 

Dy gweryl yw dwy goran, 
Dy lwyth vv'r dalaith o Von, 
Mathraval, gwiw rwndwal gwr, 
Edynywain a Dinevwr. (GO 303 11.9-12) 
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Felly hefyd Elisau ap Gruffudd ab Einion, 

Iaith hen y tair talaith oedd, 
Vn henaidd o'r brenhinoedd, 
A'r nesaf i Fathrafal 
Yw Nudd Gwyddelwern a I&1. (Ibid., 229 11.19-22) 

Yr oedd marwolaeth Elfsau yn drasiedi, yn 61 Gutun Owain, am fod llinach 

frenhinol ei deulu yn terfynu gydag ef, 

Issel ym, gwaith wasel oedd, 
A'n hynaif yn vrenhinoedd: 
Kan koron kynn Saesson sydd 
0'n kronigl a'nn kyrenydd, 
Kann t'wyssoc rrowloc o 'rrain, 
All diwedd vv hyd Ywain. 
Y kyff hwn, oedd y'n koffav, 
A las pann aeth Elissav... 
Tores y llin vrenhinol, 
Trist yw'n faith trosto, - 'n 1 61. 

(ibid. 233 11.3: 10,19-20) 

Hyd yn oed ar 81 1 Harri Tudur gael ei fuddugoliaeth ym Xosworth yn 1485, 

yr oedd yn hoff gan y cywyddwyr son am waed brenhinol eu noddwyr, nid yn 

gymaint er mwyn dathlu'u potensial fel arweinwyr cenedl, and er mwyn 

pwysleisio'u rhan yn y fuddugoliaeth a'u cyfran o'r etifeddiaeth. Mewn 

awdl i Sion Salbri Ifanc o Leweni, cyfarchodd Wiliam Llyn ei noddwr fel 

Cymro o waedryw, cai 'merodraeth, 
Cadw air y ddwywlad, coed urddoliaeth. 
(VL13 58 11.63-4) 

Mewn awdl gan yr un bardd i Rolant Pilstwn o Gaernarfon, gwelir Cymru'n un 

ym mherson yr uchelwr a folir, 

Yn Lliwon burion bob awr -y mae'r gwaed, 
Ym mro Gwent a ])faelawr, 

Ym MSn , sy orau maenawr, 
Ym Mynyw, fal ym X5n fawr. (ice. , 29,11.21-4) 
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Achau fel Propaganda - Rhyfeloedd y Rhosynnau ac Oes y Tuduriaid. 

Ym merw Rhyfeloedd y Rhosynnau, y mae achau'r sawl a oedd yn amlwg yn y 

gwrthdaro yn cael syiw San y beirdd er mwyn ategu hawl arweinwyr y gwahanol 

garfannau i gynrychioli Cymru, fel petal, ac yn rhan a bropaganda'r cyfnod. 

Sylwodd W. J. Gruffydd ar hyn wrth drafod rhagflaenwyr Gutun Owain a'u 

hoffter o'r cywydd achyddol mewn cyfnod pan 'oedd hall hawliau teuluoedd 

Caerefrag a Lancastr yn dibynnu ar eu hachau' (Gruffydd 1921: 60); cyfnod 

cyn 1'r cywydd achau fynd yn gonfensiwn yn y canu. Yr oedd teulu Iorc yn 

gallu hawlio cefnogaeth y Cymry oherwydd y cysylltiad drwy'r achau rhwng y 

frenhiniaeth yn Lloegr 9 Gwladus Du, merch Llywelyn Fawr a gwraig Raff 

Mortimer. Soniodd yr Iorcydd, Guto'r Glyn am gysylltiad Edward 3 Bleddyn 

ap Cynfyn a Bowys a Gwladus Du yn ei gerdd foliant iddo, 

Mae'r tarw mawr o'r Mortmeriaid? 
Myn o waed Bleddyn dy blaid... 
0 frenin costwin Castil 
A Gwladus Du, galw dy stil. (GG. 157 11 1-2,11-12) 

Cyn i Ddafydd Llwyd drosglwyddo'i deyrngarwch o Iorc i Lancaster, fe ganodd 

gywydd brud i Edward V, a'i alw'n 'Eginyn Owain Gwynedd'. (DL1 73 11.3) 

Gallai'r Lancastriaid seilio'u hawl hwy i sefyll dros Gymru ar gysylltiadau 

diamwys y Tuduriaid 9 hi. Cyfeiriodd Dafydd Nanmor at achau Edmwnd a 

Siaspar Tudur gyda chryn falchder - nid yn unig oherwydd eu cysylltiadau 

Cymreig, and oherwydd y cysylltiadau Ffrengig a'u clymai wrth yr ymerawdwr 

Siarlymaen, 

Y ddeuwr arglwyddiaidd, 
0 Droya a Groeg, da yw'r gwraidd, 
0 dalaith, hyd i delon, 
Rhodri Mawr, ymerodyr Mon; 
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Iarll Rismwnd, Edmwnd, [a] faith 
Gydwalader, ag o'i dalaith. 
Imp it o frenin Paris. 
A dail our a fflowrdilys. 
Siasbar yw darpar y dawns, 
Nat Siarlys o ddinas Orliawns. 
Iarll hydyr, o hil Llur Llediaith, 
Penvro yw , penav Wr iai th. (DN 34 11.1-12) 

Nid potensial i uno Cymru yn unig a geir gan y ddau yma, and potensial i 

ddwyn undod rhwng Cymru, Ffrainc a Lloegr - rhywbeth a ategir gan Lewys 

Glyn Cothi yn ei farwnad i Edmwnd Tudur. Sonnir am ei gysylltiadau 

brenhinol fel 
Brawd Henri frenin, 
Nai ap chwaer Dwlffin, 
Mab Owain o lin 
Meibion y wledd. (LGC3 12,11.37-40) 

Ar ei farwolaeth collwyd 'aer' y tair brenhiniaeth, cyn iddo ddod i'w 

etifeddiaeth, ac o ganlyniad 

Aeth Lloegr yn goegryd, 
Aeth Ffrainc fyth o'i phryd, 
Aeth Cymru i gyd 
0'r byd i'r bedd. (ibid. 13 11.97-100) 

Ceir adlais o hyn yng nghywydd Dafydd Nanmar i Harri Tudur, Iarll Richmwnd, 

sydd heb hawlio'i etifeddiaeth eto, 

0 (elain] mab Owain X&n 
Y daw'r karw i dair korron. (DN 44 11.21-2) 

Parod sawn ydoedd Harri Tudur i fanteisio ar ei Gymreictod er inwyn ennill 

cefnogaeth y Cymry, ac fel Dwain Glyndwr o'i flaen fe ddefnyddiodd yntau 

hefyd ei achau yn rhan o'i bropaganda. Manteisiodd ar y cyfle i 

atgyfnerthu ei hawl i goron Lloegr wrth bwysleisio ei fod o linach hen 

frenhinoedd yr ynys. Yr oedd yr arf achyddol yn bwysig ac yn werthfawr i 

wr a oedd wrthi'n ceisio sefydlu a sicrhau ei frenhiniaeth; rhywbeth a 
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ategir gan honiad yr hanesydd David Powel yn ei History of Cambria a 

gyhoeddwyd yn 1584, fad Harri weds apwyntio comisiwn i olrhain ei ach yn 61 

i dywysogion Cymru a brenhinoedd Ynys Prydain - comisiwn yr oedd Gutun 

O: rain yn aelod ohono, ynghyd A Chymry blaenllaw eraill (R. Griffiths, 1985: 

189-192). Sicrhau rhwymau carennydd ar lefel genedlaethol a meithrin 

teyrngarwch annatod i'r goron Duduraidd oedd amcan a chanlyniad 

gweithgaredd y comisiwm hwn. Yr oedd ymwybyddiaeth achyddol - rhywbeth a 

fu gynt yn hanfod yn y gyindeithas lwythol - bellach yn arf gwleidyddol yn 

nwylo brenhiniaeth : yn werthfawr, and heb fad yn hanfodol. 

Parhaodd yr ymwybyddiaeth o achau Cymreig y Tuduriaid yn hir ymhlith y 

Cymry ac ymhlith prif geidwaid yr achau, sef y beirdd. Fe'i ceir gan Lewys 

Morgannwg mewn cywydd moliant i Harri'r Vythfed, 

brenhinfab o'r un henfaink 
brenhinllwyth ffrwyth lloegr a Phraink... 
tarw val jdwal torf lydan 
tabl o brynt Beli a Bran 
tarty mwnt hir Emwnt wyd 
tri natur Owein ydwyd. (LM 190-2,11.9-10,33-6) 

Mae'r undod a broffwydwyd wedi'i ymgorffori ynddo, fel y pwysleisir hewn 

awdl foliant iddo, 

Twyssawc koronawc locinrys - siarlmaen 
tarw brytaen tir Bryttys 

Tarw ffraink ar thalfaink wrth wys 
tarw a wynedd tair ynys. (ibid., 204 11.1-4) 

Achau Penmynydd sy'n Gael sylw mewn awdl foliant arall i Harri, y tro hwn 

gan Sion Brwynog (SB 180-2), ac yn 61 yr un bardd, yr oedd y frenhines Mari 

yn Gymraes 'o henwaed y deyrnas' (ibid., 184 11.46), sy'n dangos i'r 

ymwybyddiaeth o achau Cymreig y Tuduriaid gael hir oes yng Nghymru. 

161 



ý.. ý., tý _:,,, 

Bonedd - Cyareictod a Gwrthseisnigrwydd. 

Mae'r elfen o falchder cenedlaethol ar sail llinach yn dod i'r brig mewn 

nifer a gywyddau mawl. 'Gorau tyf gwr o waed da' meddai Guto'r Glyn yn ei 

gywydd moliant i law arian Sion Dafi, un o wyr llys Edward yn Llundain 

(GG. 104,11.14). Mae bonedd yn bwysig i Ddafydd Nanmor, hefyd, fel y 

dangosodd Saunders Lewis yn ei drafodaeth arno, and nid yn gymaint fel 

rhywbeth i gynnal yr ymwybyddiaeth genedlaethol yn ei noddwr, and er mwyn 

cadarnhau ei safle ar frig cymdeithas. Mae ei gywydd moliant i Rys ap 

Rhydderch ap Rhys o'r Tywyn, lle gwelir 'bath oedd delfryd yr hen 

bendefigaeth Gymreig a'i syniad am (raint a chyfrifoldeb bonedd', yn 

adlewyrchu hyn i'r dim (S. Lewis 1973: 90). 

Mai a royd, yn y lle'r oydd, 
0 vrychav i'th lyfr achoydd. 
Yr hydd a gynnydd i gyrn, 
Y gwaed to a vac teyrn. 
Bonedd, mal etivedd maeth, 
A vac y benndevigaeth. (DN 26 11.19-24) 

Byddai'r bardd yn rhoi clod i achau di-frychau ei noddwr, boed hynny'n wir 

neu beidio. Yr oedd Syr Bened, Person Corwen, o waed Cymreig cyfan, yn 61 

Guto'r Glyn, 

Y gwr o Ronwy, geirwir ynad, 
Ac o ryw Cadell, gorau ceidwad, 
Ac wyr i Lywarch, gwir oleuad, 
Ac Ithel Felyn a'i hy^n a'i had. 
Anaml yw iti (ein mawl atad) 
0 elyn estron Alun Ystrad. (GG 82 11.37-42) 

Wrth fyfyria ar achau Dafydd Cyffin o Langedwyn, mae Hywel Cilan yn dathlu 

purdeb ei linach, ac yn ei weld yn etifedd o linach dau o 'bum 

costowglwyth Cymru', 
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Da fu - aeth y llu o'u llin - 
Hau o Alo a Heilinn 
Aid oes estron ohonyn', 
Enwer oll, i hwn yr un. (HC 28,11.21-4) 

Ymddengys fel pe bai'r beirdd yn ystyried y Saeson yn genedl heb fonedd, yn 

81 rhai cyfeiriadau, neu o leiaf eu bod yn eu gweld yn genedl a roddai lai 

o bwys ar fonedd nag a wnAi'r Cymry wrth ystyried statws dyn. Roedd y 

syniad fod y Saeson yn genedl isradd i'r Cymro yn un a gafodd fynegiant 

ganrifoedd ynghynt yn y gerdd brotest a phroffwydoliaeth, Armes Prydain. 

Cwyn sydd yma, fod y Saeson wedi meddiannu rhannau o Ynys Prydain drwy 

dwyll, au bod bellach yn gormesu ar genedl a oedd o deilyngach tras na 

hwy. Dywed y bardd, 

pan prynassant Danet trwy fflet called. 
gan Hors a Hegys oed yng eu ryssed. 
eu kynnyd bu y wrthym yn'anuonhed. 
gwedy rin dilein keith y mynuer. (AP 2 11.31-4) 

Mae'r term 'keith' yn air cyfreithiol sy'n dynodi statws cymdeithasol is - 

rhywbeth a adlewyrchir drachefn gan eu hymddygiad anghyfiawn ac 'anuonhed' 

sy'n awgrymu diffyg parch tuag at y gwerthoedd uchelwrol yr oedd y Cymry'n 

eu harddel. Felly, y mae hen hanes i ragfarn Beirdd yr Uchelwyr tuag at y 

Saeson isradd gyda'u hagwedd difater at dras a llinach. Yr oedd Tudur Aled 

yn ddirmygus lawn a iselder tras y Saeson fel y dengys ei gywydd i'r Esgob 

Dafydd ab Owain, sy'n dathlu'r ffaith fod gwr teilwng wedi'i ddyrchafu'n 

esgob Llanelwy o'r diwedd, 

Arwyddion Saeson, a'u sel, 
A urddasant wraidd isel; 
Pr rhyw eiddil y rhoddent, 
A'r rhai braisg eu rhyw heb rent! 
Ond da'r aeth, yno y trig, 
Urddas gwaed ar ddysgedig! (TA 84,11.1-6) 
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Mae purdeb ach Maredudd ab Ieuan ap Rhobert yn ddigwestiwn, hefyd, yn nhyb 

yr un bardd, 

Be chwilid pob ach aliwn, 
Bylchau'n Ach beilchion a wn! 
Bonedd dwy Wynedd oedd dau. 
Blodau'r sir yw dy bleidiau; 
Bonedd Gwynedd a genais, 
Blodau'r sir heb ledryw Sais. (ibid., 219,11.19-24) 

Gwyr heb fonedd oedd dynionCaerllion, yn 61 y ddychangerdd a briodolir 1 

Lewys Glyn Cothi, man a oedd yn dref 'lle cyvyd llyd a phob lledach'. Nid 

oedd gan Ddafydd Llwyd ryw lawer o barch at y Saeson, ychwaith - gwyr nad 

oeddynt yn deall rhyw lawer am arwyddocAd cymdeithasol y llinach a'r modd 

yr oedd yn diffinio perthynas dyn i'w gyd-wladwyr, 

Ni pharchan', diffoddan' ffydd. 
Gwyr anach o'r garennydd. 
Na chyfathrach nac achedd. 
Nac wrsibiaeth. waethwaeth wedd. 

(DL1 83-4 11.29-32) 

Yng nghywydd yr Ych, cyferchir naill ai Siaspar Tudur neu Harri Tudur : 

Siaspar mwy na thebyg, oherwydd os Harri Tudur a gyferchir, yna ymddengys 

fel pe bai Dafydd Llwyd wedi anghofio am dras mam y gwrthrych, oherwydd fe 

ddywed, gyda chryn falchder cenedlaethol, 

Nid wyd o waed diwaed wyr 
Rhonwen, nac o rai Ynyr, 
Onid o lin brenhinedd 
Gwlad y gwin, goludog wedd, 
Ac o'r gweilch gorau a gaid, 
Atewynion Brytaniaid. (ibid. 102 11.15-20) 

Mae gweithiau'r beirdd yn frith o gyfeiriadau o'r fath. Canodd Hywel 

Rheinallt gerdd o foliant i Sibn Pilstwn, Siambrlen Gwynedd rywbryd yn 

ystod y bymthegfed ganrif, gan ddweud 
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Da wr gwrol gyda'r Goron 
A di-waed Sais ydwyd Siön. (HRh 22 8 11.29-30) 

Erbyn yr unfed ganrif ar bymtheg, y mae'r math yma o gyfeiriad i'w ganfod 

mewn cerddi lu. Dyna neges Sion Brwynog mewn cerdd foliant i Wiliam Glyn, 

Esgob Bangor. yn y ganrif ddilynol, wrth iddo ymfalchio, 

Achau Wiliam a chwiliais 
A chan sAl, heb ach un Sais. (SB 45 11.15-16) 

Ceir yr un peth gan Huw ap Dafydd ap Llywelyn ap Madog, eto, yn ei gerdd i 

Lewys Cyffin a'i wraig, Lowri, lle rhydd fawl i waed coch cyfan y ddau, 

Eich hynaf chwi a hanoedd, 
Eich hen waed lach Owain oedd; 
Iach o'r Vaun ywch a rannwyd 
I gyd A llin Gadell lwyd; 
Iach Degeingl i chwi dygais, 
0'i blaen, y sydd heb lin Sais. (DL1II 60 11.15-20) 

Ac y mae Sion ap Hywel ap Llywelyn Fychan yn dangos ei wybodaeth achyddol 

yn ei gerdd i Deyrnog Sant, pan ddywed, 

Bu dy ran heb waed Rhonwen, 
Hyd Duw, sant, wyr Brutus hen. (ibid., 154 11.67-8) 

Bardd arall a oedd yn ddirmygus lawn a waed cylnysg ydoedd Ieuan Tew 

Ieuanc, un o feirdd diwedd yr unfed ganrif ar bymtheg, a ddeuai a 

gyffiniau'r Bala(ITI xxxv). Yr oedd un o'i noddwyr, Xaredudd ap Rhys ap 

I)(aredudd o Linwent 'heb silltydd Sais' yn ei schau (ibid., 26,11.13), tra 

bo Siors Owen, Henllys, hefyd, 'heb waed Sais' (ibid., 53 11.35). Yn y 

gerdd i Sion ap Rhys ab Ieuan i ofyn march, molar achau Mallt ei wraig, 

Gwaed Wen hael a gaed yn hon, 
Gwaed Selsyllt heb goed Saeson. (ITI 196 11.37-8) 

165 



Yr un neges a geir mewn cywydd arall i ofyn march -y tro hwn i Forys ap 

Hywel ap Morys, Caersws, 

Ni wyliwn ninnau eilwaith 
Un well ei waed o'n hall faith. 
Ni bu ben ach na bai'n Mr, 
Nid yw hyn and ei Kanner! 
Mae y gwr mwya' a gerais, 
Xorys, heb us yn ei bais. (ibid., 21? 11.53-8) 

Mae purdeb ach yn cael sylw yn ei gerdd i Syr Owain Sion, Machynlleth, lle 

crybwyllir 'Gwaed di-dolc' y gwrthrych (ibid., 43 11.38), ac eto yng 

nghywydd moliant y bardd i Antni Stanlai, Harlech, lle dywed, 

Dyn a droes Duw yn drysawr, 
Diamau, wyd o waed mawr 
Dewis dyn nid ystaenia, 
Di-blot wyd o'r dwblwaed da. 
Os bonedd, chwi sy bennaeth; 
Os glendyd y byd, ba waeth? (ibid., 369-70,11.95-100) 

Er gwaethaf ei ragfarn honedig yn erbyn gwaed y Sals, digon parod oedd 

Ieuan i arddel perthynas ag Elsbeth Owen, Henllys A brenhiniaeth Lloegr; 

and rhaid cofio fod y beirdd yn aml yn dangos agweddau gwrth-Seisnig heb 

arddangas unrhyw dueddiadau gwrth-frenhinol. Yr oedd Elsbeth yn ferch i 

Syr Siors Herbert ac yn wraig i Wiliam Owen, Henllys. Trwy'i mam yr 

ymgysylltai A'r teulu brenhinol, sef Elisabeth Barkeley, merch Elsbeth 

Nefel ferch Arglwydd y Fenni, 

Gwedl Elsbeth fanbleth fu, 
Gwaed Nefel gwedi'i nafu. 
Gan alaeth, ac na welir, 
Gwanhau tu Sion y Gawnt sy wir. 
Eigr hoff waed o gorff Edwart 
Y Trydydd, gynnydd y gart. (ibid., 144,11.27-32) 
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Mae'r pwyslais hwn ar burdeb gwaed yr unigolion a folir yn nodwedd amlwg 

lawn yng ngweithiau beirdd yr unfed ganrif ar bymtheg - Sion Tudur, Ieuan 

Tew Teuanc, Sibn Brwynog ac eraill - cyfnod sy'n cyfateb i'r hyn a alwodd 

Francis Jones yn 'Oes Aur achyddiaeth yng Nghymru'(1948 : 358), pan ddaeth 

achau yn boblogaidd ac yn ffasiynol - ffasiwn a hyrwyddwyd gan y beirdd. 

Bardd arall o'r un cyfnod a bwysleisiodd pa or ddymunol ydoedd cadw'r ach 

yn bur, ydoedd Lewys Mon. Canodd foliant i Domas ap Rhys, gan ddweud, 

Aeth hyd coed i'th waed cadarn, 
a bonedd oedd, heb un ddarn: 
lach Einion wedi'i channu; 
oll mewn nid oedd un man du. (LX8n 285,11.7-10) 

Er mor wych ydoedd achau Rhoesier Salbri, meddai, mewn roan arall, nid 

oeddent yn cymharu ag achau'i wraig, 

Iach Rhoesier, a'ch rhyw eisoes, 
lach eich mam uwchuwch I'm oes: 
lachau Lloegr ywch, a holl Gred, 
eithr us yn wrth ryw Sioned. (ibid., 214 11.29-32) 

Ailadroddir yr un peth eto gan Owain Gwynedd, Rhisiart Fynglwyd, Morus 

Dwyfech ac Edward Maelor - cyfoeswyr oll - a'r geiriau 'diledryw' (HCr 191 

11.33), 'disothach' (ibid. 11.34), 'di-led ach' (RhF 15 11.27) yn cyfleu'r 

pwyslais obsesiynal A phurdeb y gwaed uchelwrol Cymreig. Dyna fyrdwn y 

mawl a roddodd Owain Gwynedd i Rolant ap Rhisiart o Ddolcorslwyn, wrth 

bentyrru negyddau, 

Di-chwyn waed yw'i iachau ynn, 
Di-frych yw, difrychewyn; 
Di-näg ym yw dan Sau medd, 
Di-rwn a da ei rinwedd. (OG 180 11.53-6) 

Yr oedd achau Elfsau ap Morus ap Sidn o'r Clenennau hefyd yn profi'i 

Gymreictod, 
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Barwn grym o burion gwraidd 
Brau waed dinam Brytanaidd.... 
Coed Gruffudd, gwinwydd i gyd, 
Cae 'Dernion a'u cadernid. 
Gradd rinwedd, nid gwraidd Ronwen, 
Glanwaed, Or hael, Glyndwr hen. 

(MDfech 42 11.29-30,33-6) 

Mater o gofnodi ffaith, fel arfer, ydyw nodi nad oes gwaed estron yng 

ngwythiennau'r gwrthrych. Yn achlysurol, fodd bynnag, ceir mynegiant o 

wrthseisnigrwydd chwyrn mewn cyfeiriadau o'r fath. Fell ceir gan Rhisiart 

ap Rhys yn ei gerdd i Siancyn Stradling o'r Westplas, 

Ri'th gaseir lle'th gyfeiriais: 
na chasa and achau Sais. (RhB 37 11.29-30) 

ac eto San Siön Tudur yn ei gywydd mawl i'r morwr Wiliam Parri, cymeriad 

amheus iawn, wrth Iddo ganmol ei noddwr am ei waed Cymreig, 

lid un waed, ad lawn nodais 
Nid un ach A sodlgrach Sais, 
Ac nid un fonedd, meddwn, 
Ag wyr Hors yw'r irgarw hwn. (ST 1 170,11.39-42) 

Sion Tudur, a bosib, yw'r bardd mwyaf cyson yn ei agwedd at achau a bonedd. 

Bron na ellir dweud fod bonedd yn bwysicach iddo na 'chenedl', yn ystyr 

ddiweddar y gair, heb son am gyfoeth. Teulu dwad oedd Conwyaid Bodryddan, 

yn olrhain eu tras at 'Sir William Konias knight of Warre, High Constable 

of England under William the conqueror' (ibid., Il 1). Ymsefydlodd y teulu 

yng Ngogledd Cymru yn gynnar yn ystod y bedwaredd ganrif ar ddeg, gan ddod 

yn rhan o'r bywyd uchelwrol Cymreig, ac ymbriodi ag aelodau o deuluoedd 

uchelwrol brodorol. Diddorol yw nodi nad yw Siön Tudur, yn ei gywydd 

moliant i Sion, aer Conwy (m. 1578/9) yn s6n o gwbl am waed estron y teulu, 

and yn hytrach yn pwysleisio'i fonedd, a'i berthynas A theuluoedd uchelwrol 
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eraill yr ardai hyd at bedalr cenbedlaeth yn 51: teuluoedd dwad, fel y 

Salbriaid, yr Hanneriaid a'r Stanleiaid, 

Sion Aer y sy iawn ei waed, 
Salbri Leweni linwaed; 
Breuwaed fu, heb erioed fair 
Brest henlwyth lwybr Ystanlai; 
Sion o wirglod sy'n arglwydd, 
Sion. treuliai rent Siawntrel rwydd; 
Da a dwys oedd deidiau Si6n, 
Hanmeriaid henwau mawrion. (ibid. I 5 11.63-70) 

Roedd hi'n bosib, wrth fynd yn 61 genhedlaeth arall, a sylwi ar briodas 

Siencyn Conwy (? c. 1415-45) i Marsli, ferch Maredudd ap Hywel ap Dafydd a 

Gefn-y-fan, disgynnydd i Owain Gwynedd, ddweud mewn cerdd i un arall o'r 

Conwyaid, 

Hir yw dy glaim euraid gledd, ". ' 
Braens gwin o henbrins Gwynedd. 

(ibid. I 23 11.11-12) 

Rid oedd yn angenrheidiol i Sion Tudur fod or ofalus o ddiplomataidd wrth 

ganu i uchelwyr a oedd o dras Gymreig ddigwestiwn, fodd bynnag. Yn ei 

gywydd moliant i Robert ap Morys, ustus yn Llanfyllin yn 1563-4, dywed y 

bardd, 

Da ei lin, waed lolyn oedd. 
Difrychau dwf yr achoedd. (ibid. 313 11.15-16) 

Yr un yw'r neges yn e1 gywydd m3rwnad i Sion Gruffudd o Lyn, hefyd, 

Dyn ni weles, dawn aelwyd, 
Dolc yn llin gwaed Hwlcyn Llwyd. (ibid. 349 11.21-2)(9) 
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Y mae syniadau Sion Tudur ynglyn ag ach, a'r rhinweddau bonheddig fel 

pethau a etifeddir, yn cael sylw yn y-cywydd a ganodd ar ran Dafydd Salbri 

o Lanferres i ofyn tabler San Huw Sions, o deulu bonheddig Plas Llangwyfan, 

Eurais wawd i wr sy hael, - 
Kid i un o waed anhael, 
Kid i wreligyn na dyn del, 
Kid i was o waed isel, 
Kid i anhael ni 'dwaenir, - 
Ond i Huw Sions, enaid sir. (ibid. 438 11.3-8) 

Ceidwadol lawn ydyw agwedd Siön Tudur tuag at y drein gymdeitbasol, fel y 

dengys yn ei Gywydd i'r Beirdd (ibid., 606). Mae ganddo feddwl mawr o'r wir 

uchelwriaeth, a gwel swyddogaeth bardd fe1 

Moliannu Duw ymlaen dim, 
Ami lawn tawdd moliant diddim. 
Moll. gwaed mil o gedyrn, 
Twysogion, marchogion chwyrn; 
Arglwyddi arogl addysg, 
Esgobion mawrion i'n mysg; 
Ieirll i'n mysg er llenwi mawl, 
A barwniaid waed breiniawl; 
Pendefigion ffrwythlon, ffraeth, 
Yn dal o hen waedoliaeth. (ibid. 606 11.5-14) 

Ychydig iawn o amynedd sydd ganddo tuag at y sawl a rydd fwy o bwys ar 

gyfoeth na bonedd, ac a gals ffugio achau er mwyn honni bod yn wir 

fonheddwyr, a llai fyth o amynedd tuag at y beirdd sy'n porthi chwiw y 

'nouveaux riches' yn y gymdeithas, 

A rhos schau rhy wychion 
A mawl i Siac mal 1 Si6n. (ibid. 11.27-8) 

Yn ei farn ef, 

Nis dSi boen eislau da byd, 
Eislau bonedd sy benyd. 
Coelfain oedd roi mewn cilfach 
Clwt o our er clytio ach. (ibid. 607 11.57-60) 
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Bardd ceidwadol arall yn ei agwedd at fonedd a chyfoeth ydoedd Lewys 

Morgannwg, a ddywed mewn cywydd moliant i Edwart Gruffydd, Siambrlen 

Gwynedd (m. 1540): 

ny ddaw gwaed newydd godi 
tawed hwnn at dy waed di. (LX 448 11.21-2) 

Ar yr un pryd, nid yw'n ddirmygus o'i waed cymysg, and yn falch lawn o 

ddangos mai cadarnhau ei fonedd a wna'r cysylltiadau estron hyn, 

ywch wyd o ras jach a dring 
ystaer waedlwyth ystradling 
lle gwraiddfawr jairll ai graddfaink 
llwyth gorau ffrwyth lloegr a Phraink 
trwy waed tri Edwart a ros 
twysogion yt sy agos 
gwaed duglald ych gwaed dygent 
gawg our Morgannwg a Gwent. (ibid. 448.11.22-9) 

Mae'n ymddangos fod y beirdd yn fwy parod 1 ganmal gwaed Ffrengig a 

Normanaidd na gwaed Seisnig neu Sacson, oherwydd gwahanol lawn ydyw agwedd 

Lewys Morgannwg yn ei gywydd moliant i Edwart Lewys o'r Fan, lle mae'n 

falch lawn o ddatgan, 

ny chair ynod ach ronwen 
nau gwyr hwynt or garrai hen 
un wyd di lawn waed dy waith 
Edwart hil y tair talaith. (ibid. 347 11.19-22) 

Y mae nifer o feirdd eraill yn rhoi ergyd Vr 'gwaed newydd gods' yn eu 

cerddi, hefyd. Gwr o waed cymysg oedd Arglwydd Dwdlai y canodd Tudur Aled 

iddo, and yr oedd ei fonedd yn ddigwestiwn, 

Ni ddaw gwaed newydd godi, 
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A'th laved, iarll, i'th lin di. (TA 241 11.71-2) 

Y mae Lewis Non, hefyd, yn barod i roi cic i'r bonheddwyr yihonedig, 

Nid o rym swydd, deren oes hir, 
o rym gwaed yr ymgodir. (L)Iön 119 11.11-2) 

Y mae Iorwerth Fynglwyd yn fwy eangfrydig yn ei syniadau ynglyn d'r hyn 

sy'n gwneud bonheddwr, and ceidwadol ydyw ef, hefyd. 

Bonedd heddiw ni wedda: 
baedd yw dyn oni bydd da; (IF 15 11.7-8) 

meddai yn un o'i gywyddau i Rys ap Sibn o Lyn-nedd - cerdd a ganwyd pan 

oedd hi'n gyfnod a argyfwng ar yr uchelwr - and mae'r un cywydd yn apelio 

at rwymau carennydd a fewn y. teulu, a gelwir am undod a chefnogaeth 

ganddynt i Rys yn ystod cyfnod pan ddigwyddodd rhyw helynt yn ei fywyd - 

apel am undod ar sail perthynas, 

A garo lladd ei geraint 
a gyll ei frig a'i holl fraint. 
Cydbennu sy'n cadw bonedd: 
cadw, galw yn un coed Glyn-nedd. 
Cymodwch, cynheliwch hon: 

cytunwch, coed dau Einion. 
Oni chaid ynoch adwy 
ni'th wanheid na thi na hwy. (ibid. 16 11.51-8) 

Mae'r rhagfarn hon yn erbyn y 'gwaed newydd gods' yn adlewyrchu'r 

newididadau cymdeithasol mawr a, fu rhwng cyfnod Iolo Goch a Siön Tudur. 

Parhau a wnaeth yr ymwybyddiaeth achyddol hon drwy gydol y cyfnod hwn, er 

ei fod yn cyflawni swyddogaeth wahanol erbyn oes y Tuduriaid. Rhywbeth a 

gysylltai'r unigolyn Vi orffennol oedd ei achau, ac os oedd yr hynaflaid 

yn nodedig oherwydd dewrder, haelioni neu uchelwriaeth, yr oedd hyn yn 
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rhywbeth y gellid ymfalchio ynddo pa mor galed bynnag ydoedd amgylchiadau'r 

presennol. Yr oedd yn bosib i ddyn fod yn fonheddwr heb fod yn gyfoethog, 

ac erbyn diwedd yr Oesoedd Canol, i fod yn gyfoethog, heb fod o dras 

fonheddig (10). A dweud y gwir, yr oedd y drefn Gymreig o rannu ystAd yn 

gyfartal rhwng y meibion ar farwolaetb dyn, yn gwanhau cyfoeth yr uchelwyr, 

and yn lledaenu'r ymwybyddiaeth achyddol wrth beidio a chyfyngu a chanoli'r 

syniad o fonedd Pr ystadau mawrion aq i'r cyfoethocaf o blith yr 

ucbelwriaeth. Yr cedd dyfadiad y 'gwaed newydd godi', felly, yn fygythiad, 

nid yn unig i'r drefn gymdelthasol a ddeddfai mai rhywbeth a etifeddwyd, 

nid rhywbeth a brynwyd oedd bonedd, and oherwydd ei fod yn gwanhau'r 

teimlad o undod a pherthynas wrth i'r syniad o berthyn i'r un cyff ac a fod 

yn rhan o'r un teulu ac o'r un genedl fynd yn angof. Yng nghyfnod y 

Tuduriaid, llaciwyd rhwynau carennydd ymhellach wrth i nifer gynyddol o 

feibion uchelwrol adael eu cynefin a mynd i Lundain i geisio swyddi a 

breintiau. Rhywbeth a berthynai i'r wlad ac i'r fro gynhenid oedd yr 

ymwybyddiaeth achyddol, nid rhywbeth a berthynai i'r dref lle'r oedd 

rhwymau teyrngarwch a chyfeillgarwch, a threfn cyndeithas yn gyffredinol, 

yn rhy eang i gael eu cwmpasu gan gyfundrefn a oedd yn fwy cymwys ar gyfer 

cymdeithas frodorol. 

Ymddengys, fodd bynnag, i'r gwerthoedd hyn barhau'n hwy yng Nghymru nag yn 

Lloegr (11), ac i'r pwys mawr ar dras uchelwrol a'r obsesiwn ag achau fynd 

yn nodwedd genedlaethol erbyn cyfnod y Tuduriaid. (O. Williams 1967: 167- 

78). Roedd y drefn gyrndeithasol yn newid, ac yr oedd gwerthoedd 

cymdeithasol yn adlewyrchu'r newidiadau hyn. Fel pob newid arall, 

digwyddodd hyn yn gyflymach yn Lloegr nag yng Nghymru, ac mae beirdd 

Cymreig oes Elisabeth yn rhoi mynegiant i ragfarn a chasineb yr 
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uchelwrfaeth draddodladol at y gwr a oedd yn ddigon creadigol a dawnus i 

sicrhau llwyddiant mewn masnach ac yn y wladwriaeth (J. G. Jones 1986: 38-9). 

Yn Lloegr, fe datblygodd yn raddol agwedd fwy eangfrydig at y 'gwaed newydd 

godi', a daethpwyd i wawdio ceidwadaeth y Cymry a'r pwys mawr a roddent ar 

achau brenhinol, fel y gwelir yn y gerdd hon gan un a feirdd oes Elizabeth, 

Pye Got, they bee all shentlemen 
Vas descended from Shoves none lyne 
Parte humane and parte divine... 
And from Ffenus that fayre Goddesse 
And twenty other shentle poddies 
Hector Stoute and comely Paris 
Arthur Prutus, King of Ffayryes... (12) 
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PRIODAS 

Mae'n sicr fod y pwyslais mawr a roddwyd ar ach a bonedd yr uchelwyr 

Cymraeg wedi dylanwadu tipyn ar agweddau'r beirdd tuag at briodas. Yr oedd 

trefnu priodasau teilwng yn cael ei gyfrif yn un o'r pum achos i gadw achau 

yn 61 cofnod gan Wiliam Cynwal sy'n dyddio o'r unfed ganrif ar bymtheg, 

Pum achos y sydd i gadw Iachav ac arvay vn yn gwnevthvr 
priodassav teilwng Yr all yn ytifethiaeth tir a daear 
kyfreithlawn Y trythydd kwesti herwydd Tri pheth a bair llyngv 
anvdon kariad gwarth ac ofn Y pedwerydd yw kas a galanasstra. Y 
pvmed o da gwr yn Raid y brenin a gofyn arvav Ir herodr dangos na 
yw and Iawr yn i wlad. (F. Jones 1948: 370)(13) 

Yr oedd priodas yn y cyfnod canol nid yn gymaint yn undeb rhwng dau 

unigolyn, and yn undeb rhwng dau deulu neu ddwy genedl - undeb a oedd yn 

bwysig, nid yn unig am ei fod yn sicrhau parhad y teulu hwnnw neu'r genedl 

honno, and hefyd am ei fod yn cadarnhau ymrwymiad y ddau dylwyth wrth ei 

gilydd ac yn creu cwlwm perthynas(G. Williams 1987: 108). Nid penderfyniad 

y ddau unigolyn aedd yr undeb, felly, and cytundeb rhwng aelodau neu 

benaethiaid y tylwyth. Vrth gadw'r penderfyniad o fewn y teulu, gellid 

sicrhau undeb a fyddai'n gyfartal yn gymdeithasol, gan gadarnhau parhad y 

drefn gymdeithasol. Wrth roi merch mewn cytundeb priodas, dylid gofalu nad 

oedd y gWAr y rhoddid hi iddo o statws cymdeithasol a oedd yn is na'i statws 

hithau, rhag amharchu'r teulu a thraddodiad hanesyddol ac achyddol y 

tylwyth. Nid rhywbeth a oedd yn arbennig i Gymry'r Oesoedd Canol oedd y 

meddylfryd hwn - fe'i ceir yn Lloegr hefyd, fel y dangosodd Laurence Stone, 

Marriage among the property-owning classess in sixteenth century 
England was, therefore, a collective decision of family and kin, 
not an individual one. Past lineage associations, political 
patronage, extension of lineage connections, and property 
preservation and accumulation were the principal considerations. 
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Property and power were the predominant issues which governed 
negotiations for marriage, while the greatest fear in a society 
so acutely conscious of status and hierarchy was of social 
derogation in marriage, of alliance with a family of lower estate 
or degree than one's own. (Stone 1957: 87) 

Yr agwedd hon tuag at fonedd a statws cymdeithasol sy'n cyfrif am brotest 

Tudur Aled yn erbyn priodas y ferch y mae'n ei charu, ar y sail ei bad ar 

fin priodi gwr sy'n annheilwng ohoni, 

Gwr y god, A chyffoden, 
Amod a wnaeth A'm dyn wen; 
Cwerylu rhwng carl, er hon, 
A rh61 i thad er wyth eidion. 

Rhoi dyn deg er eidion du, 
Dan i fath, dyna fethu! (TA 472 11.9-14) 

Mewn cywydd arall - i'r un ferch -o bosib, atgoffir 'Y fun olwg 

fanylwallt' o'i bonedd, 

Ar wedd y'th anrhydeddwyd, 
Bun ddoeth a hil bonedd wyd; 
Hael yw d'wyneb, haul divas, 
Mawr dy glad, gwrthod y gwas! (ibid. 515 11.39-42) 

Y mae teimladau cryf y bardd ynglyn A'r hyn a Al fel darostyngiad 

cymdeithasol i'r ferch yn cael mynegiant eto yn y cywydd i'r Eiddig, 

0er oedd roi iraidd riain, 
Deg i modd, i daeog main; 
Ef5'n siwrl dan i gwrlid, 
Ag yn llawn gwenwyn a 11id. (ibid. 511 11.17-20) 

Digon tebyg ydyw neges Wiliam Cynwal i Gatrin o Ferain ymhen rhyw ganrif 

eto, mewn cywydd a gyngor a ganodd iddi ar 81 marwolaeth Rhisiart Clwch, ei 
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hail wr, yn 1570. Mae'r bardd yn ei chynghori i beidio A phriodi gwr o 

dras isel, gan bwysleisio fad cyfoeth yn llai pwysig na bonedd. 

0 cheri WAr siwr dan sel, 
Wych Esyllt, a lach isel, 
Llawer dyn oll Ali air du, 
Iaith gynnar, i'th oganu; 
Od at at Or, dined dydd, 
Uchel iawn, ni chaff lonydd, 
0 chaff ddig, ychydig chwedl, 
Gwan dy gwyn gan dy genedl; 
Na fyn wry y fun eirwir, 
0 chwant da, ochenaid hir, 
Ni phery a'i hoff eiriach 
Y da a'r byd and awr bach; 
E bery fyth, o bur farn, 
Hil had deddfol, hyd Dyddfarn. (VC 93 11.41-54) 

Yr oedd y rhagfarn hon yn erbyn priodasau rhwng aelodau o wahanol 

ddosbarthiadau cymdeithasol yn un elfen yn y rhagfarn yn erbyn priodasau 

cymysg rhwng Cymry a Saeson, yn enwedig os ystyrid y Saeson, fel cenedl, i 

fod o dras lai aruchel na'r Cymry. Dyna gwyn y cariadfab yng ngherdd SISn 

ap Hywel ap Llywelyn Fychan "I Athrod rhwng Gruffudd ab Ieuan ap Rhys 

Llwyd, ar ran ei Gariad, a dyn yr oedd ei thylwyth yn ei rhoi iddo", 

Gwra mae'r ferch a gerais, 
Cor o liw sud, carl o Sals; 
I minnau'r aeth hiraethfyd 
Os gwir golli'r maes i gyd. (DL1M 159 11.1-4) 

Y mae dychan difriol y bardd yn awgrymu'n gryf fod y Sais hwn o ddosbarth 

cymdeithasol is na'r ferch, 

Na fyn arth o ddyn carthgrys 
A'r henaidd, chwerw, wladaidd chwys,... 
Carl hwstwr, gwedd teiliwr tom, 
Carthgwd, trwynffrwd, taranffrom, 
Twrch bawlyd, hoen hirbryd hin, 
Traws gleddlwfr, goeg trwsgleiddin. (ibid. 11.29-30, 

37-40) 
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Yr oedd priodi Sais neu Saesnes yn golygu dwyn 'lledach' i linach Gymreig a 

.w 
pheryglu hawl yr etifedd itgyfrif ei hun yn 'fonheddig canhwynol' <L1B 58). 

Yr oedd purdeb y llinach fonheddig yn bwysig sawn i uchelwyr yr all ganrif 

ar bymtheg, a cheir cyfeiriad diddorol at fonedd amheus y Sais mewn llythyr 

gan Thomas Jones o Feifod at yr arwyddfardd Sion Cain yn 1622, yn dymuno 

iddo lunio cywydd i ddathlu priodas ei ferch A gwr o'r enw John Edisbury, 

ac i grybwyll perthynas y gr^rr hwnnw A nifer o deuluoedd bonheddig y 

Gororau, 

mi a ddymunwn arnoch yn ach y Mab Ieuanc dwytsio peth ar bob un 
o'r prif achau uchod o herwydd bod rhai yn dywedyd nad yw efe wr 
bonheddig and Sais. (P. 327.92) 

Yr eironi ydoedd, mai teuluoedd a dras estron a oedd wedi ymgymreigio oedd 

y rhain - teuluoedd Stanli, Dwn, Pilstwn, Salsbri ac eraill (E. D. Jones 

1963: 9). Yna, mewn cerdd gan Huw Morus ym inhapurau Brogyntyn, eto o'r all 

ganrif ar bymtbeg, ceir awgrym nad oedd y Saeson yn deilwng o'r Cymry, wrth 

iddo ganmol Syr Robert Owen am fod mor ddoeth i phriodi Cymraes o'r iawn 

ryw, 

Mawr gyd waed Marged wiwdeg, 
a mawr 1 sdad Gymraes deg. 
Nid addas mewn dyweddi 
Sais[nes] na charles i chwi. (E. D. Jones 1952: 197) 

lid nad oedd priodasau cymysg yn digwydd yng Nghymru'r Oesodd Canal. Yr 

oeddent yn digwydd fel gweithredoedd a bolisi yng nghyfnod y Tywysogion : 

ymhlith yr enghreifftiau enwog a briodasau cymysg, fe geir priodas Llywelyn 

Fawr A Siwan, ferch y brenin John; Gwladus Ddu, ferch Llywelyn Fawr, A 

Raff Mortimer; Llywelyn y Llyw Olaf ag Elinor de Montford, a'i frawd, 
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Dafydd ab Elizabeth Ferrers. Priodas gymysg enwog arall ydoedd priodas 

taid Gerallt Gymro, sef Gerald o Windsor, A Nest, ferch Rhys ap Tewdwr, a'r 

rheswm am yr uniad, yn 61 yr wyr, ydoed 'er mwyn plannu dyfnach gwraidd yn 

yr ardaloedd hynny iddo of a'i dylwyth' (T. Jones 1967 : 90). Yr oedd 

ystyriaethau gwleidyddol priodasau cymysg yn bwysicach i'r Cymry yn y 

cyfnod hwn nag ystyriaethau cymdeithasol, a dengys y priodasau hyn fod 

meithrin perthynas gyfartal a Lloegr yn cael ei gyfrif yn fantais ymhlith 

yr haenau uchaf yn y gymdeithas, a'i fod, o bosib, fel yr awgrymodd Eurys 

Rowlands, yn baratoad ar gyfer rheolaeth Cymru a Phrydain yn y dyfodol 

(L1yB 107). Yr oedd nifer o deuluoedd llai pwysig yng Nghymru a'r Gororau 

a oedd yn deuluoedd o waed cymysg, hefyd - canlyniad i genedlaethau o 

ymgymreigio a chymysgu A theuluoedd Cymreig. Yn 61 R. R. Davies, yr oedd 

trefniadau fel hyn yn fodd o welia'r berthynas rhwng y ddwy genedl. 

(R. R. Davies 1974-5: 52; 1987: 102). Erbyn cyfnod Ieuan ap Tudur Penllyn 

(fl. 1465-1500) yr oedd llinach Seisnig y teuluoedd hyn weds mynd yn angof, 

fel y dengys ei gywydd i Dudur Fychan o Nannau, He mae'r bardd yn crybwyll 

ei berthynas d rhai o'r teuluoedd 'Seisnig' hynny a oedd wedi llwyr 

ymgymreigio, 

Llu Stanlai a'th garai gynt, 
Dy wraidd o'r gwaed yr oeddynt; 
Carw dwy fil, car difalais 
Ystraens wyd, estron i Sais. (TP 75,11.15-18) 

Yr oedd gallu profs cysylltiad Seisnig yn fantais ryw banner canrif 

ynghynt, yng Hghyfnod y Deddfau Penyd, fel y dangoswyd inni gan enghraifft 

Wiliam Fychan, Siambrlen Hen, a allai hawlio dinasyddiaeth Seisnig as ei 

fod yn fab i Saesnes, ar yr amod ei fod yn priodi Saesnes (gw. uchod). 

Priododd Alys, ferch Syr Richard Dalton er mwyn cyflawni'r amodau. 

Canmolodd Guto'r Glyn ei ach Seisnig o du ei fan yn ei gerdd Foliant iddo, 
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Ys da lwyth i west y wlad, 
Ystanlei, ys da unwlad. 
Ys da lin gwerin y gor, 
Ys da dad, post o Dewdwr. 
Ni welid yn nhai Wiliam 
A Llan-fees wraig well no'i fam. (GG 53,11.27-32) 

Hid eithriadau o gwbl mo'r enghreifftiau o briodasau rhwng Cymry a Saeson 

yn y cyfnod canol, er gwaetha'r gwaharddiadau a roddwyd arnynt gan y Saeson 

yng nghyfnod y Deddfau Penyd (14), a cheir enghreifftiau lu o'r beirdd yn 

canu clodydd i wragedd o deuluoedd uchelwrol Lloegr - eu huchelwriaeth yn 

amt yn gwneud lawn am eu hestron waed. Mae'n hoff gan y beirdd, wrth ganu 

clodydd plant y priodasau cymysg, eu darlunio fel gwyr sy'n cynrychioli 

undod dwy genedl a sefydlogrwydd eu perthynas, sy'n adlewyrchu'r rheswm 

gwleidyddol dros y priodasau hynny yn y lle cyntaf. Yr oedd gan Hopcyn ap 

Sion a Fro Gwyr gryn dipyn o awdurdod yn y Deheubarth yn 61 Lewys Glyn 

Cothi, ac yr oedd ei gysylltiadau teuluol uchelwrol yng Nghynru a thu hwnt 

i Glawdd Offa yn ychwanegu at ei nerth a'i gadernid, 

i gereint ym gwrantu i. 
Argoel oed syd arglwydi. 
rai. n. uarchogion or boned. 
Rain. ieirll or reini un wed. 
rai. n. Eben] ar loegr es ennyt. 
Rain. medu ar gymru gyt. (LGC2 169,11.41-6) 

Yr oedd gan feibion Sion Salbri lawer o gysylltiadau A theuluoedd y 

Gororau, hefyd, yn 61 Tudur Aled yn ei gywydd moliant iddynt, 

Bonedd Dons beunydd y daw, 
Blodau Fenabl hyd Fanaw; 
Safaeds, a'r Dytwns hefyd, 
Swydd Gaer a'r Xarsoedd i gyd; 
Cymeran blant Cymru'n blaid, 
Ceirw Lowrie cwarel euraid. (TA 111,11.41-6) 
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Mab i Gymraes a Sais ydoedd darri, 1ar]1 Caerwrangon, mab Syr Charles 

Somerset (m. 1528) a oedd yn bricd A merch yr all Wiliam Herbert. Canodd 

Iorwerth Fynglwyd glod 1'w waed cymysg, 

Bu'n dy law bennau dwy ling 
bort gwaed Harbart a Godwin. (IF 24,11.11-12) 

Canodd Lewys Morgannwg Vw fab, Wiliam Herbert (1526-1589), yn yr un modd, 

, ý.: 
mawr yn lloegr mae r naill egin 
mwy r llall ynghymry ai llin. (LX XXVI 11.31-2) 

Yr oedd Syr George Mathew o Radur (m. 1557)ß yn briod A Barbara, merch 

Robert Brint o Cossington, Gwlad yr Haf. Diddorol yw'r cywydd moliant gan 

Lewys Morgannwg. yn canmol y modd y llwyddodd y wraig hon i feistroli'r 

Gymraeg, fel Elen Nordd, gynt, a'i 'llediaith lud' (DG 266,11.18), 

gwnaf fawl megis gwin o fur 
gwr od ar gwraig o radur 
ba wawr brynt gain barbra wedd 
ba un-bennes benn bonedd 
llwyth honn ai holl faith hi 
lloegr gwledd jeirll ag arglwyddi 
brytanwaith vu bryd dwynwen 
breuber yw faith barbra wen 
dilediaith di wyl ydyw 
ymrig faith gymraeg yw... 
nos a dydd nos dai iddi 
doed i hiaith a dowaid hi. 
dann yr haul dan roi heilwin 
doetha merch dwy faith of min. (LX 313-6 11.31-40,43-6) 

Yn ogystal A chanu cerddi o fawl i'r uchelwyr hynny a oedd weds ymbriodi A 

Saesnesau, neu i blant y priodasau cymysg, yr oedd y beirdd yn ddigon parod 

1 feirniadu priodasau o'r fath, yn enwedig os aeddent sewn sefyllfa i allu 

rhwysto'r berthynas honno, neu os oedd amgylchiadau wedi profi annoethineb 

yr uniad. Yr oedd hi'n ffasiwn ymhlith rhai ysgrifenwyr yn yr Oesoedd 
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Canol feirniadu gwragedd er mwyn rhwystro priodasau. Rbywbeth a darddai o 

weithiau'r clasuron ydoedd hwn, a bernir i ysgrifau Theophrastes, Juvenal, 

Seneca ac eraill ar wragedd a phriodas ddylanwadu ar awduron o'r cyfnod 

canol fel Jean de Meun, un o awduron y Roman da la Rose, a Chaucer yn ei 

gyfieithiad ohono ac yn Troilus and Cresside, er iddo gymryd safbwynt 

gwahanol yn Legend of Good Vomen (A. Abram 1912: 39). Yr oedd nifer o'r 

testunau hyn yn gyfarwydd yng Nghymru. Cyfieithwyd traethawd Theophrastes 

gan Syr Huw Pennant, offeiriad, bardd a hynafiaethydd o all Kanner y 

bymthegfed ganrif (BC 378), a cheir copi ohono yn llawysgrif Peniarth 182, 

Hwn yw llyfr Theophrastes o'r neithiorav yn yr hwn y gofynnir: a 
ddyly gwr doeth o ysgoihaic gymryd gwraig yn briawd? A gwedy'r 
gofyn, atteb oedd hyn :o bai deg, a bai da i deuodav, o hanffai 
o rieni addwyn, as yntav a vai lach a chyfoethawg, Thoephrastes a 
ddywaid : odid i vod yn gyf ion mwy no chynt. (Chotzen 1931: 48- 
7) 

Gwyddys hefyd fod copi o'r Roman de la Rose yng nghasgliad Llywelyn Bren o 

ddyffryn Taf pan ddienyddiwyd of yn 1317 (G. J. Williams 1948: 146). 

Y traddodiad hwn o feirniadu gwragedd a phriodi sydd tu cefn 1'r ymryson 

rhwng Gwerful Mechain ac Ieuan Dyfi (15), a cheir awgrym o'r un math o 

feirniadaeth yng ngherdd Dafydd ab Edmwnd i Rys Vyn o Fon wrth i'r bardd ei 

gynghori i beidio A phriodi Saesnes, er efallai y gellid Nonni bod elfen 

wrth-Seisnig i'r anogaeth hon yn ogystal. Yn union fel y cyfeiriwyd at 

briodasau aflwyddiannus hanes a chwedloniaeth yn y testunau hynny a oedd yn 

beirniadu priodas (Huizinga 1924 : 123), cyfeiriodd Dafydd ab Edmwnd at 

drychineb priodas Alis Rhonwen a Gwrtheyrn er mwyn argyhoeddi Rhys Wyn o 

ffolineb priodas gymysg rhwng Cymro a Saesnes. Yr oedd twyll y Saeson yn 
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ddihareb, medd y bardd, a thwyllo Rhys Wyn o'i etlfedd; seth ydnedd bwriad 

y Saesnes hon, 

tebig loegr gerig oerion 
i for tawch ydoedd fryd hon 
yn ceisiaw twyllaw on tir 
maen gwrthiav mon ai gorthir. (DE 91 11.9-12) 

Yr oedd Rhys eisoes yn briod A'r Glod, sef traddodiad llenyddol Cymru 

(S. Lewis 1973: 128) - gwraig sy'n haeddu pob parch a ffyddlondeb. Roedd 

hyn yn rheswm arall y dylai Rhys ymwrthod rhag priodi Saesnes, rhywun a 

gynrychiolai draddodiad diwylliannol hollol wahanol, 

enwog wyrth a was gwrthod 
wyr ne nerth i Ronwen nod 
athrod Rys wythryw a drig 
ar Saesnes o ryw seisnig 
ag ar glod nid athrodir 
y gwr hwn biav'r gair hir. (ibid., 9311.63-8) 

Canodd Tudur Aled awdl i Robert Salbri, un o ddisgynyddiön Rhys Wyn, rai 

blynyddoedd yn ddiweddarach, San roi sylw arbennig i Venhwyfar, ei wraig, a 

oedd, 

0 wreiddin pren gwin Gwynedd, - Ednyfed, 
Nid a'n ofer bonedd. (TA 21 11.33-4) 

0 ystyried cerdd Dafydd ab Edmwnd i hynaflad Robert Salbri, mae'r glad i 

Gymreictod Gwenhwyfar yn arbennig o arwyddocaol, 

Anrhydedd bonedd, beunes - pwy'n cynnal? 
Pen cenedl, a'm cares; 

Arfy11wi, er fy lies, 
Ni wnäf estron yn feistres. (ibid., 21,11.37-40) 
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Y mae gan Iorwerth Fynglwyd yntau ei amheuon ynglyn A phriodasau cymysg, 

hefyd, fel y dengys ei gywydd i gymodi Syr Tomas Gamais a SiAn, un o 

ferched Syr Edward Stradling; a phriodas arall rhwng Tomas, mab ac aer Syr 

Edward, a Chatrin, un o ferched Syr Tomas. Y mae'r bardd yn bradychu 

ceidwadaeth ei agwedd wrth ddathlu'r achlysur arbennig hwn, 

Rhoi'r ddwyferch i'r heirdd ddeufab, 
rhydd yw'r peth a roddo'r Pab; 
ac yn rhif aig yn Rhufain, 
ac yn rhydd egin o'r rhain. 
Gwell rhoi merch - felly'i herchais - 
yn agos ywch no i Sais: 
ni wreica un o wr call, 
angel dewr, yng ngwlad arall. (IF 51 11.21-8) 

Twyll y Saesnesau sy'n Gael sylw San Gwilym Tew, un o feirdd Morgannwg 

(f1.1460-80), wrth Iddo gynghori Sion ap Vatkin Fychan o Dir Iarll, 

mogel loegr mae golygon 
merched sacs morwych wyd sioo. (VGB 138 11.31-2) 

Yr un yw neges Lewys Morgannwg, un arall o frodorion Tir Iarll, ryw Kanner 

canrif yn ddiweddarach mewn cywydd beiddgar i Harri VIII, Ile mae'n 

lleisio'r farn boblogaidd ynglyn ä phriodas y brenin i Ann Boleyne. Canodd 

y cywydd wedi dienyddio Ann ar Fai 19eg, 1536. Darlunnir hi fel all 

Rhonwen, a oedd wedi rhwydo'r brenin drwy dwyll. Rhagfarn yn ei herbyn 

oherwydd ei gwaed isel, nid am ei bod yn Saesnes, sy'n cael y sylw pennaf 

yn y fan hon, er mai cyfystyr oedd y ddau beth yng ngolwg y beirdd yn aml. 

Mae ei pherthynas A'r brenin yn cyfateb yn union i berthynas Rhonwen a 

Gwrtheyrn, 

Y jarll gynt ar y lle gal 
a wnae gaer yny garrai 
naithior a wnaeth i rann el 
verch Hainsiestr vry ai chwnsel 
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dwyn wasael mewn dawns a hon 
drink hael a dorrain kalon 
naithor all a wnaeth yr wyth 
o waith Alis ai thylwyth 
gwledd vrad i arglwyddi vry 
gwnaeth ann of gweniaith hynny 
gwall lloegr oedd golli y gred 
gwaer ynys ban goroned 
magwyd or llwyn llwyd i llin 
morwynwisg Harri mrenin. (LX 198-200 11.1-14) 

Bradychodd Rhonwen ei gw%r wrth ei wenwyno, and llwyddodd Harri VIII i atal 

twyll a dichell ei Ronwen of wrth ei dienyddio, ynghyd A nifer o uchelwyr y 

ilys a gyhuddwyd o deyrnfradwriaeth, 

ti a delaist i dylwyth 
ronwen lawer penn i pwyth 
it twr gwyn it tairw a gaid 
i troed Harrir traeturiaid 
torraist bennau wyl jaean 
y tarw or twr tro rair tan. (ibid., 11.23-8) 

Mae'r bardd yn rhybuddio'r brenin rhag ymddiried gormod yn y Saeson isel eu 

gwaed, ac 1 ddewis ei gynghorwyr o blith bonedd Cymru - wedi'r cyfan, yr 

oedd hanes wedi dangos mai twyllwyr wrth reddf oedd y Saeson, 

agos oedd dy gas heddyw 
Harri bydd ddoeth rybudd yw 
na chyvod or dderchaviaeth 
o vlaen gwaed vilaen neu gaeth 
na wnaeth rin anoeth yr hawg 
ne waed isel yn dwysawg 
ny chau dwyll vrenhinwych dal 
natur yw gan waed rial 
kanmol loegr kanmil ogylch 
kymer yth gwrt kymru yth gylch 
nid ae wenwyn an d einoes 
ne vrad dwyll ny vyrhaed does 
yn holl vryd an llyfr a aeth 
yt Harri mae naturiaeth. (ibid., 200-2,11.29-42) 
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Kid oes dim amheuaeth, fell. y, nad oedd ach a bonedd yn rhai o brif 

ystyriaethau'r Cymry wrth drefnu neu roi sei bendith ar briodas. Yn 81 un 

hanesyn, a gofnodwyd yn ystod oes Elizabeth: 

Medd y Sais wrth ddyweddio i ferch, at dewr doeth at da r dyn / 
oes da iddo os tythyn. Medd y kymro, pwy dad of pwy daid o/ pwy 
nain, pwy hen nain honno. (16) 

Ailadroddir hyn eto mewn englyn dienw o'r ail ganrif ar bymtheg, 

Pa gysur y Sais pan geisio - i'w ferch 
Gwr draserch a'1 drwsio? 

Cynta' gofyn a fyn fo, 
'Oes dyddyn, oes da iddo. (17) 

Yr oedd y syniad o gadw'r llinach uchelwrol yn bur yn elfen lywodraethol 

o'r farn hon, a bonedd, yn hytrach na chenedl neu gyfoeth yw'r ystyriaeth 

bwysicaf a lawer yn y briodas. Yr oedd sylwebyddion o'r ddeuddegfed ganrif 

wedi sylwi ar arferiad y Cymry o briodi eu perthnasau ages ac wedi'i 

feirniadu(18); and o safbwynt ymarferol, yr oedd hyn yn fodd i uno stadau a 

oedd wedi'u rhannu rhwng etifeddion genedlaethau ynghynt yn bl y dull 

Cymreig o rannu tir. Yr oedd yr arferiad hwn ymhlith yr uchelwyr yn un y 

sylwodd beirdd oes Elizabeth arno hefyd, a phwysleisient bwysigrwydd cadw'r 

ach yn ddilwgr, er mwyn y genhedlaeth nesaf. Cerdd a ganwyd mewn neithior 

yw'r cywydd a ganodd Sibn Tudur i ddathlu priodas Mastr Tomas Salbri Ifanc 

a SiAn Conwy - priodas plant a drefnwyd yn 1568, yn 61 y gerdd, er mwyn uno 

dwy Bangen o'r un cyff. Cyfunir y syniad o linach, bonedd a gwaed yn 

nhrosind y winwydden, 

Pa lwyn heb epil anhael? 
Pur a llawn hap perllan hael, 
Perllan o imp pur llwyn edd 
Y plannwyd cwpl o winwydd. 
Dau o hil enaid haelion, 
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Dyweddi hardd ydoedd bon. 
Dau o'r un gwaed, o rawn gwin, 
Dau'r un oed, wyrion Edwin. 
Dau yn un, da lawn a wedd, 
A dau bennod y bonedd. 

Gwinwydd Mars, Gwynedd a Man, 
0 gadwynwydd goed union. 
Cadwynau fry, coed un frig, 
Clymu deudy nodedig - 
Twr y Fflirt, natur hoff lang 
At ryw addas Botryddan. (ST 66 11.1-16) 

Priodas rhwng perthnasau agos ydoedd priodas Rosier Mostyn a Mari Gwyn a 

Wydir yn 1596, a cheir nifer o gerddi'n dathlu'r achlysur yn llawysgrif 

Bangor M 1. Agosrwydd eu perthynas sy'n denu clod Sion Tudur, 

Dwy einioes hir dawnus hynt 
I'w deudad, daed ydynt. 
Eu teidiau a'u tai ydoedd, 
A'u neiniau oll yn un oedd, 
A nhwythau yn un weithian, 
Eu hwyrion, glwys aeron g18n. (ibid., 109 11.79-84) 

Cadw bonedd o fewn y dosbarth bonheddig yw'r nod, 

Ffyrf cair, a phrofi cariad 
0 ffrith l An hardd ffrwythlon had, 
Ac ni thyf y gwenith it 
Ar rwndwal o raeandir; 
0 dir dbl reiol yw'r yd, 
Di-hedion y daw hadyd. (ibid., 109-10.11.87-92) 

Yr oedd cadw'r ach yn bur wrth ymatal rhag priodi rhywun o dras isel neu 

dras estron yn cael mynegiant yn aml San feirdd yr uchelwyr, felly; and pan 

fyddent yn cael eu galw i ganu i deulu lle'r oedd y fath briodas wedi 

digwydd gallent droi'r mawl i gyfeiriad arall, a phwysleisio uchelwriaeth 

yn hytrach na chenedl. Fel yr uchelwyr eu hunain, roedd y beirdd yn 

ymwybodol lawn o arwyddocäd gwleidyddol a chymdeithasol priodi, ac nid 
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mater o gael gwr a gwraig i gyd-fyw'n ddedwydd ydoedd ystyriaeth bwysicaf y 

briodas. Yr oedd priodi'n ddoeth yn fodd o ennill statws a thir 

(A. J. Roderick 1968-9: 7), a defnyddiwyd hyn i bwrpas gwleidyddol yn bur 

fynych yn y cyfnod canol. Yr oedd priodas gymysg nid yn unig yn creu 

undod rhwng dau dylwyth, neu'r ' genedl' yn ystyr ganol-oesol y gair, and 

yn fodd o uno dwy genedl yn ystyr fodern y gair hefyd, ac yr cedd hyn, yn 

ei dro, yn sefydlogi perthynas a fu gynt, o bosib, yn elyniaethus. Gellir 

cymharu hyn A'r sefyllfa yn yr Eidal yn y bedwaredd ganrif ar ddeg, fel y 

sylwodd Jacques Heers, 

The anonymous writer of Pavia says, for his part, that fathers 
marry their daughters to members of other noble families, and 
sometimes to enemies, to make peace. Marriage also made it 
possible to reinforce or renew links between two branches from 
the same stock which had become strangers or even enemies; in 
1303, in Siena, Ciampoli Gallerani married his daughter Buida to 
Bonsignore, the son of Orlando Bonsiniori pro Concordia inter 
consanguineos stabilianda. (Heers 1978: 120) 

Fel priodas rhwng aelodau o deuluoedd a'u hystyriai eu hunain yn gyfartal, 

felly, yr oedd priodas gymysg yn aml yn cael ei hystyried yn briodas 

ddoeth (19). Nid felly mewn sefyllfa lle'r oedd rhagfarnau ac 

anghyfartalwch yn bodoli. Ar y naill law, tueddai'r Cymry i ddilorni'r 

Sais fel un a oedd heb dras fonheddig, tra oedd y Sais, ar y llaw arall, yn 

effro i'r posibilrwydd fod modd i'r Cymro fanteisio ar briodas ag aelod o 

deulu Seisnig i wella'i statws cyfreithiol, ac o ganlyniad, yn deddfu yn ei 

erbyn (R. R. Davies 1968: 152 a A. J. Roderick 1959: 184). Yr oedd hyn yn 

nodweddiadol mewn sefyllfa o dyndra hiliol, fel y nododd Hertz, 

The priviledged race often puts a legal or social ban on 
intermarriage with the 'inferior' race. The denial of connubium 
may also spring more from reasons of religion, caste or rank rhan 
from racial grounds. (F. Hertz 1944: 54) 
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Ceir yr 'in broblem yn codi yn Iwerddon, hefyd, yn dilyn Ystatudau Kilkenny 

yn 1366 pan waharddwyd ymbriodi rhwng yr Eingl-Vyddel a'r Gwyddel - deddf a 

anwybyddwyd, yn aml(20). Nae'r ffaith fod pobl wedi bod mar barod i lunio 

deddfau i rwystro priodasau cymysg yn dangos cymaint ydoedd eu harwyddocAd 

yn y gymdeithas. Mid confensiwn yn unig a geir yng ngherddi Beirdd yr 

Uchelwyr, felly, wrth iddynt gyffwrdd A'r mater pwysig hwn, and 

adlewyrchiad o'r hyn a ddigwyddai'n ymarferol ym mywydau'r uchelwyr a'u 

noddai. a mynegiant o'r syniadau a'r rhagfarnau a oedd yn gyffredin yn eu 

hoes. 
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Pan feddylir am y drei yng Nghymru'r Oesoedd Canal, nid rhywbeth Cymraeg 

a Chymreig a ddaw i'r cof. Tueddir i feddwl am drefi Cymru yn y cyfnod 

hwn fel sefydliadau estron a ddatblygodd a amgylch y cestyll a 

adeiladodd Edward Ii gadarnhau ei afael ar Gymru. Saeson ydoedd trwch 

y boblogaeth yn y trefi hyn - mewnfudwyr a ddenwyd yno i lenwi swyddi yn 

y cestyll ac i weinyddu cyfraith a threfn yn y bwrdeistrefi. Digon 

cymysg ydoedd agwedd y beirdd at y trefi byn. Weithiau, byddent yn 

beirniadu'r dref am resymau cymdeithasol - ac yn nodi fod ei bryntni all 

thwyll yn cymharu'n anffafriol A glendid cyffredinol y wlad - thema sy'n 

deillio o'r cyfnod clasurol pan ganodd Juvenal ei ddychangei"dd i Rufain, 

ac sy'n dad yn boblogaidd eta yn yr Oesoedd Canal a'r Dadeni. Bryd 

arall, sonient am gyfoeth y trefi: eu hadeiladau godidog, a haelioni eu 

trigolion. Mae'r un peth yn wir pan sonient an drefi penodol. Rhesymau 

cymdeithasol a gwleidyddol sy'n cyfrif am y dychanu - profiadau personol 

wrth ddod i gysylltiad &'r deddfau a weinyddid yn y trefi ac ä'r diffyg 

nawdd gan eu trigolion i farddoniaeth Gymraeg. Deuent i gysylltiad ä 

math gwahanol o ddiwylliant yn y trefi hyn, a chaiff hyn sylw gan y 

beirdd hefyd wrth iddynt ganu amdanynt . Yn y bennod hon, bwriadaf 

edrych ar : 

(a) Syniadau cyffredinol y beirdd am y dref: cwyn yn erbyn 
cymdeithas. 
(b) Agweddau at y ddinas - cyfeiriadau at Lundain. 
(c) Sefydlu'r bwrdeistrefi - agweddau at gyfraith a swyddi. 
(ch) Agweddau at fwrdeistrefi Cymru a threfi'r Gororau. 
(d) Nawdd a diwylliant. 
(dd) Diwylliant a chenedligrwydd. 
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(a)Syniadau cyffredinol y beirdd am y dref 

Treff a wyl byd rhyfedd, 
Troff cyfraith a'1 gwaith a'i gwedd. 

(CDGG. 140 11.29-30) 

- dyna ydoedd barn Gruffudd Gryg am drefi ar ddiwedd y bedwaredd ganrif 

ar ddeg, yn ei feirniadaeth gymdeithasol ar oferedd a materoliaeth lwgr 

y byd. Ceir beirniadaeth gymdeithasol fanylach gan Tomos Prys, Plas 

lolyn, ddwy ganrif yn ddiweddarach yn ei gywydd I ddangos mai uffern 

ydoedd Llundain, 

lle mae einioes llym enyd 
a chnafri a bawdri y byd 
lle mae alltvd 11v melltith 
llawn kwyno a chogio chwith 

... lle nis da 11v nos a dydd 
lle gelyn oll yw gylydd 
lle anvdon i llonaid 
lle brwnt i ynill heb raid 

(TPrys 304 11.77-80,85-88) 

Ond a edrych ar y cyfnod yn gyffredinol, o ddechrau oes y Cywyddwyr hyd 

at ddirywiad y gyfundrefn nawdd yn Oes Elizabeth, fe welir mai digon 

amrywiol ydoedd agwedd y beirdd at y trefi mawrion, at ei gilydd. Y mae 

safbwynt y beirdd yn dibynnu, i raddau helaeth, ar eu hagweddau tuag at 

ddiwylliant, cyfraith a chyndeithas yn gyffredinol. 

Ar ddechrau'r cyfnod, unwaith eto, ceir awgrym o feirniadaeth ar y dref 

yn nelweddiad cymhleth cywydd Gruffudd ab Adda ap Dafydd (m. c. 1344) i'r 

Fedwen, wrth iddo ddyfalu'r goeden sydd wedi ei dwyn o'i chynefin 

gwledig 1 grino yn nhref Llanidloes. Personolir y Fedwen fel merch wrth 

i'r bardd ei chyfarch fel, 

195 



ý: t. 

Y Fedwen las anfadwallt, 
Hir yr wyd ar herw o'r allt. (CDGG 113.11.1-2) 

Mae'r defnydd o'r ymadrodd "ar herw" yn ddiddorol lawn yn y cyswllt hwn. 

oherwydd term ydoedd a ddefnyddiwyd yn fynych i ddisgrifio'r sawl a oedd 

ar ffo rhag awdurdodau a oedd fel arfer wedi'u canoli mewn sefydliadau 

trefol, ac a orfodwyd, Telly, 1 chwilio am noddfa a lloches ym mannau 

mwyaf diarffordd y wlad. Disgrifir y math yma o fywyd San Lywelyn ab y 

Moel yn rhai o'i gerddi, ac yn ei gywydd moliant i Goed y Graig Lwyd, 

disgrifir y modd y mae'r cynefin diarffordd hwn yn gysgod i bob math o 

ddrwg-weithredoedd, 

Gwell o lawer no chlera 
I ddyn a chwenycho dda. 
Dwyn Sais, a'i ddiharneisio 
Dan dy frig, dien dy fro, 
A tharfu llid a therfysg. 
A thorri dail, athro dysg. (IGE 199,11.1-6) 

"Ar herw" yn y dref y mae bedwen Gruffudd ab Adda, fodd bynnag, ac mae'r 

bardd yn galarnadu sefyllfa druenus y pren, 

I'th gorffolaeth yr aethost 
0'r parc ir, er perl cost, 
0'r bryn tir a'r braint arwydd 
I dref a gyfnewid rwydd. (CDGG 113 11.17-20) 

Mae'r goeden wedi'i diraddio yn gymdeithasol, a'r byd yn dyst i'w 

darostyngiad - brenhines wedi troi'n fasnachwraig ydyw, 

I borthmonaeth y'th wnaethpwyd, 
Mal ar sud maelieres wyd: 
Pawb o'r ffair, eurair oroen, 
A ddengys A bys dy boen, 
I'th unbais lwyd a'th henbAn, 
Ymysg marsiandiaeth mAn. (ibid. 114,11.43-8) 
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Mae'r fedwen wedi gadael i'w hurddas a'i harddwch naturiol gael eu 

sathru a'u darostwng gan y bywyd trefol, and y neges a geir ar ddiwedd y 

gerdd yw nad yw ei thynged yn gwbl anobeithiol - nid yw hi wedi gwywo'n 

llwyr, ac felly mae ganddi ddewis, 

Dygiad Tegwedd fonheddig 
Ydwyd fry, da yw dy frig. 
Dewis o'r ddau, ceinciau caeth, 
Disyml yw dy fwrdeisiaeth, 
Al cyrchu'r ffrith gadr adref, 
Ai crinaw draw yn y dref. (ibid. 114,11.59-64) 

Er nad beirniadaeth uniongyrchol ar fywyd y drei a geir yma, ceir awgrym 

o ddirmyg y bardd tuag at y bywyd trefol a'i "gyfnewid rwydd"(11.20), 

"sathr y dinas"(11.40), a'r "marsiandiaeth mAn"(11.48), and fel y nododd 

D. J. Bowen, tref ddigon gwledig ydoedd Llanidloes, o'i chymharu A threfi 

mawrion Lloegr yn yr un cyfnod. (D. J. Bowen 1977: 191) Tebyg ydyw'r 

dirmyg hwn at fasnach a marsiandiaeth i ddirmyg Langland yn Piers 

Plowman wrth iddo bersonoli "Avarice" fel marsiandiwr a fu'n ymarfer ei 

dwyll yn y trefi mawrion, yn 81 ei gyfaddefiad ei hun, 

Wykkidly to weighe was my ferste lessoun. 
To Wynchestre and to Wy I wente to the feire, 
With many maner marchaundise, as my maister me highte. 

(Knott a Fowler 1952: 102,11.117-119) 

Beirniadaeth o farsiandiaeth a geir eto gan Villiam Dunbar, ryw ganrif 

yn ddiweddarach, yn ei ddychangerdd i farsiandiwyr Caeredin, 

Quhy will ye, merchantis of renoun, 
Lat Edinburgh,. your nobill toun, 
For laik of reformatioun 
The commone proffeitt tyine and fame? 

Think ye not schame, 
That onie uther regioun 
Sall with dishonour hurt your name! (Mackenzie 1970: 81) 
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(b)Agweddau at y ddinas - cyfeiriadau at Lundain 

Ni welir agwedd fwy dwyochrog yn unman nag yn y cyfeiriadau at Lundain 

yin marddoniaeth y cywyddwyr. Mae beirniadaeth o foesoldeb amheus y 

trefi yn cael ei lleisio eto yn ddiweddarach ym marddoniaeth yr 

uchelwyr, er mwyn atal y Cymry rhag ymgartrefu yn Llundain. Hewn 

rhybudd 1 Farged Salbri, nain John Jones o'r Gelli Lyfdy, dywedodd Tudur 

Aled, 

Od ei i Lundain, ddyn deg -i drigo 
At dragwn pen galed, 

Cei eirlau twn, cei wr teg, 
A'r gair a dorro'r garreg. (TA 545) 

Dywedodd Iorwerth Fynglwyd wrth Syr Rhys Mawnsel, 

Treigla lai rhag tra glees lain 
trwy fileinder tref Lundain. (IF 61 11.65-6) 

Beirniadaeth a geir eta gan ei fab, Rhisiart Fynglwyd, a ganodd farwnad 

i Syr Wiliam Fychan o Borthaml tua chanol yr unfed ganrif ar bymtheg. 

Mae'r cywydd yn awgrymu mai yn Llundain y bu Syr Wiliam farw, 

Lie y diweddodd y llew diddig 
Llwyr oll Xr'i hoeres llawer llurig. 
Llai yw gwyr hefyd Lloegr a'u rhyfyg. 
Lle erioed ormodd llawer dirmyg. 
Llundain, dai llydain dwylledig -o ddadl, 
Lle garw anadl Lloegr wenwynig. (RhF 92 11.69-74) 

Xwy diplomataidd o lawer ydyw anogaeth Robert ab Ifan yn y cywydd a 

ganodd ar ran Sion Trefor o Drefalun tua diwedd yr unfed ganrif ar 
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bymtheg i alw Syr Sion Hanmer yn 61 o Lundain. Cydnebydd rai o 

ragoriaethau Llundain, and gesell o lawer ydyw Hanmer, 

Da yw Llundain, gain ei gwedd, 
Da'i gwin a'i holl digonedd, 
Hynod y gwn i hynny 
Dra fu raid yn y dref fry. 
Er dad gweled y gwydd 
Trwy nawoes Troea newydd, 
Deuwell i'm, diwall amod, 
Chwychwi yn Hanmer, gloywder glod... 

(Charles 1967: 109-110 ) 

Yr oedd Llundain wedi dod yn bwysicach fel canolfan fasnachol a 

diwydiannol o'r bymthegfed ganrif ymlaen, a gwelwyd nifer o uchelwyr 

Cymru yn ymgartrefu yno wedi'r Ddeddf Uno - yr hyn a alwodd Pennar 

Davies yn 'Frad y Swyddi Breision' (P. Davies 1982: 10). Daeth y thema o 

annog noddwr uchelwrol yn 81 o'r ddinas yn un cyfarwydd lawn yn yr unfed 

ganrif ar bymtheg - a'r bardd naill ai'n lladd ar y ddinas, neun 

cydnabod ei rinweddau and yn mynnu fod Cymru'n well, fel y gwnaeth Si8n 

Mawddwy yn ei gywydd i groesawu Sion Salbri adref o Lundain ar 61 ei 

wneud yn ysgwier, 

Breulain yn Llundain llawndir, 
Bost ein hiaith, buost yn hir. 
Er bod ieirll drwy'r bywyd lawn 
Ac arglwyddi, gurr gloywddawn, 
Os dwedwn, ac ystadau, 
Eithaf rhwysg, yno i'th fawrhau, 
Yr oedd eich gwlad, mydriad maeth, 
0'r herwydd mewn mawr hiraeth. (SX 125,11.53-60) 

Yr oedd Llundain, a'r atyniadau a ddenai uchelwyr Cymru yno, yn 

fygythiad i'r gyfundrefn nawdd, a dichon mai hyn ydoedd yn bennaf 

cyfrifol am gerddi beirniadol ohoni, fel cywydd Tomos Prys, Plas Iolyn, 

'i ddangos mai Vffern yw Llundain' (D. H. Evans 1988: 134); ynghyd A'r 
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ffaith fod rhagoriaeth y wlad ar y drei weds nynd yn ffasiwn, braidd, 

erbyn oes Elizabeth, gydag adfywiad o'r canu 'pastoral'. Xae'r 

traddodiad o wrthgyferbynnu nodweddion bywyd tawel a delfrydol y wlad & 

nodweddion annymunol bywyd y dref gyda'i swn a'i anhrefn, yn mynd yn 61 

i'r cyfnod clasurol. Canodd Juvenal ddychangerdd lem lawn i Rufain, 

"This teeming life, of flattery and bribery, of organized seduction, 
of noise and traffic, with the streets unsafe because of robbers, 
with the crowded rickety houses and the constant dangers of fire, is 
the city itself : going its own way. A retreat to country or coast, 
from this kind of hell, is then a different vision from the mere 
contrast of rural and urban ways of life. (R. Villiams 1975: 62) 

Soniodd Thomas Hobbes, un o athronwyr gwleidyddol yr ail ganrif ar 

bymtheg yn ei "Answer to the Preface to Gondibert"(1650), an 

"insincereness, inconstancy, and troublesome humour in those that 
dwell in populous cities, like the nobility, blustering, and 
impurity of the air. "(Congleton 1952: 50) 

Fel Juvenal o'i flaen, dychanu Rhufain eto a wnaeth Sion Tudur yn yr 

unfed ganrif ar bymtheg, 

Vyth diawl anneddfawl, naddfain - anneddfawr, 
Hoddfa lleidr a phutain; 

Nythod i'r chwilod a'r chwain, 
Mid tre ofer and Rhufain. (ST 937) 

Awgrymir mai adlewyrchiad o'r teimladau cryf yn erbyn eglwys Rhufain yn 

yr un cyfnod yw hwn (ibid., 937). Eto, ceir enghraifft a anghysondeb y 

bardd mewn cywydd a ganodd i Wiliam Parri, 

Tref Rufain, tyrfawr hefyd, 
Tref wen y sydd ben y byd; 
Ali gosodiad, gwreiddiad gras, 
A phyrth hen ei pherthynas; 
Ali gwaliau yn 'ddurnau'dd oedd, 
Ali phlasau, a'i phalisoedd; 
Ali chestyll, a'i mentyll mwg, 
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A'i themloedd, a'i that amlwg... 
(ibid. 165-6 11.59-66) 

Rhyw ganrif o flaen Sion Tudur, disgrifir Llundain mewn termau cyffelyb 

mewn cerdd a briodolir i William Dunbar, 

Strong be thy Wallis that about the standis; 
Vise be the people that within the dwellis; 

Fresh is thy ryver with his lusty strandis; 
Blith be thy chirches, wele sownyng be thy bellis; 
Riche be thy merchauntis in substaunce that excellis; 

Fair be thy wives, right lovesom, white and small; 
Clere be thy virgyns, lusty under kellis; 

London, thow art the flour of Cities all. 
(Mackenzie 1970: 178,11.41-8) 

Fel cwrtiwr a gyfranogodd o ddiwylliant cyfoethog ac amrywiol Llundain, 

y mae'n naturiol i Sion Tudur ganmol rhinweddau'r brifddinas, hefyd; 

Llyna fan a llawen fyd, 
Llundain, lle mae'r holl lendyd, (ST 337 11.27-8) 

meddai mewn cywydd i gyd-gwrtiwr, Syr Rhys Gruffudd o'r Penrhyn, ac ail- 

adroddir un o'r llinellau hyn yn esgyll y cyntaf o ddau englyn o foliant 

a ganodd i Lundain, 

Lie iachus, melys ymaelyd -A gwin, 
Ac yno mae'r iechyd; 

Llannerch He bo annerch byd, 
Llundain, lle mae'r holl lendyd. (ibid. 938 11.1-4) 

Mae'r ail englyn yn ychwanegu pwt o realaeth, rhag i bobl feddwl fod 

pethau'n ddedwydd i gyd yn Llundain, 

Da yw Llundain gain am giniaw -a bwyd, 
Drwy na bald yn waglaw; 

A lle drwg oll 1 drigaw 
I ddyn llwyd heb dda yn llaw. (ibid. 11.5-8) 
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Dyma'r neges, unwaith eto, yn hanes y Trwstan, un o gerddi rhydd Sian 

Tudur, sy'n dilyn hanes Cymro yn dod i Lundain ac yn gwario'i gyfoeth ar 

fyw'n ofer ac yn gorfod dychwelyd yn wylaidd i Gymru i grafu bywoliaeth 

- rhyw fath o Ddic Sion Dafydd oes Elizabeth. Yn wahanol i gerddi Dic 

Sion Dafydd, fodd bynnag, moeswers gymdeithasol ac nid neges 

genedlaethol a geir yn y gerdd. Mae'r dref yn gefndir i gwymp y 

Trwstan, a'i thrigolion bellach yn ddirmygus ohono, fel yr oeddent yn 

ddirmygus o Fedwen Gruffudd ab Adda yn ei "hunbais lwyd" a'i "henbAn". 

Gwawdiant y truan yn ei dlodi, 

A'm dillad wedi treu11o, 
A phob dyn yn f'esgeuluso, 
Pawb a ddwedai, "Get ddi hens, 
Fe ffaeliodd dy gredens". (ib1d., 797 11.195-8) 

Cefnu ar y dref a wna'r Trwstan, 

Canu'n lach 1'r cwrt, a'r trefi 
Lle mae'n llawn pob direidi, 
A mynd i'r wlad i dario, 
A rhoi fy mryd ar lafurio. 

.. Ac a ddeuthum i Gymru 
I roi fy mryd ar ffynnu. (ibid. 805 11.439-42,449-50) 

Ceir ffigur alegoriaidd yn y gerdd ddramatig hon - "Cariad Perffaith" - 

sy'n alltud, fel y llefarydd ei hun, ac sydd wedi colli ei gyfaill, 

"Cydwybod". Hyn sy'n perl i'r Trwstan gefnu ar y ddinas. Eto 1 gyd, ni 

ddaw llwyddiant i'r Trwstan yn 81 yn ei gynefin, a chaiff ei dwyllo San 

ddrwgweithredwyr y wlad, unwaith eto, sy'n arwain at ei benderfyniad 1 

droi at gardota. Nid yw'r wlad na'r dref yn begynau o ddaioni a 

drygioni - mae cymdeithas wedi mynd ä'i ben iddo yn y naill le a'r 

1la11, a Chariad Perffaith a Chydwybod, fel y Trwstan ei hun, yn rhy 

ddiniwed i ddygymod 8 bywyd yn unlle. 
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Nid dyma'r unig feirniadaeth sydd gan Sion Tudur o fywyd yr ochr draw i 

Clawdd Cffa. Y mae Lloegr yn aml yn cael ei fein ganddo am achosi 

afiechydon, ac er nad yw'n enwi'r brifddinas pan fo'n gwneud hyn, mae'n 

bur debyg fod drwg-effeithiau'r bywyd dinesig 1'w cyfrif am lawer chono. 

Bu Rolant Fychan farw yn Lloegr, ac yn ei farwnad iddo, mynnodd Sion 

Tudur, 

Y fan lle lluniwyd ei fedd 
Llyna dir yn llawn dewredd; 
Lle gwenwynig i drigaw, 
Lle garw, drwg yn Lloeger draw. (ibid. 303 11.25-8) 

Dioddefodd Sion Tudur ei bun a afiechyd, o ganlyniad i'r cyfnod a 

dreuliodd yn Lloegr, fel y cyfaddefodd yn yr un cywydd i Rys Gruffydd 

o'r Penrhyn a soniodd am "boll lendyd" Llundain, 

Hyn oedd raid, heneiddio'r wyf, 
Ac anwydog lawn ydwyf; 
Y mae arwydd im oeri, 
A Lloegr ddofn a'm llygrodd i. 
Oeri gan wythi, gwneuthum, 
At asau beth, waetsio büm. 
Gwae f'ais, drwg a gefais draw, 
Can annwyd I'm gwenwynaw. (ibid. 339 11.65-72) 

Digon beirniadol o Lundain, eto, ydyw Tomos Prys, Plas Iolyn, a fu'n byw 

yn y ddinas tua throad yr all ganrif ar bymtheg. Er iddo frolio yn ei 

gywydd 1 yrru'r dylluan yn gennad o Lundain i Gymru at ei gyfeillion 

pechadurus yng Ngwynedd, fod ei fywyd of yn fwy rhinweddol na'u bywydau 

hwy, dirmyg at Lundain a welir fynychaf yn ei waith. Ei neges wrth y 

dylluan ydyw, 

dowaid fy mod tafod teg 
yn llvndain mann llawendeg 
ac yno yn byw/n/ gynwys 
yn wr i ddüw yn war ddwys. (T. Prys 91 11.93-6) 
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Nid "man llawendeg" ydyw'r ddinas sy'n denu ei felltith mewn cyfres a 

englynlon, fodd bynnag, 

Tref Lundain filain, fawlyd - ymylau 
Tref malais yr hollfyd 

Tref a baich torf heb iechyd 
Tiroedd gwyllt fo trwyddi gyd. 

Me ennyd i gyd gwedi - cael adwyth 
Cluded pawb oddiwrthi 

Lle dan haul llydan yw hi 
Llem dre gudd llam drwg iddi. 

Del iddi yleni ylanas -y byd 
am ei bod nor atkas 

Doed arni da i dyrnas 
Diawl A'i balf nid dial bas (ibid. 358 11.1-12) 

Bywyd annymunol y stryd gyda'i thorfoedd budr a thwyllodrus, ac nid 

bywyd diwylliedig y llys brenhinol, a ddisgrifir ganddo yn ei gywydd i 

ddangos mai uffern yw Llundain, 

ag vffern goeg ffwrn i gyd 
yw llvndain filain fowlyd 
lle i mae kant llwm yw kowntwrs 
a lle hyll a 11v o hwrs... 

... mae yn y klink mynn min kler 
ar wheit leion rhowt lawer... 

(ibid., 303 11.55-8,63-4) 

Gwahanol lawn ydoedd bywyd diwylliedig yr uchelwr yn y w1ad, 

an hyfrydwch nid trwch trin 
yn wych wrthlav dan chwerthin 
yw hela vwch heolydd 
kwn a gweilch lle kawn y gwydd 
a chanv a savthv saeth 
a hwylio ysport yn helaeth... (ibid., 303 11.35-40) 

Mawl i Lundain yn hytrach na beirniadaeth ohoni a geir gan y cywyddwyr a 

ganai cyn cyfnod y Tuduriaid. Go brin fod gan unrhyw fardd gymaint o 
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brofiad o'r dainas fel canolfan ddiwylliedig A Sion Tudur, and yr oedd 

enwogrwydd Llundain fel canolfan fasnachol lwyddiannus wedi treiddio'n 

ddwfn i feddwl y bardd, ac adlewyrchir syniadau'r Cymry am y ddinas 

gyfoethog gyda'i hadeiladau godidog a'i marchnadoedd llewyrchus yn y 

cymariaethau a geir yn y cywyddau. Yr oedd llys Owain Glyndwr yn "Siop 

lawndy fal Step Lundain", yn 61 Iolo Goch (IG Rhif X. 11.52), ac yn ei 

gywydd i foli gwallt merch, mae Ieuan ap Rhydderch yn dyfalu'r gwallt 

fel "Digipris gold seipris Sieb"(IGE 224,11.9). Ceir cyfeiriadau aml at 

"Sieb seid" a'i nwyddau amrywiol San Dudur Aled, Gutun Owain, Owain ap 

Llywelyn ab y Moel ac eraill (1), ac ymddengys i'r enw fynd yn 

gonfensiwn yn y canu o gyfnod cynnar. Yr oedd Windsor yn He nodedig 

arall yn nhyb y beirdd - yn enwog am ei gyfoeth a'i wleddoedd. Soniodd 

Lewys Glyn Cothi amdano yn ei gymariaethau. Mewn awdl i Syr Rhisiart 

Herbart, dywadodd Lewys, 

Nit llai nor dengmor nai dent nai dryssor. 
Nit llai no winssor nai stor nai stent. (LGC2 5 11.7-8) 

ac yn awdl foliant Sion ap Rhys ap Siencyn, meddai, 

ni wnn 1 kyfryw yn vn aned. 
Na naw o agos yn un agwed 
Na chanwlat kystal na chanwled. winssor. 
Na chanwr ragor na chan hwraged. (ibid., 11 11.5? -60) 

Soniodd Dafydd Liwyd am Windsor, yn yr un cyswllt wrth gannol 

lletygarwch Syr Wiliam Gruffudd o'r Penrhyn, 

Cyrfio a seigio pob saig, 
Fal Gwinsor, fil ugeinsaig. (DL1 109,11.43-4) 
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Crybwyllir Llundain a'i hadeiladau yn aml wrth i'r beirdd ganmol 

1lysoedd eu noddwyr - confensiwn arall yn y canu. Molar cartref Edward 

ap Hywel ab Ieuan Llwyd o'r Faenor gan Guto'r Glyn, 

Ty'r medd o goed derv a main, 
Talaa hall windai Llundain. (GG 58 11.33-4) 

ac yr oedd Bryn Euryn, cartref Huw Conwy, ym marn Gutun Owain, yn, 

Plas main, val Powls a Mynyw, 
Elsabeth, val y Sieb yw. (GO 251 11.23-4) 

Cyfeiriadau yn unig yw'r chain mewn cywyddau moliant i uchelwyr o Gymry. 

Ni cheir llawer o gerddi penodol am Lundain, boed cerddi o fawl neu o 

ddychan, hyd y cyfnod hwnnw ar bl y Ddeddf Uno pan welwyd mwy o Gymry'n 

cyrchu yno i wneud eu ffortiwn. Yr oedd nifer o'r Cymry hyn yn destun 

gwatwar i wyr llys soffistigedig Llundain yn y cyfnod hwn, fel y dengys 

y portread o'r Cymro yn nraiAu Shakespeare a'i gyfoeswyr (2). 

Adlewyrchir y gwawd hwn eto mewn chwedl a gofnodir yn llawysgrif 

Y. L. W. 3054D , llawysgrif a gopYwyd gan Elis Gruffydd, y milwr o Galais, 

yn banner cyntaf yr unfed ganrif ar bymtheg. Y mae priodas Llywelyn ab 

Iorwerth A Siwan, merch y Brenin John, yn gefndir i'r hanesyn, and y 

mae'r disgrifiad o'r llys cyfoethog, diwylliedig yn adlewyrchiad teg o 

gyfnod Elis Gruffydd ei hun (T. Jones 1937: 183-9), 

"Ynn y neithior hon, megis ac J mae vy nghoppi J ynn dangos, nid 
oedd brinder nag eishiau o boob kyuriw rywiogaeth ansoddau diethyr a 
godidog J treuyn yngolwg y Kymru dissas, mynnyddig. Yr hrain a 
dreuliwyd drwy lywennydd a digriuwch o boob kyuriw amrtylw 
gerddorion a hudolion; yr hrain ynn y amsser yma a oedd vawr J 
kymeriaid yn 1lysoedd brenhinoedd a thywysogion. 
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Yn yr amser J doeth vn a hudolion y. brenin J ddangos ergid o'i 
gyluyddyd Jr llywenydd J bobyl y wledcl. Ac Jr gwattwar ar y 
Kymru diwybod y vo a ordeini. o[ddl drwy hud J gyluyddyd megis 
dau ne dri o wyr mewn trwshiad ac archennad Kymreig, ac ynn 
gyru diadell o eiuyr ynn i blaen J'r neuadd ne J'r shiambyr, 
yn y lle Jr ydoedd y briodas ynn kynal i hysdaatt. Yr hrain, 
ynn gydrym ac vddunt twy ddyuod o vewn kynttedd y neuadd ne'r 
shiambyr, a ddechreuasannt neidio ar y ffyrmau a'r meinkiav 
a'r byrddau drwy redeg o le bigilidd drwy'r bobyl yn chwerthin 
ac yn dywedud, 'Vele, weldyma anhreg o Gymru! ' Yr hyn a 
synnodd ar y tywysog yn vawr drwy wneuthud J'r gwaed gyuodi yn 
i ruddiau of o wladeiddrwydd drwy ovun J'r hudol paham Jr 
hydoedd y geiuyr ynn orddickau y Kymru ynn amgen na 
chenedlaythau eraill. 

Yr hudol [a] attebodd 191alac a ddyuod, 'Am i bod wynt ynn 
barod J neidio ac J redeg o le bigilidd ar hyd ac ar draws y 
dyrnas hon a thros y mar a'r ttir J dyrnasoedd eraill J 
wneuthud tyrnne drwg megis geiuyr. ' Ar y getriau J gosdyngodd 
y tywysog J ben heeb ymadrodd gair o'i ben. " 
(T. Jones 1943-4: 155) 

Y mae'n bur debyg fod y bywyd 11ys a ddisgrifir yn y stori hon yn 

gyfarwydd i Elis Gruffydd, fel un a dreuliodd ran o'1 fywyd yn y ddinas 

fel ceidwad plas Syr Robert Vyngfield yno (T. Jones 1937: 183), ac y 

mae'n sicr fod gwawd y Sais o'r Cymro yn gyfarwydd iddo hefyd. Mae'r 

Cymro yn cael cyfle i dalu'r pwyth yn 81, yn y chwedl a adroddir gan 

Elis Gruffydd, ac yn gwawdio'r Saeson wrth eu portreadu fel moch: 

"yr hrain a ddangoses of J bad wynt yn vooch diddarbod o'i 
ffydd, ac ynn turio y ddaiar megis moch J wneuthud kayau a 
chloddiav ac J ddwynn tir a daiar y dyrnas mewn alldudiaeth J 

anniuer bychan ohonaunt, yr brain all y sydd yn esdroneiddiach 
bobun y'w gilidd no chwnn a noch. "(T. Jones 1943-4: 155) 

Fe ddengys yr hanesyn hwn, a'r cyfeiriadau gan y cywyddwyr at Lundain, 

mai rhyw gymysgedd o'r melys a'r chwerw ydoedd y bywyd dinesig i'r 

Cymro. "Man gwyn, man draw" ydoedd y ddinas fawr 1'r sawl nad oedd wedi 

mentro yno, tra oedd gwyt fel Sion Tudur, Tomos Prys ac Elis Gruffydd yn 

gallu edmygu'r diwylliant a'r cyfoeth a dirmygu'r twyll a'r gwawd a'r 

budreddi. Y mae'n sicr fod rhywfaint o wrthdaro rhwng Cymry a Saeson yn 
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Llundain yn Oes Elizabeth, fel yr awgryma'r hanesyn hwn, and dychan 

cymdeithasol a geir fynychaf yn y farddoniaeth1 ac nid beirniadaeth a 

genedl y Saesor yn arbennig. Portreadir Llundain fsl canolfan boll 

ddrygau cyrodeithas. Rhagoriaeth y wlad ar y drei yw'r ddadl a 

ddefnyddir i ddenu'r uchelwyr yn 81 1 Gymru, ac nid rbagoriaeth Cymru ar 

Loegr. Digon prin ydyw'r apel at wladgarwch fel yr hyn a geir yng 

ngherdd Gruffudd Hafren i yrru'r eos yn llatai i Lundain at Antni 

Stanlai Vw erchi i ddod yn 51 Vw wlad. Diddorol, unwaith eta, yw'r 

disgrifiad o'r Cymry yn Llundain, wrth i'r bardd gynghori'r eos, 

Hed o lendid hyd Lundain, 
Haeddaist rwysg, dduwies y drain.. 

... A chats di, oll achos da, 
Le tywyll 1 letya... 

... 'Mogel, mi ni'th ddirmygais, 
'Mogel saeth gyda magi Sais. 
Gwylia eilwaith, --gloyw olud, 
Gwylia gloi mewn gwiail glud. 
Nac ymddiried drwy Gred gron, 
Eres isod i'r Saeson, 
Yes dyfod, naves diofal, 
I Lundain deg, lawndyn dAl 
I fysg hylwydd arglwyddi, 
Y cyw doeth, yno cat di 
Weled Cymry yn lluoedd, 
A'th wladwyr yw'r gwyr ar goedd. 

(EU 322,11.29-30; 33-4; 37-48) 

Er nad yw'r bardd yn beirniadu Llundain yn y fan hon, mae'r elfen o 

wrthseisnigrwydd yn amlwg yn y rhybudd yn erbyn y Saeson. Apel at 

wladgarwch Antni Stanlai sydd gan y bardd, hefyd, fel y dengys y neges a 

rydd i'r aderyn, 

A gofyn Il m ner erof, 
Lid gwrs, a aeth ei wlad o'i gof. (ibid., 11.57-8) 
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(c) Sefydlu'r bwrdeistrefi - agweddau at gyfraith a swyddi. 

Xawl neu feirniadaeth o'r hyn yr oeddent wedi'i glywed am Lundain sy'n 

cyfrif am y cyfeiriadau at y ddinas fawr yng ngweithiau'r cywyddwyr 

cynnar, tra bo cywyddwyr oes y Tuduriaid ymlaen yn ymwybodol o 

fygythiad Llundain i'w galwedigaeth yng Nghymru wrth i ddeniadau'r 

ddinas ddenu'r sawl a oedd yn noddi eu crefft. Ynglyn A threfi eraill 

Lloegr a Chymru, nid oedd y beirdd yn gwbl gyson yn em hagwedd tuag 

atynt ar unrhyw adeg yn ystod yr Oesoedd Canol. Soniodd Gerallt Gymro 

yn yr unfed ganrif ar ddeg am ddieithrwch ac atgasedd y sefydliadau 

trefol i'r Cymry gwledig, a bod Cymru cyn y Goncwest yn wlad heb 

drefi, 

Non urbe, non vico, non castris cohabitant; 
(J. F. Dimock 1868.200) 

and fel y dywedodd Ralph Griffiths, nid oedd hyn yn gwbl wir (1978: 

12-13). Mae'n rhy gyfleus o lawer i weld y gwrthdaro rhwng Cymro a 

Sais yn y bwrdeistrefi yn nhermau gwrthdaro rhwng trigolion y wlad a 

thrigolion y trefi. Roedd y bwrdeistrefi, i raddau helaeth, yn 

sefydliadau estron a sefydlwyd wedi'r Goncwest ac a dyfodd o gwmpas y 

cestyll a adeiladwyd i gadarnhau gafael Edward I a'i linach ar y 

dywysogaeth. Roedd trigolion y bwrdeistrefi yn estroniaid, hefyd, ar 

y dechrau, a dducpwyd i mewn i'r cymunedau hyn i gyflenwi anghenion 

gwy- y cestyll ac i roi cymorth o ran amddiffyn. Sefydlwyd system o 

lysoedd ar batrwm cyfarwydd i'r brenin yn Lloegr, ac yr oedd y 

gyfraith yn y llysoedd hyn yn cyfuno cyfraith troseddol Lloegr a 
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chyfraith ddinesig a oedd yn cymysgu elfennau Cyrrreig a Seisnig. 

Polisi'r goron ydoedd sicrhau mai Saeson, nid Cymry oedd yn dal y 

swyddi pwysicaf, ac mai ganddynt hwy oedd yr awdurdod i weinyddu'r 

gyfraith hon (G. Roberts 1969: 283). Yr oedd nifer o waharddiadau 

ystatudol ar y Cymry, yn ogystal, yn eu rhwystro rhag bod yn 

fwrdeisiaid, a daethant i edrych ar y trefi fel cadarnleoedd y 

Goncwest a oedd yn cynrychioli goruchafiaeth filwrol y Saeson. Fel y 

dywedodd Guto'r Glyn am Groesoswallt, 

Caer fawr i'r cwncwerwr fu. (GG 183 11.20) 

Yn ystod gwrthryfel Glyndwr ymosodwyd ar y trefi, gan ddechrau gyda 

Rhuthin ar Fedi'r 18fed, 1400 (J. E. Lloyd, 1931: 31) Er mwyn ffrwyno 

gweithgareddau terfysglyd y Cymry, fe weithredodd Harri IV y 

deddfiadau a osododd Edward I yn 1295 ar 81 gwrthryfel Madog ap 

Llywelyn, yn rhwystro'r Cymry rhag mwynhau breintiau'r Saeson ym 

mwrdeistrefi gogledd Cymru a Lloegr. Rhwystrwyd y Cymry rhag dal tir 

ym mwrdeistrefi Seisnig Cymry ac yn Lloegr, ac nid oeddent yn rhydd i 

fynd a dod fel y mynnent yn y bwrdeistrefi- hyn, 

border strongholds such as Chester, Shrewsbury, and Hereford, 
by law, were closed to them and the same restriction applied 
to the garrison towns of the principality, notably Conway, 
Caernarvon, Beaumaris, and Harlech, and the borough of 
Flint, all of which, since their creation after the 
settlement of 1284, had been almost exclusively English in 
their composition. (J. G. Jones, 1974: 57) 

Ymosodwyd ar aneddau Seisnig y Gororau wedi hyn - Dinbych, Rhuddlan, 

Ff lint, Penarl9g ynghyd 9 Chroesoswallt a'r Trallwng, ac yn ystod y 
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gwrthryfel bu ymosodiadau a gwrth-ymosodiadau ar nifer fawr o 

fwrdeistrefi Cymru ; rhai ohonynt, fel Pwllheli a Biwbwrch, yn drefi 

Cymreig eu sefydliad. Pan oedd y gwrthryfel ar ei anterth yn 1403, yr 

oedd tref Caer yn effro lawn i'r bygythiad yn ei herbyn ac yn 

wyliadwrus o'r Cymry, fel y nododd Xessham, (1967/8 : 15) 

Orders were given to the mayor and sheriffs that all Welsh 
persons - male and female - were to be expelled from the 
city, and no Welshman was allowed in it before sunrise, or 
to remain after sunset; and they were not, while in the 
city, to carry weapons other than a knife to cut their meat, 
but were to leave them at the gate by which they entered; 
they were not to use any tavern, nor to meet together in the 
city more than three at a time. 

Saeson ydoedd siryfiaid Gogledd Cymru yn ystod hanner cyntaf y 

bymthegfed ganrif, a Saeson hefyd ydoedd cwnstabliaid y cestyll, y 

siambrleniaid a'r ustusiaid. Yr oedd yr un peth yn wir am Dde Cymru, 

a pharhaodd y drefn hon tan deyrnasiad Edward IV. Erbyn y bymthegfed 

ganrif, dim and ambell Gymro a lwyddodd i ennill ynddiriedaeth y goron 

i'w ailuogi i ddal swyddi gweinyddol pwysig yng Nghymru, oherwydd yr 

oedd yr ymddiriedaeth a barodd fod Cymry'n dal swyddi dan y goron yn y 

bedwaredd ganrif ar ddeg wedi cael ei chwalu gan wrthryfel Glyndwr. 

Llwyddodd Gruffudd ap Nicolas i ddal nifer o ewyddi allweddol yn Na 

Cymru yn hanner cyntaf y bymthegfed ganrif, fel dirprwy i nifer o 

arglwyddi Saesneg a oedd yn absennol o'r fro ac yn dibynnu ar ei 

ddirprwyaeth. Roedd ganddo awdurdod cyfreithiol, yn 61 Lewys Glyn 

Cothi, 

Eryr Caerfyrddin, mae'i warant - ef6 
0 Frusto i Benfro bant; 

Eiste, cael erestio cant, 
Hwn fydd heno'n ei feddiant. 
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Meddiannus a iestus yw -o ddwy-Vent 
I Dy Ddewi Mynyw; 

Brawdwr gwlad Gamber ydyw 
Yn rhoi barn ar y rhai byw. (LGC3 8 11.87-94) 

Yr oedd ganddo awdurdod, er gwaethaf Saeson y sir, 

A Er Sals drwy swydd, / Er sias dros wydd, 
E1 swydd y sydd / Dros wydd y sir. (ibid., 10,11.147-8) 

Yr oedd ei wyr, Syr Rhys ap Thomas, yn dal swyddi blaenllaw, hefyd, 

erbyn diwedd y ganrif. Y mae Dafydd Llwyd yn ei alw'n 

Siambrlen, bu lawen ei blaid, 
Siryf naw o gwrseriaid. 
Trysorer tros y siroedd, 
Trewis o'i swydd, tri Sais oedd. (DL1 113,11.7-10) 

Gwr awdurdodol arall ydoedd Sieffrai Cyffin, cwnstabl Croesoswallt yn 

all hanner y bymthegfed ganrif, fel y nododd Guto'r Glyn yn ei gywydd 

moliant iddo, 

Sieffrai a yf osai Ffrainc, 
Sylfaen ac ustus holfainc. 
Cyfreithiwr, holwr haelwych, 
Coed Mawr y Dref Awr dra fych. (GG 213,11.1-4) 

Yr oedd yr Iorcydd enwog, Syr Rhisiart Herbert, Colbrwc, yn v 

dylanwadol arall, fel y sylwodd Ieuan Doulwyn, 

chwi a ellwch a challwydd 
roi klo ar ssais rrag kael swydd. (ID 55 11.45-6) 

Ar 61 buddugoliaeth Harri Tudur ym Xosworth, daeth yn haws i Gymro 

Saal ei ddyrohafu i Eiwyddt awdurdodol, fel y dywedodd Hywel Rheinallt 
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mewn cerdd i Sion ? ilctwn, a fu' n Is-siambrlen Gwynedd o 1504 1 1505, 

yn Siambrlen o 1506 1 1507, ac yn gwnstabl Caernarfon o 1506 1 1509. 

Da wr 
gwrol gyda'r Goron 

A di-waed Sals ydwyd, Sibn, 
Swyddogion SaesoD dan sä1 
A'n rhoesant yn rhy Isel; 
Harri Seithfed hir sythfawr 
A'n troes mewn meddiant yr awr. (HRh 22,11.29-34) 

Gwr arall a fanteisiodd o ganlyniad i'r drefn newydd ydoedd Rhys ap 

Llywelyn, a gafodd swydd fel siryf Mon yn 1485, fel gwobr, o bosib, am 

ei gefnogaeth i Harri Tudur ym Mosworth, 

[Rhys), Gymro'n dwyn rhwysg Emrais, 
ni bu'n dy swydd neb and Sais. 
Chwi sy'n ben, ni cheisien bad; 
chwi a gawsom 1'ch gosod. 
Chwi ennyd awr ewch yn dAn 
o chwythir arnoch weithian. 
Y pen siri, pan sorron, 
pen wyt a fydd pant i Fön. (LMdn 38 11.65-72) 

Er gwaetha'r ffaith fod ambell Gymro wedi llwyddo i ddileu 

drwgdybiaeth coron Lloegr ynghylch ei onestrwydd, digon drwgdybus yn 

eu tro ydoedd y beirdd o'r swyddogion sir Seisnig, ac o rai o'r Cymry 

a ddyrchafwyd i swyddi cyffelyb. Un o'r rhesymau am hyn ydoedd mal 

braint ambell un yn unig ydoedd y swyddi hyn, oherwydd fel y dywedodd 

Gruffudd ap Llywelyn Fychan, 

Nid hawdd o'r hyn hyd heddiw 
Na chael braint na gwiwfraint gwiw. 

(DL1 167,11.25-6) 

Nid teilyngdod oedd yn bwysig i'r sawl a benodai swyddi a breintiau, 

fel y dywedodd Guto'r Glyn mewn cywydd i Feredudd ap Hywel, 

Obry'r gwr b: au'r goron, 
0, 
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A wnAi saer Sais yn Syr Siön. 
Rhyfedd nad gwr bonheddig 
A roir fry nur ar ei frig (GG 311,11.7-10) 

Eton nid yw am weld y Cymry'n gollwng gafael ar eu hunan-barch ac yn 

rhos statws cymdeithasol a chyfreithiol o flaen eu cenedl, ac y mae 

chwerwder ei agwedd at y rheiny yn cael mynegiant mewn cywydd ganddo i 

Siancyn Hafart o Aberhonddu, wrth iddo ddweud, 

$ 

Ac eraill gynt a gerais 
A bryn swydd a breiniau Saie. (ibid., 222,11.31-2) 

Canodd Lewys Glyn Cothi glodydd un o'1 noddwyr ef, sef Siancyn ap 

Tomas, an iddo beidio darostwng i hyn, 

ac ni vynn iankyn waith sais. 
Na gwanhwynswyd gan henseis. (LGC2 69 11.15-1&) 

Dywedodd Gruffudd Hiraethog yr un peth am un o'i noddwyr yntau, 

Un swydd ni fynnai gan Sais. (D. J. Bowen 1958: 9) 

Y mae'r islais hwn o anfodlonrwydd ynglyn ag anghyfiawnder cyfundrefn 

sy'n ffafrio'r Sais i'w weld yn y canu drwy gydol cyfnod y cywyddwyr 

ac yn parhau hyd yn oed ar 61 y Ddeddf Uno, pan ddisgwylid y byddai 

pethau wedi cyfartalu rhywfaint rhwng y ddwy genedl. Yr oedd y 

swyddogion hynny a oedd yn gyfrifol am weinyddu'r gyfraith yn y trefi 

yn agored i feirniadaeth am eu twyll a'u dichell. Cwynodd Iorwerth 

Fynglwyd an hyn yn un o'i gerddi i Rys ap Siön o Lyn-nedd, 

Swydd gwlad y sy heddiw gloff 
a swydd eglwys sydd ogloff, 
a phob cyfraith affeithiawl 
a 11w dyn aeth yn llaw diawl. (IF 13,11 21-4) 
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Y mae profiad personal na wyddys amdano bellach wedi rhoi min i 

chwerwder Iorwerth Fynglwyd, ac fe"i ceir yn sbn mewn cyhydd arall, 

Diswyddo drwg sy dda draw: 
Duw sydd yn euAdiswyddaw. 
Troff gair at wyr Troea gynt: 
troi'u cair fat y try corwynt. 
Gwenwyn ydyw eu gweniaith, 
gwynt i gyd gennyt eu gwaith. 
Bid ydyw swydd and blwyddyn: 
nid arhön hwy draean hyn. (ibid., 11-12,11.33-40) 

Ceir beirniadaeth gymdeithasol o swyddogion Llundain gan Sion Tudur, 

oherwydd eu twyll, a'u parodrwydd i dderbyn llwgrwobrwyon, 

Part yn cweinio, ffalsio ffug, 
Pyrsau eraill, pry sarrug. 
Manwl freibio a'i mynnu 
Mewn cod yd a'r min ci du. (ST 603 11.37-40) 

Sonia hefyd am eu hanghyfraith, 

Cyfraith rhdnt. caf warth 1'r rhain 
A honno'i thorri'u hunain. (ld. 11.49-50) 

Xaent fel pe baent yn chwarae dis BL'u gwlad, a chynghora'r bardd 

iddynt newid eu ffyrdd, a gweithredu'n gyfiawn, 

Ymgroeswch, dyddiwch bob dau, 
Och wyr, rhag y fath chwarae. 
A'ch our rhudd, gedwch y rhain 
I'ch annw4yi byrsau'ch hunain, 
A gedwch weilch beilch He bon' 
Yn egr A'u pyrsau'n weigion. (ibid. 605 11.103-8) 

Yr oedd y ffaith mai Saeson oedd y rhan fwyaf o'r swyddogion hynny a 

oedd mown sefyllfa i wyrdroi'r gyfraith i'w diben eu hunaiu yn un o'r 

rhesymau dros ragfarn y beirdd yn eu herbyn, y mae'n sicr, ac yn 
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cyfrif hefyd am y teimlad o fuddugoliaeth pan fyddai Cymro yn 1lwyddo 

rhywfodd i orchfygu anghyfiawnder a chael ei ddyrchafu i un o'r swyddi 

hynny. Teimlid fod y Cymry'n fwy dibynawdwy, ac yn ymroddedig i 

gyfiawnder, fel y dywedodd Gruffudd Hiraethog am Lewys Gwyn o 

Drefesgob, 

Lle bu rai ffeils, llwybrau'u ffyrdd, 
Lle'r awron yn llawr Irwyrdd; 
Llochesau y llechasan', 
Llai dramwy oll ydyw'r man. 
Pwy yngod heb gwymp angau, 
Pawb drwy d&l, pob dri a dau? (D. J. Bowen 1968: 9) 

Teimladau cymysg sydd gan y beirdd ynglyn ä Chymry'n dal swyddi 

pwysig, Todd bynnag, a chan fod y safbwyntiau a fynegir yn y cerddi yn 

adlewyrchu safbwyntiau'r noddwyr yn hytrach na safbwyntiau'r beirdd, 

go brin y gellir dweud gydag unrhyw sicrwydd beth ydoedd y wir agwedd 

tuag at awdurdod yn y cyf nod hwn. Ceir mynegiant diflewyn ar dafod 

gan Sion }tawddwy, un o feirdd Oes Elizabeth, o'i farn ar y Cymry hynny 

a oedd yn ymseisnigo, 

Caraf, ni rusiaf, Rywsais. - ac amryw 
Al yn Gymro cwrtais; 

Och wry Cymro ni cherais 
0 lu a sut, 61 yn Sais. (SM 378) 

Dyma'r rheswm iddo feirniadu Llywelyn Sion, mewn an arall, pan 

dderbyniodd y swydd o fod yn grier mewn llys barn. Gw o Lanegwydd yn 

Nhrelales ger Benybont-ar-Ogwr ydoedd Llywelyn Sion - gwwr diwylliedig 

a oedd yn fardd ac yn gopiwr proffesiynol. Teimlai Sion Xawddwy fod 

swydd crier yn anghydnaws Ali natur, ac mai balchder a thrachwant oedd 

yn gyfrifol amdano'n ymgymryd 8'r fath swydd. Mae Sion Kawddwy yn ei 

gynghori i roi'r gorau i'r swydd, 
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Yn haelwych Gymro hylwydd 
Iawnach i Sais ddwyn eich swydd. (ibid., 347,11.4? -8) 

Gelwir arno i ystyried ei alwedigaeth yn ofalus, a rhoi'r gorau i'w 

ddyletswydd newydd os yw'n teimlo ei fad yn annheilwng ohono - 

enghraifft arall o geidwadaeth y gyfundrefn farddol swyddogol, 

Qs da it draw griaw'n grych, 
Wr tawel, hwyr y tewych; 
Os drwg, fel post ar ogwydd, 
Ydyw'r siawns, gwared o'r swydd. (ibid., 11.53-6) 

Diddorol ydyw ateb Llywelyn Sion yn y cyswllt hwn, oherwydd cymhelliad 

gwladgarol ac nid un personol sydd ganddo dros ymgymryd A'r swydd. 

Gwe11 cael Cymro na Sais yn y swydd, medd Llywelyn, er mwyn bod mewn 

sefyllfa i sicrhau cyfiawnder i'r genedl, 

Ni chaiff Sais, ni choffais 1, 
A sydd lawn swydd eleni. 
Treiwn olud rhan Alis, 
Treulio wnawn a'i troelio'n is. 
Awn ar ynys ein rhannau, 
Ni blau rhan eu byrhau. 
Trwy Dduw lawn, trwy ddaioni, 
Trwy ein nerth e'u traiwn ni. (ibid., 349,11.41-8) 

Beirniadaeth ar y naill law, a chyfaddawd ar y llaw arall: dyna'r 

agwedd ddeublyg a fynegir gan y beirdd at y trefi a'u swyddogion yn y 

cyfnod canol. 0 ran beirniadaeth, ni cheir huotlach na chywydd dychan 

Ieuan Tew Ieuanc i Fedo Hafesb, g; 
> 

a fu'n sersiant yn y Drenewydd tua 

diwedd yr unfed ganrif ar bymtheg. Fe ddengys y gerdd hon i'r 

rhagfarn yn erbyn y bwrdeistrefi a'u trigolion barhau'n hir yng 

Nghymru, oherwydd dywed Ieuan wrth yr un y mae ei ddychanu, 

Bwrdais sy waeth na Sats wyd 
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0'r dref, er doe a rifwyd. (ITI 286 11.11-12) 

Dywedir amdano ei fod yn meddu ar holl nodweddion annymunol y 

swyddogion Seisnig : cybydd-dod ac anonestrwydd ac yn y blaen, 

Clywais (drwg y celais draw) 
Cannyn rhagot yn cwynaw.... 
Cydio A phob cwd y ffair, 
Camdolli, colli cellwair, 
Dwy offis deuddengmis da, 
Dwyn d'amod yr wyd yma. (ibid. 286-7 11.29-30,33-6) 1 

Cellwair gyda chyfaill o fardd a was Ieuan Tew yn y fan hon, yn 61 pob 

tebyg, and cellwair neu beidio, y mae rhagfarn amlwg yma tuag at y 

swyddogion, a darlun eglur a phendant o'r hyn a ystyrid fel gwendidau 

nodweddiadol Saeson y trefi. 

(ch) Agweddau at fwrd s .rf Cymru a threfi'r Gororau. 

Gan fod y swyddi breision a gysylltid yn fynych A'r Saeson wedi'u 

canoli yn y sefydliadau trefol, nid yw'n rhyfedd, felly, fod cynifer o 

gywyddau gan feirdd y bymthegfed ganrif a'r unfed ganrif ar bymtheg 

or feirniadol o fywyd Seisnig y trefi mawrion, a'r diwylliant estron 

a welwyd yno. Fel y dywedodd Ralph Griffiths, (1978: 9) 

'Welsh poets of the fourteenth and fifteenth centuries, in 
particular, let slip their feelings towards the boroughs; in 
some cases, perhaps, these are the stereotyped mouthings of 
the poetic tradition, but they may also reflect deeply 
ingrained prejudices. If Guto'r Glyn was able to express 
admiration for the borough of Oswestry as 'the London of 
Owain's land', some of his fraternity were far less generous 
and gave vent to a classic hostility. ' 
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Ceir mynegiant a ddrwgdybiaeth y Cymry at y trefi mewn cerdd gan Dudur 

Penllyn 1 Ddafydd ap Siancyn, herwr enwog o'r bymthegfed ganrif a oedd 

yn nodedig am ei barodrwydd i ddial ar y Saeson, ac a oedd yn gyfrifol 

am ladd Harri Hietwn o Ddyffryn Clwyd, 'ystiwart a laddasai ar y 

fainc', a Dicwn Pemrtwn, pen-ustus yn Ninbych (TP 100). Y mae cyngor 

y bardd iddo yn arwyddocaol, 

Gwylia'r trefydd, cynnydd call, 
A'r tyrau o'r tu arall; 
Da yw secwndid y dydd, 
Gwell, wyr Cadell, yw'r coedydd. 
Da yw ffin a thref ddinas, 
Gorau yw'r glyn a'r graig las; 
Da oedd bardwn dydd bwrdais, 
Ac nid oedd waeth saeth rhag Sais; 
Cerwch gastell y gellt, 
Cerwcb wyr a'ch caro chwi; 
Cadw'r dref a'r coed a'r drws, 
Cadw batent Coed y Betws. (TP 4 11.45-56) 

Gwr yn byw yn 61 ei gyfraith ei hun ydoedd Dafydd ap Siencyn, a 

gweithredai'r gyfraith honno o'i dref gaerog bersonol, sef Coed y 

Betws. 

Ymhlith rhai o'r trefi penodol a feirniadwyd gan y beirdd, ceir 

Ff lint, Caer a Llwydlo - trefi ar y ffin rhwng y ddwy wlad. Yr oedd 

atgasedd y beirdd tuag at Gaer yn cael mynegiant yn aml, ac yn Awdl 

Ddychan Saeson Caer, fe ddywedir amdani, 

Trev yw Caerlleon mewn tir aviach, 
Trev gwehilyth! byth hwyr y bo lach; 
Trev ddig Vyddelig veddalach no'i phwys, 
Trev ddwys yn cynnwys gwerin coniach. 

Trev y saith bechod heb neb dlodach, 
Trev gaerawg vylchawg heb neb valchach, 
Trev Sieb giathineb a glythynach bryd, 
Trev lle cyvyd llyd a phob lledach. (LGC1: 388 11.73-80) 
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Mae'n amlwg fod y bardd a lefarodd y geiriau hyn, boed Lewis Glyn 

Cothi neu arall, yn teimlo fod y dref hon a'i thrigolion yn annheilwng 

o unrhyw fawl, a bod unrhyw ymosodiad arni yn gyfiawn. Nid yw'r 

cywyddwyr yn gyson yn eu hagwedd at y trefi, fodd bynnag. Yr oedd y 

Drenewydd yn lle digon poblogaidd ganddynt, ac ar ddechrau cyfnod y 

cywyddwyr, fe geir Iolo Goch yn sön am daith yr enaid drwy Gymru i 

chwilio am y corff a oedd wedi mynd ar gyfeiliorn. Fe ddywed yr 

enaid, 

Dra gerddais, anfonais faw1, 
Drwy Geri, gwlad ragorawl, 
A'r Dref Newydd lifwydd lefn, 
Bwrdeistref baradwystrefn. (IG 260 11.31-4 ) 

Yn ei gywydd a fawl i Frycheiniog, ei thir a'i phobl, soniodd Sion 

Cent am ei 

Bwrdeisiaid, berw disathr, 
Cyffredin dylwyth, llwyth 1lathr. (IGE 269 11.11-12) 

Yr oedd y bywyd trefol wrth fodd Dafydd ap Gwilym, hefyd, fel y dengys 

ei gywydd moliant i Niwbwrch, ar Ynys Ibn. Yr hyn a aeth a'i fryd 

ydoedd ei 

chwrw a'i medd a'i chariad 
Ali dynion rhwydd a'i da'n rhad. (DG 356,11.5-6) 

a tha. lodd y deyrnged uchaf posib iddi yn ei drcsiad canmoliaethus 

'Cyfnither nef yw'r dref draw' (11.10). 
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Canodd Guto'r Glyn glodydd Bangor a Rhaglan yn ei gywyddau, gan ganmol 

y ddwy dref am amlder y gwin a oedd ar gael yno. Mewn cywydd i 

Risiart Cyffin, Deon Bangor, fe ddywedodd am y dref, 

Tref Fangor, maenor y medd, 
Tref fy ngwin tra fwy 'Ngwynedd. (GG 245 11.13-14) 

Mewn ymryson ä Hywel Daf iy sonia Guto'r Glyn am Raglan, ac mae' n ei 

galw'n 'Bradwys Gwent, bwrdais y gwin' (160 11.22). Y mae Hywel Dafi 

yn ategu hyn yn ei ateb ac yn canmol 

Bwrdiais win yr Herbardiaid, 
Bayon chwaer heb win ni chaid. (ibid. 164 11.29-30) 

Canodd Ieuan ap Huw Cae Llwyd gerdd o fawl i Aberhonddu, a galwodd y 

dref, 

Constinobl Cymru bobloedd, 
Cartref megis nef in oedd. (HCL1 118) 

Yna, yn yr unfed ganrif ar bymtheg, canodd Marus Dwyfech englyn 

foliant i dref Caernarfon, 

Llys gron Gaernarfon graen ir, - lle i Sawden 
Llys Edward y gelwir, 

Lle i gael gwin, lle gloyw genir 
Llawenydd Noll Vynedd hir. (MD 17) 

Tref arall a oedd yn enwog am ei gwin ydoedd Caer, a dyma lle y 

prynwyd y gwin ar gyfer Abaty Llan Egwestl, yn 61 Gutun Owain, 

Ni diffic gwin kapric Kaer 
Yn IA1, mwy no ffynon oer. (GO 117 11.13-16) 

I 
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Eto i gyd, nid yw Caer yn un o drefi mwyaf poblogaidd Cymru a Lloegr 

yn y cyf nod canol, ac mae Tudur Penllyn, Lewys Glyn Cothi a Hywel 

Cilan yn feirniadol iawn ohoni. Yr oedd gwrthryfel Glyndwr wedi 

effeithio'n fawr ar Gaer, ac wedi dylanwadu tipyn ar ei hagweddau tuag 

at y Cymry. Er na ddioddefodd unrhyw ymosodiad uniongyrchol, fe 

effeithiodd y gwrthryfel yn ddrwg ar fasnach y dref. Cerddi Lewys 

Glyn Cothi yw'r enwocaf o'r cerddi a ganwyd am Gaer gan y cywyddwyr. 

Nid oes llawer o sylfaen i'r stori amdano'n priodi gwraig weddw a Gaer 

heb ganiatad yr awdurdodau yno, er ei fod yn bur debyg fod y Deddfau 

Penyd mewn grym yn y dref yn ystod y bymthegfed ganrif a'i fod yn 

anodd iawn i Gymro ddal meddiant mewn tref freiniol. Fel y 

damcaniaethodd E. D. Jones, (1985: 6) 

Aid oedd raid dyfeisio priodas 1 gyfrif am y trot allan. Yr 
oedd deddfau penyd blynyddoedd cyntaf y ganrif yn gwahardd 
Cymry rhag ymsefydlu mewn dinas gaerog. Gellir deall beth a 
dynnai Lewys at ddinas Caer. Cefnagwr teulu Lancastr oedd 
ef, gyda theulu Gruffudd ap Nicolas, a rhaid cofio mai 
Tywysog Cymru oedd yn dal iarllaeth Caer, a bod gan y fam 
frenhines, Margaret, gefnogaeth gref i'r Lancastriaid yno. 
Daeth tro ar f yd ym 1464 pan gyflwynadd y pedwerydd Edward 
iarllaeth Caer i'w frawd, dug Clarens, a hawdd credu i'w 
swyddogion of fanteisio ar y cyfle i adnewyddu'r deddfau 
penyd a oedd wedi eu llacio cyn hynny, ac mai dyna pan y bu 
raid i Lewis ffoi oddi yno a gadael ei eiddo ar ei 61. 

Ceir cyfres a gerddi ganddo yn gofyn am eiddo i gyflenwi ei golledion, 

and nid yw pob un ohonynt yn son am ei helynt. aid yw ei gywydd i 

bedair gwraig i ofyn gwely yn crybwyll yr helynt, and ceir crynodeb 

o'r hanes ylt y cywydd i Elin ferch Llywelyn i ofyn huling gwely, 

aet uyngbwyn att haul wyned. 
kwyn a wnaf rae kwn urº wad, 
rac ffalset rac oeret ced. 
Gaer lleon gawr ai lluoed. 
hon a yspeilod uyn hy. 
an huc alont am gwely. 
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ac yn noethach ym gwnaethant. 
Nor gleissiat yn nouiat nant. 
it wyf yn noeth heb uawr writ. 
mae naw karl ym un kwrlit. (LGC2 174-5 11.25-34) 

Cwyn yn erbyn anghyfiawnder a geir eto yn awdl y Lien, cerdd i Annes, 

ferch S1 o Gaerllion ar Vysg, 

V ynghwyn wrth annes ai charesseu. 
I gaer lleon gawr yn gorllwyn geu. 

Vy yspeiliaw draw dri iav. o mowred. 
Ac am hall anned ac am llenneu. (ibid. 54 11.25-8) 

Kid cwyn, yn gymaint A mynegiant a'r bwriad i ddial, a geir yn y 

cywydd i ofyn cleddyf oddi wrth Dafydd ap Gutun o Groesoswallt. Mae 

ei ddirmyg at y dref a'i thrigolion yn amlwg yn y fan hon, 

Eilliaw a wnaf, myn 11aw Hon, 
I holl ieuainc Caerlleon; 
Ar bob taeog yr hogaf 
Asen ddur os yno'dd af. 
Ni ddaw un, hyd wyl Ddwynwen, 
0'r dre boeth, heb dorri'i ben. 
Anafaf, od of lie don', 
Ugain mil o gwn moelion. 
Y dydd, ar öl diod win, 
Y caffwyf gleddau'r Cyffin, 
Dolur a wnaf A'm dwylaw 
Ar y dref anghywir draw. (LGC3 84 11.51-62) 

Disgrifiwyd yr Awdl Ddychan i Saeson Caer fel 'y gerdd ddychan oreu 

efallai, yn yr faith' gan W. J. Gruffydd yn ei drafodaeth ar Lewis Glyn 

Cothi(1922: 35), and amau ei hawduriaeth a was E. D. Jones (Jarman a 

Hughes 1979: 255). Cerdd ydyw a ganwyd i Reinallt ap Gruffydd ap 

Bleddyn o'r Twr, gvir a fu'n gefnogol i achos Lancastr yn Rhyfeloedd y 

Rhosynnau ac a oedd bob amser yn barod i aflonyddu ar Saeson y Gcrorau 

(T. Roberts 1919: 120-1). Mae'r llawysgrifau yn cysylltu'r awdl ag 

anffawd bersonol Lewys Glyn Cothi, a dehonglir y gerdd gan olygyddion 

/ 
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The Poetical Works of Lewis Glyn Cothi(LGC1 386) fel gwys i Reinallt 

ddial ar ei ran. Yng ngoleuni'r ffaith fod Rheinallt wedi gweithredu'n 

llym yn erbyn gwyy Caer ar ddydd Calan 1464 neu 1465 ar ddiwrnod ffair 

yn yr Vyddgrug, mae'n fwy rhesymol i gysylltu'r awdl A'r digwyddiad 

hwnnw, a'i thrafod gyda cherdd Tudur Penllyn i'r un gwr ar yr un 

testun. Yn ei ymosodiad, llwyddodd Rheinallt i gymryd Robert Byrne, 

maer Caer, yn garcharor, a'i ddienyddio yn y Twr. Ysgogodd hyn wyr 

Caer i ymateb, gan ddanfon dau gant o filwyr i'r Vyddgrug i'w ddal. 

Cuddiodd Rheinallt mewn coed cyfagos pan glywodd am eu bwriad, a 

rhuthrodd arnynt pan ddaethant Vr Twr. Carcharwyd hwy yn y Twr a 
A 

rhoddwyd yr adeilad ar dAn. Erlidiwyd y sawl a lwyddodd i ddianc hyd 

at Gaer, lle rhoddwyd rhan o'r ddinas ar dAn - achlysur cofiadwy mewn 

sawl ystyr (T. Roberts, 1919: 120-1). Mae'r gerdd a briodolir i Lewys 

Glyn Cothi yn son am y digwyddiadau hyn. 

01 ewin Reinallt, al ei weywyr tAn, 
Yn mhenau tai y bradwyr; 
01 ei ddwrn a laddai wyr 
Ar ei chwr hi, a'i chaerwyr. (LGC1: 386 11.25-8) 

Edrychir ar yr ymosodiad fel barn gyfiawn a ddigwyddodd er gwell, ac 

nid er gwaeth, 

Y dwr a'u boddo tra vo trev lach 
Y tan a*u 11oego paten' 11eegach; 
Yr awel a'u gwnel gan' niwlach gwinau, 
Ond yr eglwysau, yn dir glasach. (ibid. 387 11.41-4) 

Beirniedir y dref am ei swyddogion llwgr. ei thorfoedd budron, 

anfoesol, ac am ei bryntni'n gyffredinol, 

Ni bu Vaer yn Nghaer anghywirach, 
Ni bu sersiant waeth na neb gaethach; 
Ni bu haid, ddiawliaid! ddelach eu gwahodd 
Ni bu ieir un vodd, na brain veddwach. 
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Na gwragedd Llundain garnbuteiniach, 
Na gwyr un vloneg garn vileiniach, 
Na meibion gweinion gwanach yn eu cred, 
Na inerched ar lled anlladach. 

Na llyfaint un vraint, na much vryntach; 
Na chwain un livral, na chwn lyvrach; 
Na phlasau cynnrwg, na falsach dynion; 
Na thir vwy ladron na threv leidrach. 

(ibid. 387 11.49-60) 

Mae cerdd Tudur Penllyn 1'r un gwwr am yr un digwyddiad yn rhoi darlun 

mwy byw o'r ymosodiad. Mae ei ddisgrif iad yn un dramatig, a blas y 

fuddugoliaeth yn gryf ymhob pennill. Buddugoliaeth i Gymru ydoedd, a 

gweithred o ddial am orthrwm cenedlaethau, 

Xeirwon fu'r Saeson wedi'u sowsio, 
Gwaed aliwns, a gwayw Ffwg i'w dulio, 
Gwae Gaer o'u geni, goegwyr gwyno, 
Gwae egin Alis, gwae San wylo; 
Gwae Sais, crin ei bass, a bwyso - 1'r tir, 
Gwae'n wir, fo'i lleddir, diawl a'i lladdo. 

(TP 20 11.29-34) 

Mewn cerdd arall gan Lewys Glyn Cothi, y tro hwn 1 Ddafydd ap Siön o'r 

Llysnewydd, adlewyrchir unwaith eto y dirmyg tuag at drigolion dinesig 

ar 61 gwrthdaro. Anafwyd Dafydd mewn ysgarmes yng Nghaerdydd, a 

disgrifia'r bardd yr ymosodwyr fel dihirod, 

0er fu hen gynnen gennyf 
Iangwyr y dom yng Nghaerdyf; 
Dijt'hareb iddyn' darrt 
Dy esgair wen, wedi sgri. 
Tebyg o'u cerrig fu'r cwn 
Doe i goeg-haid o gacwn. 
Ymbicryn', saethyn', bob saith, 
A chiliyn', bob chwech eilwaith. (LGC3 97 11.5-12) 
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A Y mae Hywel Swrdwal yn anelu'i lid yntau at wyr Henffordd yng nghywydd 

marwnad Watcyn Fychan o Frodorddyn. Bu farw Watcyn ar 61 iddo gael ei 

saethu San Sais yn Henffordd, 

Y mae utcorn am Vatcyn 
A llif Noe a llefain yn 
a diwedd braint a dydd brawd 
yn henffordd mawr yw n hanffawd... (HS 1 11.1-4) 

Dymuniad y bardd ydyw troi'r cloc yn 61 fel y gallai rwystro'r 

weithred rhag digwydd, 

gwae fi nad myf ia fu 
yn of wrth i anelu 
i ddwylaw leidr a ddaliwn 
i saeth nid ai ymonwes hwn 
diwedd i fyd nid oedd fadws 
och it dref na chaue r dress 
ne dynu cyn blychu n byd 
yr enfys o law r ynfyd 
ynghrog fal i rywiogaeth 
i bo r sais ar bwa ar saeth (ibid. 1-2.11.15-24) 

Ni wyddys ai gwrthdaro hiliol ydoedd hwn, er y byddai hynny'n ddigon 

tebygol yng nghyfnod Rhyfeloedd y Rhasynnau, cyfnod Hywel Swrdwal, and 

y mae'r dref yn cael ei ddisgrifio fel an peryglus, ac y mae'r bardd, 

ar 81 y weithred, yn arddangos ei hiliaeth yn ei ddirmyg tuag at y 

'bilain Sais' (11.13), a'r melltith a rydd ar ei 'rywogaeth'(11.23). 

Yr oedd y canu brud ar ei orau yn y cyfnod cythryblus hwn, ac y mae'n 

arwyddocaol fod yma son penodol am ddial ar Saeson y trefi caerog, 

wrth grybwyll buddugoliaeth y Cymry ar y Saeson. Bydd trefi Cymru a 

Lloegr yn dioddef, meddir, 

pan ddel dechreu rhyvel rhydd; 
y kurir gwyi y keyrydd; 
yng Ighaer, a'i gwf anghywraint, 
briwir swrn, yn Aber Saint, 
gwae o'r ymliw, gwyr amlwg 

i 
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Gyffin a gaiff drin a drwg; 
a chaer Ddinbych o'i haros, 
a than yn Rhuddlan a Rhos. (L1enC 1 24-5 11.35-42) 

Ar y llaw arall, yr oedd Croesoswallt yn dref boblogaidd gan y Cymry, 

a chanodd nifer o feirdd glodydd y dref hon ar y Gororau (3). Roedd y 

ffin rhwng Cymru a Lloegr wedi bod yn fan lle cafwyd cryn dipyn o 

wrthdaro rhwng Cymro a Sais, and yr oedd tref Croesoswallt yn fan He 

daethant i gyfaddawdu a chyd-fyw erbyn diwedd yr Oesoedd Canol. 

Disgrifiodd Llanos Smith y dref fel, 

the link and hub of two landscapes, two cultures and two 
peoples. It surely provides the supreme example of the way 
in which contrasts of race, of geography and of environment 
were blended in a manner rarely equalled among urban 
communities of medieval Wales. (R. Griffiths, 1978: 221) 

Tref oedd hi a sefydiwyd an resymau milwrol, oherwydd ei safle 

strategol ar y ffin, and a ddaeth, o dipyn i beth, yn bwysicach o ran 

masnach a milwriaeth erbyn y bedwaredd ganrif ar ddeg a'r bymthegfed 

ganrif. Bu cryn wrthdaro yn sir Amwythig rhwng y Cymry A'r Saeson ar 

ddechrau'r bymthegfed ganrif, adeg gwrthryfel Glyndwr ac yn y 

blynyddoedd ansicr yn fuan wedi hynny, a rhaid cofio fod y ganrif hon 

at ei gilydd yn ganrif bur ansefydlog ar draws Cymru a Lloegr. Cafodd 

tref Amwythig ei hun achos i gwyno am y carfannau a Gymry a ddaethai 

i'r dref i ddwyn a therfysgu (D. R. Yalker 1981: 327-8). Yng 

Nghroesoswallt, fodd bynnag, yr oedd yr elfen Gymreig ar gynnydd o'r 

bedwaredd ganrif ar ddeg i'r unfed ganrif ar bymtheg, a'r bobl wedi 

dysgu cyd-fyw'n heddychlon. Erbyn oes y Tuduriaid, yr oedd y dref, er 

yn, swyddogol wedi ei lleoli yn Lloegr, yn dref Gymreig lawn a ran ei 

thrigolion a'i diwylliant. Bu Viliam Llyn fyw yno am o leiaf 11 

r 
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mlynedd, ac yma hefyd yr ymsefydlodd ei ddisgybl, Rhys Cain, a'i fab 

Sion - dau arwyddfardd o oes Elizabeth. Cafodd Guto'r Glyn a Thudur 

Aled eu gwneud yn fwrdeisiaid yn y dref, a hynny yn gyfnewid am gerdd, 

yn 81 un hanesyn (4). Cyfleustra a chysur y bywyd dinesig sy'n apelio 

at Guto'r Glyn, yn ei henaint; 

Cael gwres trefi dinesig, 
Caru'r can, a'r cwrw a'r cig. 
A phrendai y dyffryndir 
A'm pair yn iach fal prep ir. (GG 183 11.9-12) 

Mae Guto'r Glyn a Lewys Glyn Cothi yn cymharu Croesowallt A Llundain. 

Yn 81 Guto'r Glyn, 

Llundain gwlad Owain a'i dir, 

yw hi (ibid. 11.21), ac fe ddywed Lewys Glyn Cothi yr un peth yn ei 

gywydd moliant i Feredudd ap Hywel a thref Croesoswallt, 

Ni fyn annefod a fu, 
Nac amraint, Lundain Gymru... 
Yn 'y mryd enw Maredudd 
Yn y lle hwn yw enw Lludd. 
Llundain, a dderw ugain alit 
Wtreswyr, yw tre Oswallt. (LGC3 61 11.13-14,27-30) 

Y mae'r un cwpled yn ymddangos yng ngwaith Guto'r Glyn a Lewys Glyn 

Cothi i ddisgrifio'i marchnad, 

Yndi mae marsiandi'r Sieb 
A chordiad a chywirdeb. (GG 184 11.35-6; LGC3 61 11.9-10) 

ac mae blas egsotig ar ddisgrifiad Tudur Aled o'r moethau a oedd ar 

gael, yn y dref. 

Cistiau da, 'n costio dierth, 
Cwmin, bocs, caem win heb werth; 
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Siwgr, sarsned, ffelfed a phAn, 
Siep-Seid yn siopau sidan; 
Fob wdr o ddaear ddierth, 
Fob bath win, pob peth i werth; 
Pendistiau, rhagtalau tes, 
Parlyrau purloyw, eres. (TA 263 11.61-8) 

Bardd arall a gafodd groeso yng Nghroesoswallt, ar 81 cael ei erlid 

a'i ddirmygu yn Lloegr, ydoedd Rhys Brychan. Ychydig lawn a nawdd a 

geir yn Lloegr, meddai, 

Llwyr adwyth fu 'urhell rodiaw 
Lloegr, a drwg lle i gywir draw! (L1enC III 42) 

Ar 61 anturiaethau blin yn nhrefi Lloegr, daw'r bardd at Groesoswallt, 

Klywais gerdd a flaen klos gwydd, 
seim Oswailt dros y meysydd; 
kyrchais dref, hoewnef yw hon, 
Kroesoswallt, chwaer kaen Siason; 
gwrandewis, edrychais draw 
with windy affrwyth yndaw; 
ty llawn o wyr, twyll ni wnaid, 
torf aruthr o'r Treforiaid; 
a'r tyaid Trevoriaid fu, 
kwrs ieuaink, I'm kroesawu. (ibid. ) 

(d) Nawdd a Diwylliant 

Fe ddengys y cywydd hwn San Rys Brychan, a nifer o gywyddau eraill A 

chefndir trefol iddynt, fod barn y beirdd an y trefi yn dibynnu ar 

fywyd diwylliannol y trefi hynny, a'u parodrwydd i groesawu ac i noddi 

beirdd. Y mae'n amlwg fod San y bardd Cymreig le ym mywyd 

diwylliannol Croesoswallt, a naturiol, felly ydyw i'r beirdd a gafodd 

brofiad o hyn ganu cladydd y dref. Dyma un o resymau Dafydd ap Gwilym 

dros ganmol Niwbwrch, oherwydd dywed am y dref, ei bod yn 

i 
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Lle diafer i glera, 
Lle cywir dyn, lle y ceir da. 
Lle rhwydd beirdd, lle rhydd byrddau, 
Lle ym yw, ar y 11w mau. (DG 356,11.17-20) 

Yr oedd clod Meurig Dafydd i Aberafan yn gysylltiedig a'r nawdd a'r 

croeso a gafodd yno ar ei gwrs clera, 

A 11awn yw'r dref, hoywnef hael, 
Aberafan bur afael, 
0 ddynion gwychion A gwedd 
Mor fwynion, mawr o fonedd, 
A 11awn yw'r w1ad, gad ar goedd 
Eirian hael, o'r un hiloedd.. 
Llyna'r fan ym Morgannwg 
A biau'r gawp, heb air gwg, 
I fardd gael gwiw afael ged 
Ali wiwlan barch o'i weled. (E. E. Edwards 1970: 154) 

Cafodd Ieuan Tew o Arwystli (fl. c. 1560-1610) nawdd a chroeso ym 

Mhwllheli. 

Rhwydd i cawn win ar giniaw, 
Cael our hen llyden i'n ilaw, 
Tre flith aml fendithion, 
Olud hardd i wlad yw hon. (T. J. Pierce, 1944: 39) 

Mae Morus Dwyfech yn canu clodydd Pwllheli yn ei gywydd moliant i Lyn 

mewn modd digon tebyg i'r rhagflaenwyr a ganodd fawl i Groesoswallt, 

gyda'r un ymadroddion stoc, 

Per gordio pur gywirdeb 
Pwllheli marsiandi sieb... 
Ni chawn dref well wingell lach 
Na bwrdeisiaid b'radwysach. (MDfech 51 11.55-6,65-6) 

Mae'r bardd yn rhoi pwyslais ar nawdd yn y cywydd hwn eto, gan 

gymharu'r nawdd a gafodd yn Llyn a'r nawdd a gafodd Dafydd ap Gwilym 

ym Morgannwg, 
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Un 'stad nerth ystyd nwyf, 
Iawn dadwedd ynod ydwyf; 
A Dafydd draw, di fodd drwg, 
Mawr gynnyrch y Xorganwg. 
0 chafodd our a chyfoeth, 
Ofer ddyn, gan If or ddoeth. 
Caf fwy, hirddawn, cof harddach 
O'th fewn, Lyn, i'th faenol iach. 
Bu'r coed i gier, breuder glod, 
Burwych enw o barch ynod. (ibid. 52 11.89-98) 

Y mae Nefyn, hefyd, yn cael clod ganddo, 

Oddi yno'r air lle cair ced, 
I Nefyn wen i yfed - 
Mynwent brydferth i chwerthin, 
Man i gael mwnai a gwin. 
Band yno bydd rhydd i'n rhaid 
Barod osai bwrdeisiaid. (MDfech 51 11.73-8) 

Lle bo nawdd, ceir clod, a lle bo diffyg nawdd, ceir dychan, a'r bardd 

yn mynegi ei ddicter tuag at y dref honno. Fe geir nifer o gerddi 

sy'n deillio o'r bymthegfed ganrif a'r unfed ganrif ar bymtheg sy'n 

llym lawn yn eu beirniadaeth a rai o drefi Cymru a'r Gororau, am eu 

bod yn fwy parod i groesawu diwylliant estron na cherdd dafod gynhenid 

Gymreig. Cafodd y clerwr, Robin Clidro (f1.1580) brofiad digon chwerw 

yn Liwydlo, pan aeth yno ar ei daith glera, a chawn adroddiad o'r 

hanes ganddo mewn cerdd gellweirus sy'n s6n am ddiffyg nawdd i'r bardd 

yn bennaf am ei fod yn Gymro, a'1 grefft, bellach, yn ddieithr, 

Mi eithym hyd yn liwdlo 
ag a genais ar ginio 
ag a ddywedais fy mod yn gymro 
ni roeson nhw vn geiniog 

Ni eithym i glera Sais 
ag a genals ar gais 
ni chare mom llais 
mwy na phentwn i llo. (CRhC 152 11.5-12) 
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Calf fy bardd addewid o nawdd gan wr nad yw na Chymro na Sais - gwr o 

gyfraith yn y dref, 
Come to the Court tomorrow 
woes i mi dy henw 
rhaid yt aros dy alw 
rhwng hyn ar Nadolig (ibid. 11.25-8) 

Aid yw'r bardd yn llwyddiannus yn ei ymgais i gael nawdd, a rhaid idda 

adael Llwydlo yn waglaw. 

Digon tebyg ydoedd cwyn y bardd yn erbyn tref y Ff lint, mewn cerdd o 

awduraeth amheus and a briodolir i Dudur Penllyn (D. J. Bowen 1962: 91; 

TP 51-3) ac i Lewys Glyn Cothi (W. J. Gruffydd, 1909: 103). (5) Yr oedd 

Ff lint yn nodweddiadol o'r sefydliadau trefol hynny a oedd mor atgas 

gan y Cymry. Dechreuwyd adeiladu'r castell a'r amddiffynfeydd yno ym 

mis Gorffennaf, 1277, a datblygodd y dref yn ganolfan fasnachol erbyn 

dechrau'r bedwaredd ganrif ar ddeg, pan oedd ei phoblogaeth ar ei 

huchaf. Yr oedd y Ff lint yn un o'r trefi cyntaf i ddioddef ymosodiad 

adeg gwrthryfel Glyndwr, a phur amhoblogaidd oedd hi gan y Cymry ar 

ddiwedd y bymthegfed ganrif, fel y tystia'r cywydd hwn. Mae'r gerdd 

hon yn fynegiant diddorol o bwysigrwydd traddodiad yn yr ymwybyddiaeth 

genedlaethol, ac yn darlunio mewn modd effeithiol lawn y gwahaniaeth 

rhwng bywyd diwylliannol y bwrdeistrefi Seisnig a bywyd diwylliannol 

y Cymry, ynghyd A'r dirmyg naturiol a oedd gan y naill at y llall. 

Gwatwarwyd y bardd yn y neithior yn y Ff lint, a hynny ar al iddo gael 

ei wahodd yno, oherwydd yr oedd ar ddeall y cAi dAl am ei gelfyddyd, 

Ar oddau cael yr oeddwn 
Oherwydd crefft, hoywrodd crwn. (TP 51 11.7-8) 
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Y mae awdur y gerdd naratif rymus hon yn dial ar Saeson y wledd wrth 

ddefnyddio'r union grefft yr oeddent hwy mor ddirmygus ohoni i 

wawdio'r diddanwch anghelfydd yr oeddent hwy yn ei fwynhau. Darlun 

angharedig lawn o'r Saeson sydd ganddo - maent yn dwyllodrus, wrth ei 

ddenu yno er mwyn ei wawdio; maent yn gybyddlyd, oherwydd fe ddywed y 

bardd mai gwledd 'heb fawr fedd'(11.5) oedd hi. Ar ben hynny, maent 

yn ddiurddas ac yn ddifonedd - yn fwy abl i ddeall pethau cyffredin 

bywyd bob dydd nag i werthfawrogi celfyddyd aruchel y bardd uchelwrol, 

Gwatwaru, llysu fy llais, 
Gan y Saeson a gefais. 
Hawdd gan borthmyn haidd ac yd 
Faddau fy holl gelfyddyd. 
'Ywt', ebr Sais, drais drysor, 
"Y nelo mynsdrel na mar. ' 

Sön am bys, Wiliam Beisir, 
Son o'r all am dail i'w dir. (ibid. 51-2 11.11-18) 

Nid oedd He a gwbl i fardd o Gymro mewn neithior a oedd mor Seisnig 

ei ddiwylliant ä hon. Geilw'r 'porthmyn haidd ac yd' an y Pibydd i'w 

diddanu gyda cherddoriaeth sy'n gwbl atgas i'r Cymro. Rhydd y bardd 

ddyfaliad difyr lawn o'r cerddor hwn a'i ddull di-urddas o greu 

cerddoriaeth, 

Rhygnu, syndremu, sh drwg, 
Rhwth gaul, a rhythu golwg, 
A throi ei gorff yma a thraw, 
A chwyddo'r ddwyfoch eiddaw... 
Ymsgrwtian, ymysg rhowter, 
Tan ei glog fal tin y gldr... (ibid. 52 11.25-8,31-2) 

Y mae'n amlwg fod y canu echrydus hwn yn plesio, oherwydd y Pibydd, ac 

nid y bardd sy'n cael ei dalu, a'r bardd yn cael ei danfon '0'r 

goegwledd yn yr gwaglaw'(11.48). Mae'r cywydd yn garffen gyda 
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melltith rymus lawn yn erbyn pobl y dref, a'r diwylliant Seisnig atgas 

a gafwyd yno, 

0 ddifrif rhof ddiofryd 
Y Mint gaeth a'i phlant i gyd; 
A'1 ffwrn faith fal uffern fydd 
Ali phobl Seisnig a'i phibSdd. (ibid. 11.49-52) 

Ceir yr un traddodiad, eto, mewn englyn dychan o waith Lewis Daron 

(fl. c. 1520) '1 bibydd a oedd mewn priodas yn Llanfaelrhys yn cael-mwy 

croeso na'r bardd'. Cyferchir Sion Carreg, gwr o Lyn, 

Sion Carreg, maneg i mi - am bibydd 
Heb wybod mo'i enwi; 

Rhoed ei gerdd, ni wneir erddi, 
Mewn twll tan fbn cynffon ci. 

(Cynfeirdd Lleyn, 202) 

Ceir dychan i'r Pibydd mewn dau englyn gan yr achyddwr, Lewis 

Dwnn(c. 1550-1616), ryw hanner canrif yn ddiweddarach, ac unwaith eto 

ymddengys fel pe bai'r dig yn deillio o ddigwyddiad Ile cafodd bardd 

ei amharchu, 

E: dychan i'r Sais an garu Pibydd a gerdd a digaru prydydd. / 

Ni char Sais dryglais a dreiglo/Prydain 
un prydydd nag athro 

pibydd roi pawb heibio 
of oervwrdd i wr vo 

Pib a gals pob Sais mynn saint /Pradwys 
aid prydydd uchelfraint 

pib a vynn henwai haint 
pib a gAr pawb of geraint. (D. J. Bowen, 1953 : 186-7) 

Os nad yw'r Sais yn hoff o swn prydydd, nid yw'r Cymro'n hoff o ^swwn 

Pibydd, chwaith. Bardd arall a ganodd englyn dychan i Bibydd ydoedd 

Tomos Prys, 
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Garwlais o klowais nid klod i bibydd 
ar babi brat gosod 

gerwin ynglav gryn anglod 
gwydd gam yn gweiddi of god. (T. Prys. 359) 

Y mae Edward Maelor, bardd arall o'r un cyfnod (c. 1587-1603) yn cytuno 

A'r farn hon, fel y dengys ei gywydd yntau i'r Pibydd, 

Fel gwyddau yn bynnau, neu beunod -o fewn, 
Neu fyn yn breferod, 

Mae lleisiau'n ei genau god 
Mal gwythi mil o gathod. (HCr 276) 

Ymddengys, o'r dyfyniadau hyn, fod cerddoriaeth y Pibydd yn perthyn i 

radd is o ddiwylliant na'r hyn A oedd gan Feirdd yr Uchelwyr i'w 

gynnig. Rhywbeth a berthynai i ddiwylliant y gier ofer a'r hyn a 

alwodd Gruffudd Llwyd yn 'Bastynwr Ffair'(IGE 119) ydoedd cerddoriaeth 

y Pibydd yn nhyb y bardd swyddogol. Yr oedd y math yma o ddiwylliant 

wedi bod yn fygythiad i'r gyfundrefn farddol drwy gydol y cyfnod canol 

a manteisio ar y cyfle i'w ddirmygu a wnäi'r sawl a oedd wedi 

ymdrwytho yng Ngherdd Dafod. lid oedd y Pibydd wedi bod yn gwbi 

waharddedig o'r traddodiad swyddogol, fodd bynnag, oherwydd fe ddengys 

y testunau cyfreithiol a'r gramadegau fod y pibau, fel y delyn a'r 

crwth, yn offerynnau a ddefnyddiwyd yn ddiwahän gan y Pencerdd (6). 

Yr oedd hyn yn sicr yn wir yng nghyfnod Gerallt Gymro, oherwydd fe 

ddywed, 

Tribus autem utuntur instrumentis; cithara, tibiis, et choro. 
(J. F. Dimock, 1868, VI. 180) 
'tri offeryn a ddefnyddiant; y delyn a'r pibau a'r crwth'(T. Jones 
1938: 183) 
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Mae broliant gan awdur y gerdd 'Marwnad Uthr Pen' yn Llyfr Taliesin 

(J. G. Evans 1910: 72) yn ategu hyn hefyd, 

wyf bard ac wyf telynawr. 
wyf pibyd ac wyf crythawr. 

Y mae 'r bib yn cael sylw eto yn y Trioedd Cerdd (c. 1440), 

Tri ryw brifgerd ysyd, nyt amgen: kerd dant, kerd vegin, 
a cherd dauawt. 

Teir prifgerd tant ysyd, nyt amgen: kerd grwth, kerd 
delyn, a cherd timpan. 

Teir prifgerd megin ysyd, nyt amgen: organ a phibeu a 
cherd y got. 

Teir prifgerd tauawt ysyd: prydu, a dachanu a chanu gan 
delyn. (GP 57) (7) 

Ymddengys, felly , fel pe bai swn y pibau, fel swn y crwth a'r delyn, 

wadi bod yn gyfeiliant i gerdd dafod ar ryw adeg, neu, o leiaf, yr 

oedd ganddo le priodol yn y diwylliant swyddogol. Erbyn diwedd y 

bymthegfed ganrif, fodd bynnag, yr oedd pethau wedi newid, ac er i'r 

beirdd son am delynorion a chrythorion fel diddanwyr cydradd, nid 

felly eu hagwedd at y pibydd (Miles 1983: 74-5. ) (8). Braidd nad ydynt 

yn ystyried y Pibau fel offerynnau Cymreig, hyd yn oed - mae Tudur 

Penllyn yn cysylltu'r Pibydd ä 'phobl Seisnig' y Ff lint, a seiniau i 

ddenu'r Sais sydd ganddynt yn nhyb Lewis Dwnn, hefyd. Cerddoriaeth 

iselradd ar gyfer cenedl isradd ydyw cerddoriaeth y Pibydd, felly, 

erbyn yr unfed ganrif ar bymtheg. Y mae cofnod sy'n dilyn Statud 

Gruffudd ap Cynan yn P 77 a L155 (c. 1523) yn crynhoi'r agwedd 

gyffredinol at y math yma o ganu, 

pedair overgerdd ysy pibydd 
hudol 
Tabler 
fidler a chrwth trithant 
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a rhoddi pob vn o'r pedwar hynn 
yw vid. a chanv o'i sefyll (Miles 1983: 98) 

Nae'n arwyddocaal mal crwth a thelyn yn unig a enwir yn 'Ceidwadigaeth 

Cerdd Dant' o lawysgrif P 147 (c. 1566) (T. G. Jones, 1921-23,143) 

(dd) Dikrylliant a Chenedligrwydd. 

Vrth geisio trafod y berthynas rhwng diwylliant A chenedligrwydd, yn 

enwedig o safbwynt y bardd Cymraeg, fe welir fod nifer o gwestiynau yn 

codi. I ddechrau, i ba raddau yr oedd y beirdd yn ymwybodol o 

arbenigrwydd y diwylliant Cymreig; a bette oedd y llinyn mesur a oedd 

ganddynt i benderfynu eu hagwedd at ddiwylliant estronP Yr oedd nawdd 

yn bwysig i'r beirdd, a phan fyddai'r nawdd hwnnw yn cael ei bygwth 

gan gystadleuaeth o'r tu allan i'r gyfundrefn farddol swyddogol, 

byddai hyn yn sicr o'u cynddeiriogi. lid oedd y bygythiad hwn o 

angenrheidrwydd yn gysylltiedig A diwylliant estron. Vedi'r cyfan, yr 

oedd y gier yn cael eu hystyried yn fygythiad i'r gyfundrefn farddol 

swyddogol, ac er eu bod yn cynrychioli gradd wahanol o ddiwylliant, 

nid estroniaid mohonynt. Ar yr un pryd, nid yw'n ymddangos f od y 

beirdd wedi gwrthryfela'n f wriadol yn erbyn dylanwadau o'r tu allan ar 

eu celfyddyd wrth iddynt ddod fwyfwy i gysylltiad A diwylliant Eingl- 

Normanaidd a chyfandirol o'r drydedd ganrif ar ddeg ymlaen. Lie bo 

dau ddiwylliant yn cyd-dynnu ac yn cyd-ddylanwadu, nid yw'r beirdd mar 

chwannog i feirniadu. Yr oedd ambell noddwr yn croesawu pob math o 

farddoniaeth a cherddoriaeth i'w lys, ac ni fyddai hyn yn faen 
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tramgwydd i'r cywyddwr, ar yr amod fod yno le iddo yntau, hefyd, fel 

A Rhys Goch Eryri yn llys Robert ap Maredudd, gwr a oedd yn barod i 

noddi 

Pob amryw ofer glerwr... 
Beirdd a phrydyddion y byd; 
Pob crythor ddihepgor ddyn 
Dilys a phob cerdd delyn; 
Pob trwmpls propr hirgron copr cau, 
Fob son pobl, pob swn pibau; 
Pob hudol, anfoddol fydd, 
Llwm hadl, a phob llanhidydd; 
Pob ffidler law draw y dring, 
Pob swtr tabwrdd, pob sawtring; 
Pob rhyw ffloc yn ceinioca, 
Na dyn a'r a geisio da, 
NAg ni rydd, our gerydd gun, 
Hynod i neb ohonun'. (IGE 302 11.17,20-32) 

Yr oedd llys Syr Rhisiart Herbart, Colbrwc, yn gyrchfan 1 feirdd a 

cherddorion, hefyd , yn 61 Guto'r Glyn, 

Gwent alarch a gAn telyn, 
Ac a rydd our am gerdd ynn. 
Ni bydd ef, myn bedd Han, 
Heb rot a luwt, Herbart 1än, 
Awn at organ y Teirgwent, 
I Ynys Vydrin, gwin Gwent. (GG 133 11.55-60) 

Pan fa nawdd yn cael ei wrthod a chelfyddyd y bardd yn cael ei disodli 

gan rywbeth arall, gwahanol lawn ydyw agwedd y beirdd. Y mae Iorwerth 

Bell yn hallt lawn ei feirniadaeth o Esgob Bangor am ffafrio diddanwyr 

estron a pharchu'r sawl a oedd yn gallu siarad Saesneg, 

Gwiscoedd a gafodd gosgorddion diffrwyth 
Gosgryn dylwyth llwyth llethedigion 
Tudur Viawn Ion lun eidion myngus 
Reidus ys digus i ostegion 
Am wybod saesneg seisnic don drygwas 
Gwisc a gafas las laes odreon 

Cafas costog cas nid cysson damwein 
Yscymun filain cog brain breision 
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Yn dwyllawr cornawr Ceirnion drwg araith 
Yn dryllio breithiaith dillad brithion 
Gwehelyth nis car gwehilion cerddau 
Tabyrddau swyddau iangwyr saeson. (MA 318) 

Mae'n bosib mai diddanwyr crwydrad a ddaeth 1 Gymru i ddiddanu'r 

bwrdeistrefwyr oedd y rhain, fel yr awgrymodd D. J. Bowen (1966-7: 68). 

Yr oedd nawdd yn hollbwysig i'r beirdd os oeddent am weld eu 

bywoliaeth yn ffynnu a'u celfyddyd yn parhau, a chanodd Iorwerth Beli 

y gerdd hon pan oedd hi'n gyfnod o argyfwng ar gerdd dafod, ar 

ddechrau'r bedwaredd ganrif ar ddeg. Roedd y beirdd wedi colli nawdd 

y tywysogion, ac yn edrych at arweinwyr eraill i'w cynnal. Os yw hi'n 

argyfwng ar un math o ddiwylliant, yna mae'n beryg i fath arall o 

ddiwylliant ei ddisodli'n llwyr, a phe bai pob uchelwr yn dilyn 

esiampl Esgob Bangor, nid galwedigaeth y bardd fel_ diddanwr yn unig a 

fyddai o dan fygythiad, and yr holl fframwaith ideolegol cenedlaethol 

yr oedd y bardd yn cyfranogi ohono. Os oedd y genedl 1 gadw ei 

hunaniaeth ar 61 Oes y Tywysogion, rhaid oedd cynnal y traddodiadau 

hynny a oedd yn ei chysylltu 8'i gorffennol, a'r beirdd gyda'u 

gwybodaeth o hanes a diwylliant y genedl oedd y sawl a oedd yn fwyaf 

cymwys i wneud hyn. 

Achubwyd galwedigaeth y beirdd gan nawdd yr uchelwyr. Yr oedd y g1gr 

yn cystadlu yn eu herbyn am nawdd, and nid oeddent yn fygythiad 

difrifol i'r gyfundrefn farddol am fad modd i noddwr fwynhau'r ddau 

fath a ganu ar wahanol achlysuron. Hefyd yr oedd celfyddyd y cywyddwr 

yn pontio'r gagendor rhwng arddull glasurol, aruchel y Gogynfeirdd ar 

y naill law, ac arddull iselradd y gier, ar y llaw arall. Fel y 

dywedodd D. J. Bowen (1964-5 : 9) 
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torrodd y cywydd y 1lwybr canal rhwng canu'r gier a'r eiddo 
Beirdd y Tywysogion : coethwyd mesur y naill ddosbarth -y 
traethodl - ag addurniadau (megis cynghanedd a chymeriadau) 
a geid yng nghanu'r llall. 

Yr oedd hi'n fyd cymharol sefydlog ar y beirdd o hyn hyd at yr unfed 

ganrif ar bymtheg a dirywiad y gyfundrefn farddol, er gwaetha'r 

ansefydlogrwydd gwleidyddol a ddaeth yn sgil gwrthryfel Glyndwr, a'r 

ddeddfwriaeth yn erbyn 1ledaenu propaganda gwrthryfelgar ym mis 

Gorffennaf 1442 (R. Griffiths 1963-4: 262). Ychydig lawn a 

feirniadaeth o ddiwylliant estron a geir, felly, tan yr unfed ganrif 

ar bymtheg, a'r gyfundrefn farddol a dan fygythiad unwaith eto. 

Er nad oedd nawdd o du'r uchelwyr o dan fygythiad pan oedd oes y 

cywyddwyr ar ei hanterth, y mae rhai o'u cerddi yn taflu goleuni ar 

agwedd y beirdd tuag at eu crefft a'u diwylliant gwahaniaethol. 

Gwelodd Gerallt Gymro fod cerddoriaeth y Cymry yn bur wahanol i 

gerddoriaeth Lloegr, er nad yn annhebyg i gerddoriaeth Iwerddon a'r 

Alban (Richter 1972: 70), ac yr oedd y beirdd hefyd yn ymwybodol fod 

arbenigrwydd cenedlaethol i'w crefft hwythau, a bod gan y Cymro 

ddiwylliant arbennig y dylid ymfalchio ynddo. Canodd Iolo Goch gywydd 

Moliant i'r Delyn Rawn a Dychan i'r Delyn Ledr (IG 397) - cywydd sy'n 

arwyddocaol am ei fod yn dangos fod ymwybyddiaeth y bardd o'i 

genedligrwydd yn cynnwys ymwybyddiaeth o draddodiadau ac arferion 

gwahanol - fel cerddoriaeth telyn. Sonia'r bardd am draddodiadau'r 

Cymry yn y gorffennol, i gychwyn, 

Rho Duw heel, rhadau helynt 
Gwawr rhif, Gymru ddigrif gynt, 
Gorau man, gwinllan y gost, 
Ar fyd a fywyd fuost 
Tra fu amser i glera 
A dysg yr hen Gymry da. (IG 397 11.1-6) 
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A dysg yr hen Gymry da. (IG 397 11.1-8) 

Ond bellach, mae'r Cymry wedi mabwysiadu'r arfer o ddefnyddio 

Diflo anghyfan wangledr, 
Telynau, llidiardau lledr, (ibid. 11.9-10) 

yn lle'r delyn rawn bersain, sy'n fwy teilwng o grefft a thraddodiad y 

Cymry. Mae golwg y delyn ledr, yn ogystal 9'i sain, yn atgas yn9 

ngolwg y bardd, a cheir awgrym mai creadigaeth estron ydyw. Fe 

ddisgrifir ei cherddoriaeth fel 

Sain gwýydd gloff an-hoff yn yd, 
Sonfawr Wyddeles ynfyd. (ibid. 399 11.49-50) 

ac ychwanegir, 
Ni luniwyd ei pharwyden 
Na'i chreglais°ond i Sais hen. (ibid. 11.59-60) 

Anogir darpar-gerddorion Cymru i barchu'r traddodiad, a defnyddio 

telyn rawn, 

Ceisied pob prentis cyson 
0 fars tir Lloegr i Fön 
Telyn eirian i'w chanu 
I rannu dysg o rawn du 
Fal yr oedd, mau gyhoeddi, 
Yn oed ein hynaflaid ni. (ibid. 399-400 11.63-70) (9) 

Rhyw ganrif a banner yn ddiweddarach, ceir englyn gan Dudur Aled er 

clod i'r delyn, ac os derbyniwn fod 'faith' yn gallu golygu 'cenedl' 

yng nghyd-destun y pennill hwn, yna mae balchder y bardd yn ei 

ddiwylliant cenedlaethol yn arwyddocaol, 

Hawddamawr bob awr bybyrwaith, - dylwn 
I'r delyn o'r henwaith, 

Wrth glywed mwyned I'm faith 
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I brenhin-gerdd, brynhawngwaith. (TA 544) 

Y nae Si8n Phylip, ymhen rhyw ganrif eto, yn pwysleisio 'Cynreictod' y 

delyn raven mewn cywydd sy'n erchi un ar ran Hwmffre Vyn o Ynys y 

Maengwyn, i Sion ap Rhisiart o Benal. Personolir y delyn fel merch 

ddelfrydol - yn hardd ei llun, yn fwyn ei llais, ac yn Gymraes o lawn 

rywogaeth, 

cymraegfawl Iw cymreigferch 
cymraes yw cymaru serch 
llawer cymro tro traiaith 
yn wr hen na wyr ei hiaith (SP 141-2 11.51-4) 

Os oedd gwahaniaeth 1'w ganfod rhwng cerddoriaeth Cymru a Lloegr, yr 

oedd gwahaniaeth sylfaenol eto yn eu hagwedd at lenyddiaeth a hanes, a 

dieithr hollol i'r Sais ydoedd y ddysg a'r ymwybyddiaeth genedlaethol 

a gafodd fynegiant yn y cywyddau. Yr oedd gwybodaeth o hanes y 

genedl yn rhan o'r addysg farddol, ac yr oedd yr wybodaeth hon yn 

meithrin ymwybyddiaeth genedlaethol. Ymddengys, felly, fel pe bai 

mwy na gwahaniaeth faith rhwng y ddwy genedl pan ystyrrid diwylliant. 

Fel y dywedodd Dafydd Llwyd yn un o'i gywyddau brud, 

Hors a Hengestr oedd estron 
I Frud Groeg ac i'r Ford Gron; 
Gwrtheyrn a wnaeth gwarth A ni, 
Rhoi rhan o'n tir i'r rheini. 
Siasbar in a ddarparwyd, 
Yntau'n rhydd a'n tyn o'r rhwyd. (DL1 82 11.43-8) 

Y mae Guto'r Glyn yn disgrifio'r berthynas rhwng y bardd a'i noddwr 

fel priodas a oedd yn arbennig i'r traddodiad Cymreig - disgrifiad nid 

annhebyg i ddadl Dafydd ab Edmwnd yn ei anogaeth i Rys Vyn o Fön i 

beidio A phriodi Saesnes (gw. yr adran ar Briodas) - oherwydd 

242 



pwysleisir nad ous gan y Sais le yn y berthynas gyfrin hon. Dywed 

Guto wrth Hywel ab Ifan Fychan, 

Rhodd priodas urddas oedd, 
Rhwymyn Duw rhöm ein deuoedd. 
Aunhebyg heb genfigen 
I briodas gwas A gwen. 
Nis gwnaeth, digaeth ostegion, 
Brawd Sais y briodas hon. 
Duw Tad wedi deuoed hydd 
A'th briodes a'th brydydd. (GG 116 11.41-48) 

Mae'r traddodiad barddol yn rhywbeth i'w feithrin a'i werthfawrogi, 

a'r grefft yn un uchelwrol, Gymreig, 

Ni rwystrir er un estron, 
Ni chair rhos anach ar hon. (ibid. 117 11.63-4) 

Ymhen canrif, ni allai unrhyw un o'r cywyddwyr deimlo mor hyderus 

ynglyn 9 chadernid y cwlwm perthynas rhwng noddwr a bardd. Yr oedd 

dawnsio yn rhan amlwg o ddiwylliant llys y Tuduriaid, ac yr oedd y 

cerddorion hynny a fyddai'n gallu rhos cyfeiliant i ddawns yn cystadlu 

yn erbyn beirdd am nawdd gan yr uchelwyr. 

Ffasiwn Seisnig heb ganddi ddim i'w wneud ä'r gyfundrefn 
draddodiadol Gymreig, oedd dawnsio a chysylltai'r beirdd hyn 
A'r ymseisnigo ymgreiniol a gynyddai'n frawychus yn ystod y 
ganrif'. (Miles 1983: 76) 

Dull y beirdd o amddiffyn eu crefft yn erbyn y fath fygythiad ydoedd 

dychanu'r gerddoriaeth hon, ac mae'r dychan yn canolbwyntio ar dair 

prif thema. I ddechrau, yr oedd y gerddoriaeth hon yn hyll ac yn 

anghelfydd. Yn all, yr oedd yn iselradd ac yn fwy cymwys ar gyfer y 

werin na'r uchelwriaeth. Ar ben hynny, yr oedd yn Seisnig ac yn 

estron. Yr oedd cerdd dafod, ar y llaw arall, yn grefft goeth a 
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disgybledig, yn uchelwrol, ac yn Gymreig. Soniodd Dafydd ap Gwilym am 

gerddoriaeth estron yng nghywydd y Gainc (DG 375-6), a mynegodd siom 

f od Dyddgu yn gwrando ar gerddoriaeth yn hytrach na phrydyddiaeth, 

Gwae fi na chlyw, mawr yw'r ainc, 
Dyddgu hyn o brydyddgainc. 
Os byw, hi a'i clyw is clwyd 
Ysbyslef eos beislwyd, 

. 0 ddysg Hildr oddis cildant, 
Gormodd cerdd, gwr meddw a'i cant; 
Llafurlef tant, lief orlais, 
Lleddf ddatbing, llwybr sawtring Sais, 
Ni wnaeth pibydd ffraeth o Ffrainc 
Na phencerdd ryw siffancainc. (375-6 11.21-30) 

lid offeryn Seisnig oedd y 'sawtring', fodd bynnag, and offeryn 

llinynnol o'r Dwyrain, a ddaeth yn gyffredin lawn yn Lloegr erbyn y 

bedwaredd ganrif ar ddeg (Sadie 1980: 383-7). Canodd Sion Mawddwy 

gyfres o englynion dychanol i offerynnau cerdd dwy ganrif ar 61 Dafydd 

ap Gwilym, ac unwaith eta defnyddir yr ansaddair 'Seisnig' yn 

ddifriol. Mae'r cyfarchiad yn yr englyn cyntaf yn awgrymu fod y 

gyfres hon a englynion yn ddefnyddiol i'r bardd as oedd sefyllfa'n 

codi lle'r oedd yn rhaid iddo gystadlu yn erbyn cerddor ac yn gorfod 

ei dawelu yn gyntaf, cyn bwrw iddi i ymarfer ei grefft, 

Taw ä'th ruo, tro nid rhwydd - rhodd aflan, 
Rhy ddiflas yw dy swydd; ^ Trist gßn goeg, trwst ugain gwydd, 

Taerglec yn nrws ty arglwydd. 

Y Seisnig rebic a rwbiodd - ar fai, 
A'r feiol a chwyrnodd, 

A char o'i fin, chwerw'i fodd, 
Dch i'w ben, a chwibanodd. 

Ffei dabwrdd, dwmbwrdd difwynder - canu, 
Ffei o'r cenau sy i'w harfer, 

Ffei o'r bib, nid offer bLr, 
Ffei o adlais y ffidler. (SM 380 11.1-12) 
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Mwy dirmygus fyth o'r diwylliant estron ac anghelfydd hwn ydyw ei 

Gywydd Dychan i'r Ffair a Moliant SiSr. Games o'r Drenewydd (SM 35-7). 

Mae'r bardd yn gweld gwahaniaeth amlwg rhwng diwylliant y Cymro a 

diwylliant y Sais yn y fan hon, fel y dengys ei gyfarchiad i feirdd 

Cymru wrth adrodd ei stori, 

Y beirdd heirdd, beraidd hirddawn, 
0 Gymru gu, Gymraeg lawn, 
Cyffion, berw eigion breugerdd, 
Clywch fy nghwyn, coelwch fy ngherdd, 
Wrth adrodd, araith odrist, 
Y an draw He büm yn drist, 
Ymysg, rhyw derfysg dirfawr, 
Y Saeson mewn Sesiwn mawr. (ibid. 35 11.1-8) 

Cynry wedi ymseisnigo oedd y bobl hyn, oherwydd dywed y bardd, 

Yno'r oedd Gymry aned 
A aethon' yn Saeson sied. (ibid. 11.9-10) 

Mae S16n Mawddwy yn cael cryn flee ar ei ddychan, a cheir disgrifiad 

difyr o holl gerddorion y ffair gyda'u gwahanol offerynnau - 

disgrifiad sy'n liawn onomatopoeia, 

Un A rebiec yn rwbiaw 
A lowt lwnp a liwt i'w law, 
Ac un A thabwrdd, dwrdd dig, 
Acw'n wan, gainc wenwynig; 
Un arall oedd yn erwin - 
Y bandör o'i ben i'w din, 
Ac arall, budr ei guras, 
Ili bibau cod, bibi cas... 
Un ä biwbaw, gwen bwbach, 
Yn ei ddannedd bydredd bach; 
Un A'i feiol yn fawai, 
A chrin iawn oedd, chwyrnu wn9i; 
Bwm, bwm, bwm, lle mae llwm llog, 
Byd gwan am bob dwy geiniog. (ibid. 35-6 11.19-26,29-33) 

Un o offerynnau'r minstreliaid proffesiynol oedd y Rebec, offeryn 

llinynnol tebyg i'r ffidil ac a oedd yn gysylltiedig A diwylliant y 
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dafarn a'r ddawns (Sadie 1980: 636-7). Cerddoriaeth ddawns ydoedd 

cerddoriaeth y pib a'r tabwr, hefyd (10). Offeryn cerdd a ddyfeisiwyd 

yn Lloegr yn 1562 oedd y bandör, neu'r bandora - rhywbeth tebyg i'r 

gitAr neu liwt (11), ac offeryn tebyg i delyn oedd y biwbaw. Dywed y 

gerdd mai cerddoriaeth ar gyfer dawns a oedd gan yr offerynnau hyn, 

Ar ddim wrth y gerdd yma, 
Y dbi ddawns, hwn nid oedd dda, 
Yn ffein siglo cynffonnau, 
A thrwy'r dydd drwy'i gilydd gwau. (36 11.39-42) 

Y peth mwyaf anfaddeuol ynglyn A'r ffair a'i rhialtwch, fodd bynnag, 

ydoedd y modd y gwawdiodd y baledwr y Cymry. Y mae urddas tawedog y 

bardd yn y fan hon yn drawiadol o'i gymharu ag anarchiaeth lwyr y 

ffair, 
A baled ddbi heb oludd 
0 ben llencyn, rheffyn rhydd; 
Ac yno awr ac ennyd 
Goganu holl Gymru i gyd, 
A'n gwatwar trwy fAr fwriad 
0'n bron fal gwneuthur ein brad. 
Minnau, heb le I'm annerch, 
Ym mron y Saeson di-serch, 
Yn drist ac yn anian drwm 
0 grased eu drwg reswm. (ibid. 11.43-52) 

Caiff y bardd gysur o gofio fod nawdd i'w gael gan Syr Sion Games o'r 

Drenewydd, gwdtr sy'n dal 1 gynnal y traddodiad Cymreig yn ei gartref. 

'Ni fyn Syr Sion son am Sais', yn 61 y bardd (ibid. 36 11.60), a'r hen 

ddiwylliant cyfarwydd sy'n Gael y flaenoriaeth ganddo, 

Ei ran, fal ei ryw yna, 
Ar ei wen deg, rannu da, 
A charu'r Cymry, iör call, 
Ali gryfgorff, hael digrifgall, 
Ac ni chAr, gwanar gennym, 
Ond teulueiddrwydd, rhwydd rym, 
A darllen, heb absen, beirdd 
0'1 goeth iawnfarn, gwaith henfeirdd; (ibid. 37 11.69-76) 
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Y mae Sion Mawddwy yn cael y parch y mae ei grefft yn deilwng ohono yn 

y Drenewydd, 

Os bGm unwaith, diffaith dbn, 
Was isel ymysg Saeson, 
Dymunais fod, ffyrfgod ffydd, 
Derfyn wiw, yn y Drefnewydd; (ibid. 11.81-4) 

Mae'n amlwg, wrth edrych ar y gerdd hon, a nifer o gerddi eraill i 

noddwyr prin cyfnod y dirywiad, fod y beirdd yn ofni gweld eu noddwyr 

yn cefnu ar gerdd dafod a ffafrio'r diwylliant estron a oedd yn cael 

ei fwynhau yn y bwrdeistrefi a thu hwnt i Glawdd Offa. Y mae'r 

ymdeimlad o ofn yn wyneb y bygythiad hwn yn cael ei amlygu yng 

nghywydd Ieuan Tew Ieuanc i Rydderch ao Llywelyn o Garno, sy'n deisyf 

ar ei noddwr, 

Dwrn Seisyllt, arwain Saeson 
Draw a'u sarhad o'r sir hon, 
A chynnal, nid achwynir 
Ar eu stSl holl Arwystl hir. (ITI 101-2 11.29-32) 

. 
Gwyn yn erbyn yr amseroedd a geir eto gan Ieuan, 

Dyma'r amser, heb glera, 
Dicllon ar brydyddion da. 
Rhai a ffoes drwy orloes draw 
0'u tai allan i'n twyllaw: 
Un i'r mynydd rhydd yn rhad, 
Un i Loegr a wnA1 lygad, 
Un a jr w"SA synnwyr Sais 
Ffoi i'r dafarn, ffel o'r dyfais! (ibid. 103 11.67-74) 

Vrth sarhau'r gerddoriaeth estron a'r arferiad o noddi'r diwylliant 

hwnnw, gobeithia'r beirdd dylanwadu ar chwaeth eu noddwyr, cyn belled 

ag y bo modd gwneud hyn. Eto i gyd, roedd hi'n anodd lawn atal y 

dirywiad, a thrist lawn ydoedd cwyn Edward Xorris i Syr Tomos Mostyn, 
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ywbryd ar ddechrau'r all ganrif ar bymtheg, fod diwylliant Lloegr, 

bellach, wedi ennui y dydd. 

Aid o'm cerdd fel oferddyn 
Y daw lies, rwy'n deall hyn, 
A rhy hwyr, mae'n llwyr y llais, 
0 döl wall y deellais. 
Celaf addysg celfyddyd, 
Seisnigedd yw bonedd byd; 
0'r Saesneg deg y digwydd, 
Pur lach wellhad, parch a llwydd; 
Cannoes wsnaeth cawn Saesneg, 
Llafur, tAl, a llyfrau teg, 
A gwaith ein beirdd, gwaeth yw'n byd, 
Mewn llai achles, mae'n llychlyd;... 
Mae faith gain Prydain heb bris, 
Mae'n ddiwobrwy, mae'n ddibris. (Charles 1967: 41) 
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1. GO. t. 105 "Cheapeside est cel@bre par les poetes pour l'abondance, la 
richesse et la variete des marchandises de ses echoppes. " 

2. J. O. Bartley, The Developement of a. Stock Character', Modern Language 
Review XXVIII, 1933, t. 286, 

"A Welshman's weapon was a 'Welsh hook', and his musical 
instrument a harp; he kept goats and wore frieze; he often 
referred to Saint David and Cadwalladwer, and was inclined to 
break into his own language. He loved cheese, especially 
toasted, when he called it 'cawse boby'; his national emblem was 
the leek, which, as well as onions, he liked to eat. Metheglin 
was his favourite drink, but he also liked perry-and whey. He 
was very proud of his pedigree, and always considered himself a 
gentleman. He continually addressed and referred to Welshmen, and 
sometimes others, as 'cousin'. He asserted that the Welsh were 
descended from the Trojans, or the Greeks. His name contained 
ap, and was long. He was inclined to theft. " 

3. gw D. J. Bowen, 'Croesoswallt y Bardd', Y Traethodydd CXXXV, 137-43. 
T. Gwynn Jones, 'Guto'r Glyn and Oswestry', Mont. Coll. XL, 141-5. 
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Griffiths. 

4. D. J. Bowen, op. cit., lle ceir dyfyniad o Bye-gones 1876-7, lle ceir rhestr a 
luniwyd yn 1545/7 o fwrdeisiaid a chyn-fwrdeisiaid Croesoswallt, 

Not'n Gutto Glyn'/ his fredome was gevyn onely for his own pson/ 
and not for his childerne/in recompence for a songe that he made 
in lawde & prese aswell of the towne of Osuestrie as also 
touchyng the burges & inhabitans there/ with the ryoltes of the 
same/... 
Not'n Tudur Aled had his fredome gevyn hymn for his [owne] and his 
childerne inrecompence for a songe that he made in lawde & prese 
of the towne of Osuestrie. 

5. Enid Roberts, Trafodion Sir Ddinbych 1976. 

6. Bethan Elin Miles, Swyddogaeth a Chelfyddyd y Crythor. MA Prifysgol 
Cymru, Aberystwyth 1983,37, 

Pob penkerd o'r a estynno argluyd swyt ydau, e brennyn a dyly 
keyssyau offer ydau, nyt amgen telyn y un a cruth y arall a bybeu 
y ereyll. Uynteu pan uont uarw a deluant eu hadau ydau entau. 

(0 lsgr. Peniarth 30, cal. 18975) 
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t. 73. 
Gall mai enw cyffredinol am bibau brwynen ydyw 'pibau', fel mae'n 
debyg , yr aulos yng Ngroeg. 

7.1bid., 62. Ynglyn Ar Gramadegau, 

Safonau Seisnig, nid Cymreig a adlewyrchir mewn mannau... ac 
mde' n debyg mai d'r gier y cysyllai'r beirdd rai o'r offerynnau 
hyn. Yn sicr, byddent yn cael eu cythruddo gan yr awgrym bod 
chwaraewr y god yn gydradd 9 phrydydd. 

8. ibid. , gw. 168-80 an gerddi i grythorion, a 103 am englynion i Ff idler, 
Pibydd a Thelynor. 

9. gw. trafodaeth A. 0. H. Jarman, 'Telyn a Chrwth', yn L16n Cymru VI11960-1, 
154-73. 

10. Stanley Sadie, New Grove Dictionary of Music and Musicians, (Llundain 
1980), 763. 

Dance music was always the pipe and tabor's principal function, 
as is shown by many old minatures... it is also shown being used 
to provide music for jugglers and performing animals, and being 
played in the military bands of noblemen at tournaments and other 
occasions; the tabor is often clearly shown being beaten on the 
snare. In the 16th and 17th centuries the pipe and tabor 
remained popular and widespread, economically providing a one-man 
band for dances. 

11. Ibid. , 108. Yn 61 John Stow (Annales, Llundain 1631,869) 

In the fourth yere of Queen 
Bridewell, devised and made 
commonly called the Bandora, 
himselfe in making Bandores, 
intrument. 

Elizabeth, John Rose, dwelling in 
an instrument with wyer strings, 

and left a son, far excelling 
Voyall de Gambols, and other 
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Cyd-destun Cenedlaethol y Traddodiad Barddol. 

Er gwaetha'r hall raniadau yng Nghymru'r Oesoedd Canal a chryfder yr 

ymwybyddiaeth o fro ymhlith ei thrigolion, mae'n bwysig cofio fad 

unoliaeth yn bodoli yn y cyfnod hwn hefyd, a bad y gyfundrefn farddol, i 

bob pwrpas, yn trosgynnu'r gwahaniaethau rhanbarthol. Roedd y 

gynhysgaeth farddol ynddo'i hun yn dilyn yr un patrwm dros Gymru gyfan, 

ac er i Gymru gael ei rhannu'n dair talalth farddol i bwrpas gweinyddol 

ni cheir rhyw lawer o wahaniaeth yng nghrefft sylfaenol y bardd yn 81 ei 

ardal. Mae'n wir fad rhai amrywiadau rhwng y taleithiau o safbwynt y 

grefft allanol - eu hagweddau at fydr a chynghanedd, er enghraifft, fel y 

dengys yr hanesyn am Eisteddfod Caerfyrddin. Mae'n ddigon tebygol hefyd 

fod bro yn elfen bwysig o ssfbwynt cystadleuaeth farddol, hefyd. Ond, o 

safbwynt yr addysg farddol, a'r corff helaeth o wybodaeth a oedd San y 

beirdd ynghylch achau, hanes, chwedloniaeth, a chefndir hanfodol y cerddi 

mawl a marwnad, yna, gellir dweud fod unoliaeth bendant i'r traddodiad. 

Roedd yr ymwybyddiaeth o'r unoliaeth hon yn cyd-fodoli Ar ymwybyddiaeth 

ranbarthol, ac roedd yr ymwybyddiaeth gefndirol hon yn llywodraethol o 

safbwynt ymffurfiad yr ymwybod cenedlaethol. 

Dylanwad Hanes ar yr Yawybyddiaeth Genedlaethol - 8ieffre a Fynwy 

Roedd addysg y beirdd, a leiaf a safbwynt y gynhysgaeth gefndirol sy'n 

cyfrif am y rhan fwyaf o'r cyfeiriadau at arwyr a digwyddiadau 

hanesyddol a chwedlonol yn eu canu, yn seiliedig ar y tri chof, a'r 

pwyslais ar wybodaeth hanesyddol am frenhinoedd a thywysogion Ynys 
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Prydain a Chymru. Mae syniai o hanes cenedl a datblygiad ei 

hymwybyddiaeth genedlaethol yn aml yn cyd-ddigwydd, ac ni ellir gwadu 

nad oedd Historia Siettre o Fynwy wedi dylanwadu'n gryt ar y syniad o 

genedl yng Nghymru. Fel y dywedodd Guenee, 

From the day a nation developed self-awareness it wished to 
justify the present by its past or to use the past to justify 
the present. Nothing gave it such proof of is existence as its 
history. In one sense it is historians who make nations. There 
is no nation without a national history. (Guente 58) 

Ategir hyn gan R. H. C. Davis yn ei. drafodaeth ar y Normaniaid, sy'n haeru, 

if peoples are formed, not by race or language, but by a 
common political, military or emotional experience, they can 
remain peoples only so long as that experience is kept alive, 
by handing on the story of it from generation to generation... 
The creation of a myth does not mean the invention of a sort 
of fairy story, but rather the acceptance of a belief about 
the past, whether that belief be false or true; and as 
anthropologists and sociologists have shown, a people's beliefs 
about the past can be used as a guide to its hopes and 
aspirations in the future. (R. H. C, Davis 1976: 15-6) 

Yid y Cymry oedd yr unig rai i ymfalchio yn y syniad eu bod yn 

ddisgynyddion i Frutus a cheir nifer o groniclau o'r ddeuddegfed ganrif 

ymlaen sy'n crybwyll llinach Droeanaidd i bob math o bobl (Guenee 59-60, 

Holt 19). Fel y dywedodd Denys Hay. 'no European country was exempt from 

the bane of Troy, the "Troy Saga"' (1977: 59). Y mae hyn yn cyd-ddigwydd 

A'r ffaith fod y ddegfed ganrif yn gyfnod pan oedd nifer o bobloedd - 

megis y Sacsoniaid, y Normaniaid, y Pwyliaid a'r Hwngariaid - yn dod yn 

bwysicach yn wleidyddol. 0 ganlyniad, daethant i gredu, neu o leiaf, i 

obeithia nad barbariaid oeddent mwyach, and pobl a oedd yn perthyn i 

bobl waraidd Ewrop. 0'r cefndir hanesyddol hwn y datblygodd yr awydd am 

hanes cenedlaethol a oedd yn olrhain eu dechreuadau fel cenedl. Yr oedd 
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hanes Rhufain yn cynnig bylchau y gellid eu llenwi gan hanesion am 

ddechreuadau a dyheadau'r cenhedloedd newydd hyn (Southern 1970: 189-90). 

0 ganlyniad, etifeddodd haneswyr, ysgrifenwyr a llenorion yr Oesoedd 

Canol gorff o ddeunydd ffug-hanesyddol a oedd yn cysylltu dechreuadau 

cenedl A chwymp Caer Droea - traddodiadau a fyddai'n aml yn arwain at 

sefyllfaoedd o gamddealltwriaeth rhwng cenhedloedd. Mewn dadl herodrol 

rhwng Ffrainc a Lloegr yn ystod y Rhyfel Can Mlynedd, er enghraifft, sef 

y D2bat des Herauts de France et d'Angleterre, mynnodd y Saeson fod 

rhyfeloedd Brutus yng NgAl yn cyfiawnhau'u safiad yn y Rhyfel Can 

Mlynedd, ac ateb y Ffrancwyr i hyn oedd tynnu sylw at y ffaith mai'r 

Brython, ac nid y Saeson ydoedd disgynyddion Brutus (Guenee 60). 

Diddorol ydyw nodi i'r gerdd hon gael ei haddasu gan John Coke tua chanol 

yr unfed ganrif ar bymtheg, gyda gogwydd gwahanol i'r ddadl, yn ei gerdd 

The Debate betwene the Heraldes of Englande and Fraunce (Millican 

1936: 33). 'A noble beginning was seemingly a prerequisite in the history 

of a proud nation', medd V. J. Scattergood yn ei drafodaeth o'r Troy Book 

(1412-20) gan Lydgate, gwr arall a oedd wedi'i gamarwain i ystyried 

Brutus fel tad cenedl y Saeson (1971: 44-5). 

Prif bwrpas haves cenedlaethol ydoedd cynnal balchder pobl arbennig wrth 

goffäu eu gorffennol gwych a'u cyn-deidiau arwrol. Mae J. R. Jones yn 

crybwyll arwyddoc&d hanes yn ymffurfiad yr ymwybyddiaeth genedlaethol, 

Rhaid i'r dystiolaeth i bwy ydym fel pob1, y dystiolaeth i'n 
gwahanrwydd cenedligol, ddod o orffennol anghyffelyb, 
anailadroddadwy. A dyna beth yw'r gorffennol oesol, yr hanes 
cenedlaethol -y trac 'unwaith-ac-am-byth' ydyw y daeth y bobl 
i lawr ar hyd-ddo dros y cenedlaethau, a'r trac, gan hynny, a'u 
lluniodd ac a barodd mai'r bobl arbennig hyn ydynt. Yn eu 
hanes, gan hynny, y mae'r tystion i bwy ydynt fel pobl. (EA 
1961: 9) 
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Roedd hanes yn rhan anlwg o goß y beirdd, ac yn destun diddordeb i'r 

uchelwriaeth. Disgrifiodd Lewys Glyn Cothi fywyd diwylliannol Glan Tywi 

yn ei gerdd foliant i Llywelyn a Henri ap Gwilym. 

Yfed eu gwin, ryw fyd gynt, 
Ym mhob awr im a berynt; 
A mynegi, myn Iago. 
Ystoriau Brutus o Dro, 
A hen gerdd a henwau gwyr. 
A rhieni yr benwyr. (LGC3 55,11.17-22) 

Nid oedd Llywelyn a Henri ap Gwilym yn unigryw yn eu hoffter o hanes a 

hengerdd, ac o ystyried amlder y gyfeiriadaeth at hanesion o'r Historia 

Regum Britanniae yng ngherddi'r cywyddwyr, ymddengys fel pe bat gwaith 

Sieffre yn bur gyfarwydd nid yn unig i'r beirdd, and i'w cynulleidfa, 

hefyd. Go brin fod unrhyw destun hanesyddol wedi dylanwadu fwy ar 

ymwybyddiaetb cenedl na'r hyn a gyfansoddodd Sieffre, ac yr oedd 

ymdrechion y Cymry i amddiffyn dilysrwydd Sieffre yn erbyn honiadau 

Polydore Vergil yn yr unfed ganrif ar bymtheg yn ymdrech i amddiffyn 

presennol a dyfodol cenedl a oedd wedi datblygu i fad yr hyn ydoedd 

oherwydd y cyfiawnhad a roddai'r Historia i'w bodolaeth. Erbyn hyn, yr 

cedd Brut Sieffre wedi magu arwyddoc5d fel cyfrwng balchder i'r Saeson 

yn ogystal, ac yr oedd dyrchafiad Harri Tudur i'r orsedd a'i barodrwydd i 

arddel cyswllt Arthuraidd yn apelio at y Cymro a'r Sais fel ei gilydd. 

Yr oedd beirniadaeth Polydore Vergil yn gymaint o fygythiad i'r modd yr 

oedd y Saeson yn synied amdanynt eu hunain ag yr ydoedd i'r Cymry, a'r 

hynafiaethydd Seisnig, Leland, oedd y cyntaf i amddiffyn dilysrwydd y 

Brut (A. O. H. Jarman 1952: 6). Eta i gyd, yr oedd y feirniadaeth yn 

effeithio ar y Cymry'n waeth, am mat hwy ydoedd gwir ddisgynyddion y 

genedl Frythonig y soniai Sieffre amdani, ac mat eu mawredd hwy yr 
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oeddid yn ei amau wrth feirniadu dilysrwydd y testun. Yr oedd dau beth 

allweddol lawn yn bygwth hunaniaeth y Cymro ar yr un pryd, felly : ar y 

naill law yr oedd beirniadaeth William Camden a Polydore Vergil o'r 

Historia Regum Britanniae yn tanseilio balchder cenedlaethol y 

Cymry, (A. O. H. Jarman 1952(2): 162-3; B. F. Roberts 1973: 127) tra oedd Harri 

Tudur, wrth ddefnyddio'r Historia i gadarnhau ei hawl ar frenhiniaeth 

Lloegr, yn ei gyflwyno fel rhan o draddodiad 'hanesyddol' Lloegr a 

gwanhau'r ymdeimlad o wahaniaeth rhwng y ddwy genedl. Yr oedd Cymru a 

Lloegr yn cael eu huno yn y traddodiad, felly, ymhell cyn i'r undod ddod 

yn ddeddf gwlad gyda'i boll oblegiadau cyfreithiol, gweinyddol a 

ieithyddol. 

Roedd Historic Sieffre o Fynwy, felly, wedi dylanwadu'n fawr ar syniad y 

beirdd ynglyn a chenedl y Brytaniaid, a'r Cymry fel ei hetifeddion. 

Byddid yn disgwyl hyn o ystyried y nifer fawr o lawysgrifau sy'n cynnwys 

yr hanes - yn Lladin ac yn Gymraeg - and y mae'r gyfeiriadaeth yn ategu 

hyn yn ogystal. Er nad oedd Sleffre wedi bwriadu canu clodydd y Cymry 

yn ei Historia (BD xvi), yr oedd Cymry'r Oesoedd Canol yn gweld y Brut 

fel allwedd i'w hunaniaeth, a ffynhonnell i esbonio pwy oeddent fel 

cenedl. Er bod cyfran helaeth o'r Historia yn ddirmygus o'r Brython, ac 

yn eu cyhuddo o wendid a llwfrdra, yn enwedig ar 81 ymadawiad y 

Rhufeiniaid o'r Ynys, nid edrychid arni yn y goleuni hwn gan feirdd yr 

Oesoedd Canol. Yr oedd yr Historia Regum Britanniae yn cynnwys cofnod o 

oes our cenedl, yn dyst i uchelwriaeth ei phobl, ac yn gyfiawnhad i 

falchder cenedlaethol. Ond yr oedd iselder ysbryd yn pwyso'n drwm ar y 

Cymry yn y canrifoedd rhwng cwymp Llywelyn yn 1282 a brwydr Bosworth 

yn 1485. Yn 61 Brenhinedd y Saesson, 'bwriwyd holl Gymry i'r llawr' gan 
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ddigwyddiadau 1282 (T. Jones 1971: 258) a cheir mynegiant o galled mewn 

cerddi fel marwnad enwog Gruffudd ab yr Ynad Coch a oedd yn 'hyawdl gan 

alar diobaith' (T. Gwynn Jones 1911: 18). Yr oedd y bedwaredd ganrif ar 

ddeg yn gyfnod o iselder ac ansicrwydd ar gyfandir Ewrop yn gyffredinol 

-y Pla Du wedi effeithio'n ddrwg ar y boblogaeth yn 1348-9, a'r werin 

yn chwannog i wrthryfela . Yng Nghymru, roedd yr anobaith wedi'i 

ddwys^äu gan ymdeimlad a ddarostyngiad gwleidyddol, a cheir nifer a 

gerddi cwyn sy'n adlewyrchu'r dicter a oedd yn lledferwi. Mewn cyfnod 

o'r fath ddigalondid, felly, yr oedd Brut Sieffre yn ddrych i gyflwr 

presennol Cymru. Adroddai'r Brut hanes concwest y Saeson ar y Brython 'y 

dyal eu camwed ac eu syberwyt arnadunt' (BD 3) - sefyllfa a oedd yn 

sicr a daro nodyn cyfarwydd yng nghysgod concwest 1282. Mae elfen 

hunan-feirniadol yn ymddangos yng ngweithiau'r cywyddwyr, sy'n awgrymu 

eu bad yn derbyn beirniadaeth Sieffre ohonynt. Dyna ydoedd barn Huw Cae 

Liwyd, yn ei gerdd foliant i Syr Wiliam a Syr Rhisiart Herbert, 

Gwelaf gynhaeaf gwyw 'nhuedd - Cymry, 
0'u camrwysg a'u trosedd. 

Grist a eilw, cwrs dialedd, 
Concwerwr glan cyn caer gwledd. (HCL1 35 11.25-8) 

Mae'r syniad canoloesol fod traha yn arwain at gwymp yn cael ei grybwyll 

eto San Lewys Glyn Cothi yn ei Awdl Farwnad arwyddocaol i Edmwnd Tudur, 

Dydd dig, a dydd du, 
A fydd, ac a fu, 
Darfu ein bylchu 
Am ein balchedd. (LGC3 12 11.49-52) 
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t 

Brut Siefire a'r Canu Anobaith 

Y mae elfen o gOyn a digalondid yn digwydd yng ngweithiau'r cywyddwyr 

cynnar ac yn parhau hyd ddiwedd Rhyfeloedd y Rhosynnau. Y mae'n digwydd 

mewn cerddi cyffredinol fel y cywyddau brud, a hefyd mawn cerddi sy'n 

deillio o ddigwyddiadau penodol. Mae'r cerddi hyn yn ddadlennol yn y 

modd y maent yn adlewyrchu ansicrwydd cenedl ynglyn A'i sefyllfa 

bresennol, a'r syniad ei bod, drwy ei balchder, wedi colli ei threftadaeth 

a'i thiriogaeth. Yr oedd y syniad o gwymp cenedl, a cholli tiriogaeth yn 

thema sylfaenol yn y testunau hanesyddol a oedd yn adrodd hanes y genedl 

Frythonig. Yn De Excidlo Britanniae Gildas, sonnir an golli brenhiniaeth 

Ynys Prydain, ac y mae San Rigyfarch gerdd Lladin ar yr un thema yn yr 

unfed ganrif ar ddeg, yn cwyno am armes y Normaniaid ar y Cymry. Fel 

Gildas, y mae Rhigyfarch yn priodoli ei chwymp i'w phechod yn erbyn Duw 

a'i difaterwch ynglyn ä'i thynged, 

heu, scelerum cumulus gentis inique, 
heu, peccatricis morbida corda, 
eheu, culparum pondera plena, 
que contra hostem arma leuare 
Inhibuere suo pondere denso. 
gens inimica deo tune Britanna?... 
o deserta deo, oque caducis! 

(Lapidge 1974: 90 11.45-50,92 11.68) 

Cenedl wan a chwynfannus a bortreedir gan Rigyfarch - cenedl sydd wedi 

colli'i hunaniaeth a'i hewyllys, 

fugit honor patris spesque regnandi; 
Libertas perlt atque uoluntas. (ibid. 92 11.74-5) 

Yn yr Historia Brittonum, ar y llaw arall, traethodyn 'a luniwyd yn y 

nawfed ganrif, y mae'r syniad a golled yn esgor ar obaith cenedlaethol - 
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y gobaith o weld ail-sefydlu brenhiniaeth yr ynys, a gwireddiad 

proffwydoliaeth am y ddraig goch ar y ddraig wen (B. F. Roberts 1976: 35). 

Gwelir adferiad o'r undod a chwalwyd gan ddyfodiad y Saeson, a chwymp yn 

troi'n ddyrchafiad. Mae'r thema hon yn cael ei dderbyn eto gan Sieffre o 

Fynwy yn y ddeuddegfed ganrif, a chan feirdd yr uchelwyr, hwythau ymhen 

dwy ganrif eto, wrth iddynt geisio dehongli ac esbonio trychinebau 

gwleidyddol eu dydd. Disgrifiodd Gruffudd Llwyd y sefyllfa bresennol 

adfydus hewn cywydd i Owain Glyndwr, 

Cymry rhag maint eu camrwysg, 
Cenedl druain fel brain brwysg. (IGE 125 11.9-10) 

Dyna ddyfarniad llym Sion Cent, hefyd, 

Och Gymry 
, 
fynych gamfraint! 

Och wyr o'r dynged, awch haint! 
Och faint fu'n wrsib uchod! 
Och ddechrau claer ddyddiau clod! 
A heddiw y'n dyhuddir 
Ar drain heb na thai na thir. (IGE 265 11.1-6) 

Gwelodd Rhys Goch adfyd ei bobl, hefyd, 

Heddiw mae, argae oergrwm, 
Hil Aedd Mawr ar y llawr llwm. 
A oes obaith i'n iaith ni, 
Faith gof awdl, fyth gyfodi? (IGE 337 11.17-20) 

Daw ateb calonogol i'w gwestiwn, 

Oes! Oes! Cwynwn anfoes caith, 
Bo lawn gwbl, byw yw'n gobaith. (IGE 337 11.21-2) 

Vrth edrych ar Frut Sieffre, gallai'r beirdd ymhyfrydu yng ngogoniant y 

gorffennol, and hefyd, gallent weld drych i gyflwr presennol y genedl. 
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GwAl Gruffudd Llwyd wahaniaeth trawiadol rhwng y gorfiennol gwych &'r 

presennol adfydus, 

Cadarnaf blaenaf un blaid 
0 fryd dyn fu Frytaniaid, 
Adgnithion wedi cnithiaw 
Ynt weithian, cywoedran Caw. (IGE 125 11.25-8) 

Y mae Sidn Cent, ar y llaw arall, yn gweld gogoniant y gorffennol fel 

cyfrwng llawenydd, 

Pennaf nasiwn, gwn gwmpas, 
Erioed fuom ni o ras. (265 11.11-12) 

Hynafiaid y Cymry presennol fu'n gyfrifol am sefydlu Caer Droea, Rhufain 

a Llundain, fel y mae'r Brut yn adrodd. Gallai'r Cymry ymfalchio yn hyn, 

a gallent ganfod llygedyn o obaith, hefyd, o'r hanes am lwyddiant 

gweddillion cenedl Troea i orchfygu'u cwncwerwyr o dan arweiniad milwrol 

Brutus, sylfaenydd yr hil. Nid rhyfedd, felly , mai 'Gobeithiaw a ddaw 

ydd wyf' ydoedd byrdwn can Sion Cent i'r Cymry. Y cywydd hwn sy'n 

dangos gliriaf ddehongliad y Cymry o'r Historia Regum Britanniae. Dyry 

gyfiawnhad i fodolaeth y Cymry, a rhydd fynegiant i'w hawl ar Ynys 

Prydain, 

Yr ynys hon o'r einym, 
A roes Crist yn, o'i ras grym. (IGE 266 11.27-8) 

Mae'r Brut hefyd yn cadarnhau eu syniad o fonedd uchelwrol y Cymry, 

Nid ym un fonedd heddiw 
A'n galon, hil gweision gwiw; 
Nac un gyff, lawn y gwn gurr 
A Hensist a Hors hensur. (IGE 267 11.3-6) 
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Cyflwr dros dro oedd ei hadfyd presennol, felly, a chyn pen fawr a dro fe 

ddeuai'r Nab Darogan i achub y genedl, a'i hadfer i'w statws teilwng yn y 

byd. 

Nid Sian Cent oedd yr unig fardd i ddwyn cymhariaeth rhwng gwyr Caer 

Droea A phobl Cymry. Yr oedd 'lladdfa Caerdroea' yn cael ei chrybwyll 

yn aml er mwyn disgrifio sefyllfa o alar neu ofid (LGC2 22,12: 187,2: GO 

219,40), and yr oedd bodolaeth y Cymry, fel gwyr 'o waed Troya' (GO 

209), yn gyfrwng gobaith am barhad y genedl, a dyfodiad awr ei 

buddugo1k eth. 

Yr oedd Brut y Brenhinedd hefyd yn cynnig ateb i gwestiwn y Cymry 

ynglyn A phwy oeddent. Yn 61 Sieffre, y 'Brytannyeyt' ydoedd cenedl 

gysefin Ynys Prydain. Cenedl y 'Brytaniaid', neu'r 'Brython', ydoedd 

prif gymeriad y Brut. Roedd defnydd y cywyddwyr o'r enw 'Brytaniaid', 

naill ai fel term hanesyddol am y bobl a ddisgrifir gan Sieffre, neu fel 

term cyfoes an y Cymry, yn fodd i gyfleu'r gogoniant a fu, darostyngiad y 

presennol, a'r gobaith am well dyfodol. Term ydoedd, a oedd yn corffori 

holl syniad y Cymry amdanynt eu hunain - eu balchder a'u cywilydd, eu 

gobaith a'u hanobaith. Roedd yn derm a oedd yn llawn ystyr yn y cof 

cenedlaethol, ac yn enw ar weddill cenedl falch a oedd wedi gweld machlud 

ei gogoniant and yn disglwyl dyfodiad gwawr. Mae'r term yn digwydd yn 

aml yn y canu brud, yn enwedig mewn cysylltiad A'r Mab Darogan. Y mae 

Dafydd Llwyd yn ei alw'n 'Aer i Frytaen, wyr Frutus' (39 11.84), ac yn 

'brawd hen o'r Brytaniaid' (40 11.11). Gelwir Wiliam Herbert yn 'Britwn 

o'n iaith' (74 11.3), tra bo Harri VII yn 'Brenin Britwn'(65 11.3-4). Y mae 

defnydd Lewys Glyn Cothi o'r term yn digwydd yn aml mewn cyd-destun 
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pesimistaidd, fel yn Awdl Farwnad Edmwnd Tudur - un o'r goreuon o ger-ddi 

anobaith y cywyddwyr, 

Galwer heb galon 
Fry weithian Frython, 
Alltudion moelion 
Yng ngwlad y medd... 

Aeth o fro Ieithon 
Ryw fwg hyd ar Fön, 
Aeth Brython gwirion 
Yn eu gorwedd... 

Yn iach i fenthyg pendefigaeth 
Yn iach lawenydd, yn iach luniaeth, 
Yn iach y Brython, a aeth -i fethu, 
Yn iach gwncweru gwlad Gymru'n gaeth! 
(LGC3 13-15 11.69-72,93-6,147-150) 

Mae'r awdl yn darlunio cenedl sydd wedi colli ei harglwydd. Wrth alw'r 

Cymry'n 'alltudion', ac yn 'gaeth', y syniad sy'n cael ei gyfleu yw eu bod 

wedi colli eu statws cymdeithasol, oherwydd yn 81 y testunau cyfreithiol 

nid oedd gan 'alltud' neu 'gaeth' yr un hawliau, na'r un gwerth yn y 

gymdeithas A'r 'bonheddig canhwynol' <L1B: 58). Yr oedd Edmwnd Tudur, fel 

Mab Darogan potensial, yn ymgorffori addewid o achubiaeth i genedl a oedd 

yn teimlo ei bod yn cael ei thrin yn annheilwng o dan lywodraeth estron. 

Yn sicr, yr oedd y Deddfau Penyd a osodwyd ar y Cymry ar 81 gwrthryfel 

Glyndwr wedi sicrhau nad oedd Cymro a Sais yn gyfartal yng ngolwg y 

gyfraith. I'r sawl a oedd yn gyfarwydd A Brut X Brenhinedd, raedd y 

tebygrwydd rhwng gofid y Cymry a chwyn gwyr Caer Droea yn boenus o 

amlwg, 

Brutus dywyssavc gvedyllon kenedyl Tro yn anuon annerch y 
Pandrasus vrenhyn Groec, a mynegy ydav nat oed teylvng ydav 
atal yg keythywet eglur vrenhynavl genedyl o lyn Dardan, nac 
eu keythyvav yn amgen noc y dylynt yn herwyt eu bonhed. (BD 5) 
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Y mar= hyn yn nodweddiadol o'r modd yr oedd Sieffre yn datblygu ac yn 

pwysleisio natur 9ylchol hanes. Mae'r genedl Frythonig yn codi a 

weddillion Troia - carcharorion sy'n Gael eu rhyddhau a gaethiwed Groeg a 

dan arweiniad Brutus. Yna, ar 61 cyrraedd Prydain a llwyddo, wynebant 

ddau elyn -y Rhufeiniald a'r Saeson - dau argyfwng sy'n dilyn yr un 

patrwm ar wahanol gyfnodau yn eu bodolaeth. Cyfnod dros dro ydyw cwymp 

a darostyngiad Prydain, felly, ac ar ryw adeg amhenodol yn y dyfodol, 

bydd olwyn ffawd yn. ei dyrchafu unwaith eta Manning 1986: 140). Mae'r 

c+ 
syniad fod haves yntailadrodd ei hun yn barhaus yn allweddol i adroddiad 

Sieffre a Fynwy a hanes y genedl. Mae'r cywyddau brud hefyd yn 

mabwysiadu neges gyffredinol Brut Sieffre, yn ogystal 8 rhai a ddelweddau 

a symbolau Proffwydoliaethau Myrddin, ac yn pwysleisio cyflwr adfydus y 

byd presennol er mwyn cyfiawnhau'r dyfodol disglair a broffwydir. Mae'r 

dull cwestiwn ac ateb, neu'r ymryson farddol, yn fframwaith effeithiol i 

gyfleu amheuon y Cymry, fel yng ngherdd Gruffudd ap Llywelyn Fychan i 

Ddafydd Llwyd, 

0 Dduw beth a obeithir 
Gwedi twyll ac adfyd hir? 
Aeth pob arwydd a wyddwn 
Am ein byd yma yn bwn (DL1 167 11.41-4) 

Yr oedd hyn yn gyflwyniad cyfleus i gerdd frud a fyddai'n ceisio darlunio 

gobaith cenedl mewn dull amwys ac esoterig. Mwy trawiadol, o ran eu 

disgrifiadau o alar neu ddarostyngiad, ydyw rhai o gerddi marwnad y 

cyfnod, lle mae'r adfyd nid yn unig i'w briodoli i bolisi llywodraeth 

ymwthiol neu ansefydlogrwydd gwleidyddol, and yn deillio o ddigwyddiad 

penodol lle'r effeithiwyd ar wlad a chymdogaeth gan farwolaetb uchelwr 

pwysig. Yr oedd marwolaeth Syr Gruffudd Fychan o Gegidfa yn ddigwyddiad 
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o drals a oedd yn adlewyrchu'r anghyfraith a'r anhrefn yng Nghymru yn 

ystod y bymthegfed ganrif. Yr oedd Gruffudd yn euog o ladd Syr 

Christopher Talbot, ei feistr, ym mis Awst 1443, a chafodd ei ddienyddio 

ar orchymyn Harri Grae, Arglwydd Powys, er iddo gael addewid o 

saffcwndid ganddo. Mae cywydd Lewys Glyn Cothi iddo yn rhoi dehongliad 

brudiol i'r digwyddiad, 

Drwg lawn fydd pob anobaith, 
Duw Nef, oes wared i'n iaith? 
Darfu ein gyrru o'n gwedd, 
Delwau ym Pr dialedd. 
Darfu i Bowys beth truan, 
Duw a wnaeth ei bod yn wan. (LGC3 71 11.1-6) 

Digwyddiad a ddeilliodd o fethiant y Cymry a'r Saeson i gyd-fyw a 

chyfaddawdu ydoedd hwn, a cheir awgrym fod y bardd yn rhoi dehongliad 

hanesyddol i'r digwyddiad, 

0'r saith ugeiniaith a gad, 
Isa' ydyw'n gosodiad. 
Os isa' gynt fu'r Saeson, 
Isa' ým yn yr oes hon. (ibid. 11.21-4) 

Ceir cerdd debyg gan Hywel Cilan i Ddafydd Llwyd o Abertanad, a fu farw 

mewn rhyw ysgarmes yn 1465. Ni cheir rhyw lawer o fanylion an hyn, ac 

eithrio iddo farw yr un pryd a Rheinallt ap Gruffudd ap Bleddyn o'r Twr, 

gwr nid anenwog am ei wrth-Seisnigrwydd. Yr oedd yn naturiol, mewn 

marwnad uchelwr, i bwysleisio'r teimlad o galled, and unwaith eto, ceir 

dehongliad 'cenedlaethol' i'r digwyddiad, sy'n cysylltu'r Cymry, neu bobl 

Powys, o leiaf, A chenedl Caer Droea, 

Bellach, ein rhent a ballodd 
A'n byd heb ddim wrth ein bodd. 
Pawb a Al draw, pobl Droia, 
A'n gwelan' oll mewn glyn is 
Wedi dwyn - wrth bwy cwynir? 
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Ein gwlad a'n tref tad a'n tir. (HC 8-9 11.19-24) 

Yr oedd Elfsau ap Gruffudd ab Einion yn perthyn i deulu a oedd yn 

bleidiol i'r Tuduriaid yn y bymthegfed ganrif (GG 358), a phan ganodd 

Gutun Dwain ei farwnad, mae'r thema a anobaith cenedl ynghyd A dylanwad 

Brut y Brenhinedd yn amlwg yn y gerdd, 

Llwyr o beth! Lie our a bwyd 
Llin Troya, o11 yn treiwyd! 
Issel ym, gwaith wasel oedd, 
A'n hynaif yn vrenhinoedd. (GO 233 11.1-4) 

Mae'r bardd yn coffäu brenhinoedd y Cymry, a'r parhad a fu tan Owain 

Glyndwr, 

Kan koron kynn Saesson sydd 
0'n kronigl a'nn kyrenydd, 
Kann t'wyssoc rowioc o 'rrain, 
A'i diwedd vv hyd Ywain. 
Y kyff hwn, oedd y'n koffav, 
A 1äs pann aeth Elissav. (GO 233 11,5-10) 

Parhau o hyd a wna'r llinyn sy'n cysylltu'r gorffennol arwrol ä'r dyfodol 

gobeithiol, a gadawodd Elisau ddeuddeg o blant i'w olynu, 

A Kael llwythav'r Israel yr ys, 
0 lawn henwaed yn hynys. 
Adar y gweilch ydiw'r gwyr, 
Ac adanedd gwaed Ynyr; 
Buail Siankyn ab Ieuan, 
Blodav'n faith yw'r blaid a wnan. (GO 235 11.47-52) 

Nid oedd pawb yn barod i dderbyn esboniad Sieffre o Fynwy a'r cywyddau 

brud ynglyn ä thynged y Cymry, fodd bynnag. Nid oedd dihangfa ym Mrut 

y Brenhinedd i'r bardd Meredydd ap Rhys, 

Y brat llwyd ymysg brot llaid, 
Brut hen lyfr y Brytaniaid; 
Brwydr ar dir Camber ydwyd, 
Brychliw dwrch, brycheulyd wyd. 
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Beth a dal y'm d'obeithiaw? 
Yn boeth y bych, hen beth bawl... 
Addaw i'r bobl a wyddyn 
Fyd da, ag heb ddyf od hyn; 
Cred fi na rown wellty n crin 
Er myrdd o eiriau Merddin. (T. Gwynn Jones 1915: 74) 

Dylanwad Sieffre o Fynwy ar y Syniad o Gynru 

Yn ogystal ä chynnig ateb i'r cwestiwn pwy oedd y Brython, yr oedd y 

Brut yn cynnig esboniad 1'r enw Cymru, hefyd. Ynglyn ag enw'r wlad, a'1 

thri rhaniad, y mae Sieffre'n trot at ffug-hanes am ei esboniad, 

A Locrinus, canys hynhaf oed, a gymerth y rann berued o'r enys, 
yr honn a elwir Lloegyr We enw ef; ac y kymerth Kamber o'r tu 
arall y Hauren, yr hon a elwir o'e env of Kymry; ac y kymerth 
Albanactus y gogled, yr hon a elwis ynteu a'e enw of yr Alban. 
(BD 21) 

Esboniad cyfleus, and di-sail, fel vifer o ddamcaniaethau Sieffre o Fynwy. 

Eponymau ydynt, a ddatblygwyd gan Sieffre o'r enwau Cymru, Lloegr a'r 

Alban, yn hytrach nag enwau'r arweinwyr a enwodd eu tiriogaethau ar eu 

hol (B. F. Roberts 1973: 138). Eto i gyd, mae'r ddamcaniaeth hon yn 

arwyddocaol o safbwynt agwedd y Cymry tuag at eu gwlad, ac mae'n amlwg 

fod y beirdd yn gweld y Cymry fel disgynyddion Brutus a Chamber, fel y 

dengys y cyfeiriadau yn eu canu. Mae cysgod Caer Droea i'w ganfod yng 

nghyfeiriadaeth y cywyddwyr - mewn cymariaethau a delweddau, ac mewn 

cyfeiriadau at linach. Roedd Sion Edwart o'r Waun 'vat Brvtvs', yn 61 

Gutun Owain ( t. 287.11.11), tra owd Cymreictod Wiliam Gruffudd o'r Penrhyn 

wedi'i gadarnhau gan ei achau nodedig, 

Aer Gwilym o Roec aelwyd, 
0 Gaer i Went gorav wyd. 
Gem a ryal Gymraec, 
Gwaed Tro'n d'61, gaterwen dec. (GO 283 11.7-10) 
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Mae adroddiad Sieffre o'r hanes am Brutus yn rhannu Ynys Prydain rhwng 

ei dri nab -y dull Cymreig o etifeddu - yn rhoi cymhariaeth gyfleus i'r 

beirdd hefyd, fel y dengys cerdd Ieuan ap Tudur Penllyn i dri nab Sion 

ap Maredudd o Elfionydd, 

Tir a adwyd rhwng tridyn, 
A Noe Hen a fynnai hyn. 
Meibion, rhoed ym, i benrhaith, 
Brutus ap Sulus eilwaith; 
Tri mab Sibn yn Eifionydd, 
Tyrfa fawr o'u torf a fydd. (TP 77 11.1-6) 

Defnyddid Caer Droea fel cymhariaeth ar gyfer tai'r uchelwyr - fel yn 

nisgrifiad Tudur Penllyn o Blas Huw Conwy o Fryneuryn, 

'Mae fo'r Cymro? ' nedd Cymry, 
'Mae Huw? ' Bendigid Duw'r ty: 
Megis arwydd arglwyddwaed, 
Meddai Huw - Duw a ro daed - 
'Taria i edrych drych Caer Dro, 
Twr Huw Conwy, trig heno'. (25 11.1-6) 

Defnyddiodd Lewys Glyn Cothi hanes y gwrthdaro rhwng Groeg a Throea yn 

un o'i gerddi yntau, hefyd, gan bwysleisio rhagoriaeth Troea, er mwyn moll 

Elfael a'i phobl, 

Lied oedd, yn un dröell deg, 
Droea na dwy o Röeg, 
A Groeg a aeth Ali gwyr gynt 
Trwy wal Troea ä'i helynt; 
Gwyr dwy Elfael, hwy a An' 
Drwy wledydd daear lydan. (LGC3 89-90 11.37-42) 

Mae'r syniad o Cymru fel tiriogaeth Camber yn cael ei grybwyll drwy 

gydol cyfnod y cywydd. Nid oes and un cyfeiriad at Gamber yng 

ngweithiau'r Gogynfeirdd, yn 61 geiriadur Lloyd-Jones, a chyfeiriad 
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dtweddar ydyw hwnnw mewn cerdd gan Feirug ab Iorwerth i Hopcyn ap Tomas 

o Lyn-nedd - cyfoeswr i Owain Glyndwr, a gwr a oedd, o bosib, yn berchen 

ar Lyfr Coch Hergest, a oedd yn cynnwys Brut Sieffre (TL1M 13), 

Kymro ydiw of kymmeredic. 
kyfreith erbynnyeith wr arbennic. 
Kamber rymuster o rwym ystic. 
callon yn brydyon yn buryedic. (L1CH 1374 11.13-16) 

Mae Dafydd ap Gwilym yn defnyddio'r ymadrodd 'Gwlad Gamber' am Gymru yn 

ei gerdd 'Hudoliaeth Merch' (DG 232,70), a cheir yr enwau 'rhan Gamber' a 

'bro Gamber' gan Rys Goch a Guto'r Glyn (IGE 324,20; GG 29,25). Ceir 

cyfeiriad at Gamber etc ym marwnad Phylip ap Madog o Halchdun gan Gutun 

Owain, wrth iddo ddisgrifio'r uchelwr fel cynrychiolydd ei genedl, 

Dewrder llin Gamber i gyd, 
Y mae'n gorwedd mewn gweryd. (GO 197 11.29-30) 

Ceir cyfeiriadau tebyg ar ddiwedd cyfnod y cywydd, hefyd, fel yng 

nghyfeiriad Sion Tudur at dristwch y Cymry adelt carchariad William Parri 

yn 1581-2, 
Prudd lawn y'n parodd ennyd, 
Prudd-der gwlad Gamber i gyd. (ST 169 11.1-2) 

ac eto yng nghywydd gwrthseisnig Lewys Morgannwg i Syr Wiliam Fychan, 

wyr Syr Rosier Fychan o Dre'r Twr a fu farw ym Manbri ym 1469, 

Cymro waed Cymru ydwyd 
accwy am brans Camber wyd 
mogelwch mae gwialen 
i mae r waits ar gymru wen. (LX 340 11.71-4) 

Harri VIII ydoedd 'prins Gamber', yn 61 pob tebyg, sy'n awgrymu fod 

Camber yn cael ei ddefnyddio fel enw am Gymru yn y fan hon. Yna, mewn 
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cerdd i Walter Devereaux, iarll Essex, sonia Lewys Korgannwg am 

ddylanwad yr iarll ar y cyfandir ac ym Mhrydain, 

Aensio maen brytaen bwriater (meysydd) 
moesen kenedl gamber. (635 11.21-2) 

Y tro hwn, cyfeiriad at y bobl, ac nid at y wlad, a geir mewn cysylltiad 

ä'r enw Camber. 

Dylanwad y Trioedd ar y Syniad o Gymru 

Ffynhonnell bwysig arall o safbwynt addysg y beirdd ydoedd Trioedd Ynys 

Prydain. Y trioedd, mwy na thebyg, ydoedd man cychwyn y cof 

cenedlaethol. Yn y fan hon, ceir cofnod o draddodiadau sy'n coffäu undod 

yr Ynys fel teyrnas, ac sy'n porthi'r delfryd hwnnw ymhlith etifeddion ei 

thrigolion Brythonig. Mae Rnweu Ynys Prydein yn cynnwys elfennau sy'n 

gynharach na Historia Sieffre ac yn coffäu enwau lleoedd anghofedig o'r 

Hen Ogledd (TYP cxxiv). Mae dylanwad y cyfeiriadau hyn i'w ganfod yng 

nweithiau'r cywyddwyr, hefyd, ac yn gymorth inni ddeall eu darlun hwy 

o'r diriogaeth yr oeddent yn ei meddiannu. Yn Llyfr Gwyn Rhydderch, ceir 

y cofnod hwn, 

ENWEU YNYS BRYDEIN YV HYNN: 
1. Kyntaf henv a uu ar yr Ynys Hon, kyn no'e chael na'e 
chyuanhedu: (G)las Merdin. Ac vedy y chael a'e chyuanhedu, Y 
Vel Ynys. Ac wedy y goresgyn o Brydein vab Aed Mavr, y dodet 
arnei Ynys Brydein. (TYP 228) 
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0 safbwynt barddoniaeth cyfnod y cywyddwyr, gwell ganddynt briodoli'r 

enw 'Prydain' i Brutus nag i Brydein fab Aedd Mawr, ac ni sylwais ar un 

cyfeiriad at Glas Merddin yn y'cerddi (B. F. Roberts 1976: 34). Mae'r term, 

'Y Fdl Ynys', ar y llaw arall, yn un digon poblogaidd gan y beirdd, fel y 

sylwodd Rachel Bromwich yn ei hargraffiad o'r Trioedd (231). Mae Gutun 

Owain , mewn cywydd i Huw Morgan i ofyn gwalch dros Sion Pilstwn, yn 

cyfarch Huw ac yn dymuno, 

Bid y'w rann, Beda o Rys, 
Flaenion klod y Fel Ynys. (GO 87 11.11-12) 

Mewn cywydd moliant i Huw Conwy o Fryn Euryn, fe geir y ganmoliaeth hon 

i haelioni'r uchelwr, 

Val vn dros y Vel Ynys 
Yn orrav hael, yw nai Rrys. (GO 253 11.51-2) 

A phan fu Gutun Owain farw, canodd bardd anhysbys ei farwnad, gan alaru, 

Diflanwyd o'r F61 Ynys 
Defodau a llyfrau y llys. (GO 341 11.31-2) 

Epithet digan ystrydebol am Gymru ydyw'r 'FA1 Ynys' yng ngweithiau'r 

cywyddwyr, er bod awgrym o ystyr ehangach yng ngherddi cyfnod 

Rhyfeloedd y Rhosynnau, gyda'u harlliw o frud, a'u gweledigaeth o adennill 

yr Ynys i'r Brython. Anogir Gruffudd Fychan a Gorsygedol gan Dudur 

Penllyn i warchod y wlad ar gyfer dychweliad Siasbar Tudur o'r cyfandir, 

Cadw flaen cad y F61 Ynys 
Tros yr Iarll, for wayw Syr Rhys. (TP 5 11.57-8) 

Felly hefyd awdl Dafydd Llwyd 1 Ddewi, He proffwydir anhrefn ar yr 'ynys 

hon' yn ei chyfanrwydd, 

Dyma'r amser y daw'r ymswrn 
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Y dewr yn ddlg, a dur'n ei ddwrn, 
Er enwi swrn o'r ynys hon... 

Gwyr aflonydd, gwae'r F61 Ynys. 
Gwedi'r ymwrdd gwaed ar emys. 
A braw dyrys rhwng brodorion. (DL1 47 11.47-9,53-5) 

Y mae'r enw'n cael ei ddefnyddio yn yr unfed ganrif ar bymtheg, hefyd, fel 

y dengys yr enghraifft ganlynol o awdl foliant o waith Rhisiart Fynglwyd 

i Ddafydd Fychan, 

Yn dad i'r hall wlad, a'r llys - ywch, Dafydd, 
A dyfyn ffair a gwys, 

Yn fiaenor i'r FA-1 Ynys, 
Yn nesa'i radd, nai Syr Rhys. (RhF 64 11.17-20) 

Mae'r syniad o Brydain fel uned ag iddi dair rhan yn cael ei amlinellu yn 

y Trioedd, hefyd, 

Sef y dylyir y daly vrthi: Coron a Their Taleith. Ac -yn 
Llundein gvisgav y Goron, ac ym Penryn Rionyt yn y Gogled vn 
o'r Taleithieu, ac yn Aberfra(w) yr eil, ac yg Kerniv y dryded. 
(TYP 228) 

Mae'r syniad hwn o raniad Ynys Prydain dipyn yn fwy hynafol na'r syniad 

a osodir gerbron yn yr ychwanegiad yn Peniarth 50, sy'n dilyn Sieffre o 

Fynwy yn bur fanwl, 

Teir Ynys Prydein : Lloegyr a Chymry a'r Alban. 

Ac nyt oes dlyet y neb ar (yr) Ynys Hon, namyn y genedyl 
Gymry ehun, Gweddillyon y Brutannyeit, y ddeuth gynt o Gaer 
Droea. (ibid. ) 

Wrth edrych ar y dyfyniad cyntaf o'r ddau uchod, dyfyniad sy'n deillio a 

draddodiad hyn na Sieffre o Fynwy, ac sy'n crybwyll cysylltiad A Phenrhyn 

Rhionydd yn yr Hen Ogledd, fe welir amlinelliad o ddarlun cynnar a wlad. 

Ynys Prydain oedd yr uned - neu, o leiaf, dyna ydoedd yr enw a roddwyd 
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ar yr uned - a'i phrlf-ddinas ydoedd Llundain. Y mae'r syniad o Goron 

Llundain fel symbol o frenhiniaeth yr Ynys i'w ganfod yn y chwedlau a'r 

cyfreithiau, a bernir fod Sleffre o Fynwy yn gyfrifol am gyflwyno'r 

syniad hwn i 'r trnddodiad (S. Lewis 1973: 6-7). Y mae'r syniad o undod 

Ynys Prydain yn hyn na hyn o lawer, Todd bynnag. Y mae A. W. Vade-Evans 

yn priodoli'r syniad i Gildas (AC XCV: 249), ac y mae T. M. Charles Edwards 

yn gweld oli on o'r syniad yng ngwait h Beda, yn yr achau ac yn Nennius 

(1970: 290). Ynglyn A'r tair talaith a enwir yn y Trioedd fel y rhannau 

sy'n ffurflo'r uned o Ynys Prydain - er nad ydynt mor daclus 9'r 

rhaniad modern, a'r un a roddir gerbron San Sieffre, sef Lloegr, Cymru 

a'r Alban - maent yn cyfeirio'n benodol at unedau tiriogaethol a 

feddiennid San bobl Frythonig, sef yr Hen Ogledd, Cymru a Chernyw. Yr 

awgrym a geir yw bod yna ymwybyddiaeth o berthynas rhwng trigolion y 

rhanbarthau hyn, a bod hyn, yn ei dro, yn creu ynwybyddiaeth o 

gysylltiad ar lefel diriogaethol bur eang. 

Hid Prydain, yn ei gyfanrwydd, fel uned ddaearyddol benodedig, a olygid 

wrth 'Ynys Prydain' yn y Trioedd a ffynonellau eraill. Yn bl A. W. Wade- 

Evans, yn ei drafodaeth ar Epistola Gildas, llythyr i geryddu arweinwyr 

seciwlar ac eglwysig 'Britannia', nid Ynys Prydain a olygid wrth yr enw 

'Britannia', and cyfran ohoni, yn cynnwys Cymru, Gwlad yr Haf, Dyfnaint a 

Chernyw (A. V. Wade-Evans 1959: 23) Enw ydyw, yn fynych, ar deyrnas sy'n 

cynnwys tiriogaethau'r pobl Frythonig. Fe welir yr un dehongliad i'r term 

yn y rhamantau Arthuraidd yn Ffrangeg, 

Although Arthur in a number of romances is called 'King of 
Britain', the term does not include all we understand today by 
Britain. It seems to mean, very broadly, the land occupied by 
the British as distinct from the Saxons, Picts etc., and hence 
mainly the Welsh, except when through memories of Geoffrey and 
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Vace the British are still envisaged as being in possession of 
large tracts of what is now (and was already in the twelfth 
century) England. Sometimes 'Bretagne' clearly includes 
'Logres', often mentioned as a quite different country and 
derived from the Welsh 'Lloegyr' ('the Plain'). It meant 
originally the eastern part of the island of Britain, to the 
south of the'Humber, in other words the Saxon as distinct from 
the Celtic part of Britain. (Rickard 1959: 104) 

Mae'r ymadrodd 'Tair Ynys Prydain' yn fersiwn Peniarth 50 o Enweu Ynys 

Pry yn digwydd yn aml mewn testunau Cymraeg canol, ac ystyr y gair 

ynys yn y cyd-destun hwn ydyw 'talaith, gwlad, teyrnas' (T. Jones 1956-8: 

268-9)(1). Os felly, gellid derbyn fod y gair 'ynys' yn gallu cael ei 

ddefnyddio'n weddol lac yn yr ymadrodd 'Ynys Prydain', hefyd. Mae'n sicr 

mai rhyw syniad pur annelwig a oedd gan y beirdd o'r rhannau hynny o'r 

ynys y tu hwnt i Glawdd Offa, ac mai darlun wedi'i seilio ar eu 

gwybodaeth o Kanes y genedl a'u cof o chwedlau, storiau a hengerdd o'r 

Hen Ogledd ydoedd eu darlun o'r uned diriogaethol eang hon. 
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Cymru a Chymry ym Marddonlaeth Gymraeg Gynnar 

1. Tiriogaeth 

Roedd dartun y cywyddwyr o Gymru fel uned dipyn yn fwy diriaethol na'u 

darlun o Brydain. Roedd eu cylchoedd clera, a'u hymwybyddiaetb o awdurdod 

yr uchelwyr mewn gwahanol rannau o'r wlad yn rhannol gyfrifol am hyn, 

ynghyd a nifer o ddigwyddiadau hanesyddol o bwys. Roedd 'Cymru' yn 

ddiffiniad a oedd o fewn eu hamgyffred, tra oedd 'Prydain' yn haniaethol - 

yn perthyn i hen hanes, ac i ddelfryd dyfodol pell. Yr oedd syniad y 

beirdd am yr hyn a olygid wrth Gymru fel endid dlrlogaethol wedi'i 

ddylanwadu gan draddodiad a chan brofiad - 'traddodiad', ar y naill law, yn 

rhos darlun o'r modd y datblygodd Cymru'n endid diriogaethol o ganlyniad i 

ddigwyddiadau allweddol yn ei hanes; a 'phroflad', ar y llaw arall, yn dod 

A'r bardd i gysylltiad personal a daearyddiaeth Cymru o ganlyniad i 

gylchdeithiau clera, pererindodau ac yn y blaen. Adlewyrchir y dylanwadau 

hyn ym marddoniaeth y cyfnod. 

Yr oedd sefydlu Clawdd Of fa yn yr wythfed ganrif wedi gosod llinell derfyn 

a diffiniad ar dirlogaeth Cymru - ffin a oedd yn symbol gweladwy o 

gyfaddawd rhwng dau grwp o bobl (J. G. Thomas 1957: 186). Mae'r 

ymwybyddiaeth o'r Clawdd fel ffin yn cael ei adlewyrchu mewn cyfeiriadau yn 

y farddoniaeth. 0 fewn tiriogaeth benodol Cymru yr ymestynnai'r son am 

enwogrwydd Ieuan ab Einion, yn 61 Iolo Goch, 

Hynod yw dy henw a da, 
Had Gruffudd, hyd Gaer Offä. (IG 171 11.9-10) 
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Roedd y ffin i'w gweld yn eglur yr_g nghyfnod y cywydd ac edrychid ar 

uchelwyr yr arcial fel ei gwarchodwyr, fel y dywedodd Hywel Cilan am 

Gruffudd Penrhyn ap Llywelyn o Ddeuddwr, ger yr afon Hafren, 

Ceidwad ar y ddwywlad dda 
Yw Gruffudd dan Gaeroffa. (HC 11 11.11-12) 

Canodd Owain ap Llywelyn ab y Noel nifer o gerddi i uchelwyr y Gororau - yn 

eu plith Gruffudd ap Hywel ap Dafydd o'r Ystog, 

Cleddau awch ar y Clawdd wyd, 
a wrthodes North ydwyd. (OLIM 13 11.13-14) 

Mae'n ddiddorol gweld fod Gutun Owain yn ystyried Offa, un o frenhinoedd y 

Saeson, fel gwarchodwr delfrydol ar y diriogaeth gyffiniol, wrth iddo annog 

Siön Edwart o'r Vaun i ddilyn ei esiampl, 

Dyred i ofni dewrrion! 
Dial Sais yw dy law, Sibnn. 
Of fa gryf, nev Ffwc a'r iav 
Vytt, ar vin y tervynav, 
Kawr o'n blaen, kywir yn blaid, 
Kvras i gadw kywiriaid (GO 287 11.29-34) 

Roedd afon Hafren yn cael ei hystyried yn derfyn dwyreiniol ar Gymru, 

hefyd, fel y dengys cyfeiriad gan Rys Goch Eryri mewn cywydd i Robert ap 

Maredudd, 
Bonedd, and odid beunoeth 
Y cwsg ein hen farwn coeth, 
Rhwng Hafren hoyw ddwfr gloyw glAn, 
Llu gwrth a L1i ac Arthan, (IGE 303 11.17-20) 

Dwy afcn ar ochr ddwyreiniol Iwerddon ydyw Lli ac Arthan, yn 61 cyfeiriad a 

geir ym Mabinogi Branwen (PKM 193). 
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Bid oedd Clawdd Cffa'n llinell derfyn gwbl ddiamwys, ar unrhyw gyfrif. 

Ffin 'drosiadol' ydoedd, yn 81 R. R. Davies (1978: 15) - 'figurative phrases 

for a bouldary that did not in fact exist. Instead of a boundary there was 

a march'. Defnyddir 'Y Mars', hefyd, gan y beirdd, fel term i ddynodi'r 

ffin ddwyreiniol, a dangosir hyn mewn cyfeiriad ystrydebol, and 

arwyddocaol, gan Lewys Glyn Cothi yn ei farwnad i Ddafydd Llwyd ap Dafydd 

ab Einion o'r Drenewydd. Sonia am Gymru gyfan, rhwng Mon a'r Mers, yn 

clywed ei alargan an Ddafydd, 

Vy natsein am wyr einion. 
A glyw y mars ac ael mon. 
Am hil mredud ap g'lm. 
mae kymru heb dalu dim. (LGC2 86 11.9-12) 

Y mae nifer o hanesion nas ceir yn Sieffre a'r Trioedd yn chwarae rhan 

bwysig yn amgyffrediad y beirdd o Gymru, hefyd.,, Dylanwadol, o safbwynt 

syniad y beirdd o enwau lleodd yng Nghymru, ydyw'r traddodiad am ddyfodiad 

Cunedda a'i feibion i Gymru o Fanaw Gododdin gan yrru'r Gwyddyl o'r tir. 

Adroddir yr hanes hwn gan Nennius yn ei Historia Brittonum (A. W. Wade-Evans 

1938: 80) and mae'r traddodiad am feibion Cunedda yn rhoi eu henwau ar 

ranbarthau yng ngogledd a gorllewin Cymru yn perthyn i gyfnal mwy diweddar, 

ac mae'n bosib mai ymgais fwriadol i esbonio enwau ardaloedd ydyw. Mae 

Nora Chadwick yn barnu fad hanes Cymru yn cychwyn gyda'r hanes am ddyfodiad 

Cunedda i Gymru (N. K. Chadwick 1963: 66) 

Hanesyn arall sydd wedi gafael yn nychymyg y beirdd ydyw'r stori am Rodri 

Mawr yn rhannu'i deyrnas yn dair rhan rhwng tri o'i feibion. Yn 61 Gerallt 

Gytnro, 
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Yr oedd i Rodericus Magnus, yr hwn a elwid Rhodri Mawr yn 
Gymraeg, a deyrnasai dros Gymru i gyd, dri mab, Merfyn, Anarawd a 
Chadell. Rhannodd y tri hyn Gymru i gyd rhyngddynt. Aeth 
Gogledd Cymru i ran Merfyn. Powys i Anarawd, a Deau Cymru, gyda 
bendith yr holl bobl ac eiddo ei frodyr, i Gadell. (T. Jones 1938: 
168) 

Adroddir hyn ar gerdd gan Ddafydd Nanmor, mewn cyfres o englynion di-deitl 

a briodolir hefyd i Lewys MSn, 

Tri meib [i] Rhodri mewn tremyn - ei keid, 
Kade11, Anerawd, Xervyn. 

Rhannodd of 'r hon oedd yr un, 
Rhoddiad holl Gymru rhyddyn. 

Rhannodd a gododd er gwell - dann efydd, 
Dinefwr i Gadell. 

Y mab hynaf o'i stafell, 
Penal o wyr, Pwy un well? 

Anerawd gwästawd dan go - yn gyfan 
A gafodd Aberffra. 

Mae daioni Duw yno; 
Fe blau ei bryniau a'i bro. 

Gwir y ddywedir am ddun - paen ifank 
Powys kafas Mervyn. 

Llyna'r modd it adroddyn 
Y treier rhwng y trywir hyn. ON 118) 

Mae'r hanes am RCodri Mawr yn rhannu'i deyrnas yn bwysig o safbwynt yr 

amgyffrediad o Gymru, nid yn unig am ei fad yn hybu'r syniad o Gymru fel 

uned ag iddi dair rhan, and hefyd an ei fad yn crybwyll y dull Cymreig o 

etifeddu tir - dau bette sy'n cael ei adlewyrchu'n anuniongyrchol mewn cerdd 

gan Deio ab Ieuan Du i dri mab Owain ap Gruffudd o Riwsaeson, 

A Teg yw'r gwyr, rid hagr eu gwaith, 
Teirw teilwng y tair talaith. 
Tair afon gynt a rifwyd 
0 ddwyfron Pumlumon lwyd, 
Tri garw, a red trwy'r goror 
Ac un ymyss eigion m5r; 
Felly'r gwyr, fy llwyr gariad 
I rannu tir o'r un tad. (DID 156 11.45-52) 
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Nid yw'r enw Quwu, neu Kym y, yn 61 ei sillafiaeth ganoloesol, yn digwydd 

tan y seithfed ganrif. Gymry oedd yr enw ar y wlad, ac ar ei phobl - ni 

ddefnyddiwyd gwahanol sillafiad i wahaniaethu rhyngddynt tan yr unfed 

ganrif ar bymtheg. ltae'r gair Cyr yn deillio o'r Brythoneg *Combrogos, 

'cyd-wladwr', a'r lluosog Cymry o aCombrogi (GPC 770), tra bo'r 

gwrthwyneb, alifrn, o'r Galeg Allo-broges yn golygu 'gwlad estron', neu 

rywun o wlad neu fro arall (GPC 77). Mae'r un enw yn cael ei ddefnyddio 

am drigolion Cumbria mewn nifer o destunau - nifer ohonynt yn deillio a 

gyfnod y ddegfed ganrif i'r all ganrif ar ddeg (E. Phillimore 1892: 97-8) - 

testunau fel Chronica Ethelwald, yr Anglo-Saxon Chronicle a bywgraffiadau 

seintiau, megis St Cadroe, St. Kentigern a St. Petroc. Cumbria ydyw Cumbri 

yn yr Anglo-Saxon Chronicle - tiriogaeth a oedd yn ymestyn o'r afon Derwent 

s 
hyd at dde'r Alban. Mae bywgraffiad St Keatigern gan Jocelyn o Furness yn 

ddiddorol am ei fod yn nodi dychweliad y sant o Lanelwy i Cumbria, fel 

dyfodiad 'de Wallia ad Cambrian'. Yn wir, ymddengys fel pe bai'r term 

CXmry yn cael ei ddefnyddio'n amlach am yr ardal hon nag an Gymru yn y 

cyfnod hwn, fel y sylwodd Pbillimore, 

there seems to be no early use of Cumbria. Cambria, or Cymry for 
modern Wales or its inhabitants in any documents preserved to us 
except in the older Welsh poems and in the Welsh laws. (99) 

Mae'r enghraifft gyntaf o'r gair Cymru yn digwydd yn y gerdd 'Moliant 

Cadwallon', darn o hengerdd sy'n dyddio o'r seithfed ganrif (R. G. Gruffudd 

1978: 28). Mae'r llawysgrifau sy'n cynnwys y gerdd yn perthyn i gyfnod 

dipyn yn ddiweddarach, fodd bynnag, ac anodd gwybod ar ba adeg yn ystod ei 

chyfansoddi neu ei throsglwyddo y daeth y gair Cymru i mewn iddi. Mae'r 

gair Cymru yn digwydd saith o weithiau yn y gerdd, sy'n adrodd hanes 

ymgyrchoedd Cadwallon yn erbyn Edwin. Sonnir amdano'n colli gwyr yng 
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Ngwynedd, yn pebyllu ym Mbn, ac yr. ennill buddugoliaethau eto yn Llong a 

Chaergaradog yng Ngogledd Ddwyrain Cymru. 'Cymru' ydyw'r diriogaeth y 

mae'n ei hamddiffyn, 

Cyman a gweithen i dan addas 
Ar wyneb Cymru, Cadwallon was. (ibid. 31 11.27-8) 

Gelwir Cadwallon yn 'lluyddawg Prydain' ac yn 'funer Prydain' (11.29,38), 

hefyd, and awgrymir mai 'Cymru' ydyw'r diriogaeth sy'n cael ei hamddiffyn - 

tiriogaeth sy'n ymestyn hyd Borth Ysgewin yng Ngwent yn y De: 

Cedwid grudd Cymru can ddiffer - ei ysgwyd, 
Ei ysberi pell yd glywer. 

(Caeawg cynhorawg cawgawg ffer) 
Pefr Borth Ysgewin, cyffin aber. (31 11.40-3) 

Y mae hwn yn rhagflaenu disgrifiad Gerallt Gymro o derfynau daearyddiaeth 

Cymru, 

Hewn hyd o Borth Gwygir ym Mon i Borth Ysgewin yng Ngwent, 
ymestyn am ryw daith wyth niwrnod; and mewn lied a Borth Mawr 
Tyddewi, hynny yw, yr harbwr mawr, i Ryd Helyg, a elwir Walford 
yn awr yn Saesneg, dros ryw daith pedwar diwrnod yr ymleda. 
(T. Jones 1938: 167) 

Mae'r ffaith fad Porth Ysgewin yn cael ei galw'n aber gyffiniol yn awgrymu 

fad ymwybyddiaeth o ffin diriogaethol wedi datblygu yn y fan hon. Ar y 

llaw arall, mae'r diriogaeth y mae Cadwallon yn ymdrechu drosti yn ymestyn 

tu hwnt i ffiniau'r Gymru fodern - yn y gogledd, o leiaf, oherwydd dywedir 

iddo roi Efrog ar dAn, 

Ysbyddawd Cadwallon Gaergaradawg - fre, 
Wrth ei gyfwyre gynne Efrawg. 

(R. G. Gruffudd 31 11.36-7) 
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0 gofio nad oedd Clawdd Of fa wedi'i osod fel arwydd gyffiniol tan ryw 

ganrif wedi cyfnod Cadwallon (J. E. Lloyd 1911: 198) ymddergya fad hwn yn 

arwydd fad yr ymdeimlad a berthynas rhwng Cymru a'r Hen Ogledd yn dal i 

fodoli. 

Yr hyn sy'n arwyddocaol am Moliant Cadwallon ydyw'r modd y cysylitir 

Cadwallon A Chymru yn amlach na Phrydain, a'r modd y mae Cymru yn derm 

gweddol ddiriaethol am diriogaeth arbennig o dan lywodraeth arweinydd 

arbennig sy'n cael ei gydnabod fel 'Draig dinas Cymru' (11.54 t. 33) a 

'Colofn cyrdd Cymru' . 

Testun arall sy'n def nyddio' r term ' Cymry' ydyw Armes Prydain - cerdd o' r 

ddegfed ganrif sydd ar gadw yn Llyfr Taliesin, llawysgrif o'r drydedd 

ganrif ar ddeg. Yn wahanol i Moliant Cadwallon, cyfeiriadau at y bobl, ac 

nid at y diriogaeth a geir yn ddieithriad yn y defnydd o'r gair 'Cymry', 

and gan mai proffwydoliaeth sydd yma yn ymwneud ag adennill tiriogaeth 

'Prydain' yn y dyfodol, nid yw'r bardd yn ymboeni rhyw lawer a'r 

diriogaeth a feddiennir gan y Cymry yn y presennol, 

Dysgogan derwydon meint a deruyd. 
o Vynaw hyt Lydaw yn eu llaw yt vyd. 
o Dyuet hyt Danet wy bieiuyd. 
o Wawl hyt Weryt hyt eu hebyr. 
Llettawt eu pennaeth tros yr echwyd. (AP 6,11.171-5) 

Mae'r gair Cymry wedi disodli'r term Brython yn y gerdd, a phan ddefnyddir 

y term Brython, mae'r cyd-destun yn awgrymu fod ystyr neu ddefnydd arbennig 

i'r term. Mae'r llinell anodd, 

Atporyon uyd Brython pan dyorfyn (ibid. 1 11.12) 
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yn dibynnu ar y dehongliad o'r gair 'Atporyon'. Naill ai 'gweddillion' neu 

'adladd' yw'r ystyr, yn 51 Rachel Bromwich (Bromwich 1972: 22). Mae hi'n 

ffafrio'r all ystyr, sy'n cyfleu all dyfiant y genedl Frythonig. Mae'r all 

gyfeiriad at y Brython yn gyfeiriad hanesyddol at oresgyniad y Saeson o 

diriogaeth Ynys Prydain. 

Pan uyd kechmyn Danet an teyrned. 
Gwrthottit trindawt dyrnawt a bwyller. 
y dilein gwlat Vrython a Saeson yn anhed. (ibid. 2 11.40-2) 

liae'r trydydd cyfeiriad yn cyfleu'r syniad a dalu hen bwyth, gyda chymorth 

arwr o'r gorffennol, 

Kynan yn racwan ym pop discyn. 
Saesson rac Brython gwae a genyn. (ibid. 3 11.88-9 ) 

Pobl o'r gorffennol yw'r Brython, a'u hetifeddion, y Cymry, a fydd yn adfer 

gogoniant euMhoes our wrth adennill y diriogaeth a gollwyd i'r Saeson. Y 

Cymry oedd y sawl a oedd yn gwrthryfela yn erbyn gorthrwm trethi'r Saeson, 

Meiryon eu trethau dychynnullyn. 
yg ketoed Kymry nat oed a telhyn. (ibid. 1 11.21-2) 

Y Cymry yw'r genedl a fydd yn brwydro, ac yn ymosod, 

Kymry a Saesson kyferuydyn 
y am Ian ymtreulaw ac ymwrthyn... (ibid. 2 11.54-5) 
rydrychafwynt Kymry kat a wnant. (3 11.82) 

Y Cymry, hefyd, fydd yn dathlu'r fuddugoliaeth a broffwydir, 

gwyn eu byt wy Gymry pan adrodynt. 
ryn gwarawt y trindawt o'r trallawt gynt... (ibid. 4 11.97-8) 
Dygorfu Kymry y perl kat. 
a llwyth lliaws gwlat a gynnullant. 
A human glan Dewi a drychafant (5 11.127-9) 
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Mae'r portread o'r Cymry yn Armes Pr, dy ain yn arwyddocaol am mai cenedl 

unedig a bortreedir, a chenedl sydd hefyd yn cydnabod cyd-berthynas 

Geltaidd A'r Gwyddyl, y Sgotiaid a gwyr Cernyw. Mae'r syniad o'r Cymry fel 

cenedl sydd wedi dioddef cwymp 'rac goeir breyr ac vnbyn' (11.46) yn cael 

sylw, ynghyd a'r syniad o Ddewi Sant fel arwr milwrol ac arweinydd 

cenedlaethol. Mae'r drindod, y seintiau ac arwyr cenedlaethol ar ochr y 

genedl i'w harwain i fuddugoliaeth, a Chymry, nid Brython yw'r genedl 

honno. 

2. Cerddi Cylch a'r Syniad a Derfynau Cymru. 

Cerdd bwysig arall o safbwynt datblygiad y syniad o ddaearyddiaeth Cymru 

ydyw'r gerdd 1 Hywel ap Goronwy yn Llyfr Du Caerfyrddin - cerdd a ganwyd 

c. 1100 i foli gwr o Ddyfed a fu' n brwydro yn erbyn y Normaniaid. Er mai 

lleol oedd ei awdurdod, cyferchir of fel 

Hywel welmor kimry oror kynghor arvy. (L1DC 50 11.3) 

Mae'n amlwg fod yr hyn a olygir wrth diriogaeth Cymru yn weddol bendant yng 

ngolwg y bardd, oherwydd fe'i ceir yn enwi tiriogaethau - gwledydd a 

chantrefi - sydd ar ochr oillewinol Clawdd Offa. Mae'r bardd yn symud mewn 

cylch o fro i fro, fel pe bai ganddo syniad o gylchdaith benodol yn ei 

feddwl. Mae'r gylchdaith hon yn cyfateb yn ages i daith Gerallt Gymro drwy 

Gymru ar ddiwedd y ddeuddegfed ganrif yn 1188, gyda'r gwahaniaeth fod 

Gerallt yn dechrau ac yn gorffen ei daith yntau yn Henffordd. Taith 
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swyddogol ydoedd taith Gerallt, yng nghwmni Archesgob Caergaint (T. Jones 

1938: 12). Mae disgrifiad y bardd a ganodd i Hywel ap Goronwy yn cychwyn 

ym Mrycheiniog ac Euas, cyn symud ymlaen i Dde Cymru, 

Ergig anchvant. guent. gulad morgant. dyffrin mynvy. 
Gvhir penrin ystradvi brin. Tywin warvy. (ibid. 11.9-10) 

0'r dwyrain i'r gorllewin -i Ddyfed a Cheredigion - cyn symud ymlaen i'r 

Gogledd Orllewin, 

meirionit. ac ewionit. ac ardudvy. 
A llein dray. ac aberffrav. a dyganhwy. (ibid. 11.12-13) 

Yna, symudir i'r Gogledd Ddwyrain - Rhos, Tegeingl, Edeirnion a Ial - cyn 

troi tuag at y De i lawr at Bowys unwaith eto, 

Powis enwauc. a chyuellauc ac a vo mvy. 
Dyffrin hawren. keri dygen. kyven venvy. 
Elwael buellt. Maelenit guell. pell y trelthvy. 
Teir racynis. ar teir finis. ar tramordvy. (ibid. 11.17-20) 

Mae'r gerdd hon yn rhoi darlun eglur lawn o ddaearyddiaeth Cymru yn y 

ddeuddegfed ganrif, and hefyd, fe geir ymwybyddiaeth o raniadau ynys 

Prydain -y tair rhagynys a'r tair ynys (11.20) - ynghyd A'r syniad fod 

awdurdod yr ynys wedi'i ganoli yn Llunain, oherwydd gelwir Hywel yn 

Gorev breenhin or gollewin. hid in llundein. (ibid. 51 11.40) 

Cerdd arall sy'n disgrifio cylchdaith ydyw'r gyfres englynion 'Teulu Owain 

Cyfeiliog' yn Llawysgrif Hendregadredd, and cylch yng nghanolbarth a 

gogledd Cymru a ddisgrifir yn y fan hon, er i'r englynion honni mai 'kylch 

kymry kymerassam' CL1H 315). 
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Xae'r elfen o ganu am 'gylch Cymru' yn parbau i raddau yng nghyfnod y 

cywyddw, yr. Y mae enwi lleoedd yng Nghymru yn digwydd yn ami mewn cerddi 

moliant - fel arfer fel math o ddyfais rethregol sy'n pwysleisio 

pwysigrwydd a dylanwad noddwr arbennig. Gormodiaith ac ystrydeb, yn sicr, 

a geir gan Guto'r Glyn, wrth iddo son am enwogrwydd Dafydd ap Tomas ap 

Dafydd yn cael ei ledaenu i bob congl o Gymru, 

0 Gaerdyf y tyf hyd Teifi - ei glod, 
Ac i wlad Bryderi, 

Ac i Fön a Gefenni 
Egin fydd a ganwyf I. (GG 35 11.9-12) 

Y mae clodydd ambell noddwr yn ymestyn i Loegr, hefyd, fel y dengys cerdd 

Lewys Glyn Cothi 1 Feredudd ap Morgan, 

o uan uwch deni i uynyw. 1 uon. 
i uenni i gernyw. 

1 gaerdyf goreu ydyw. 
Y dewr o dir ystrat yw. 

Ystrat yw kernyw yn kaeu arnam. dir 
Aet i wyr dd' gam. 

Y deav vo wlat i uam. 
Ido isso hyt ewssam. 

Duram ac ewssam ac assen. ystlwy 
Ac ystlys mor hafren. 

Dwy bowys a chaer swys wen. 
Dwy wyned gitai onnen. (LGC2 8 11.5-16) 

Mae'r ddyfais hon yn cyrraedd eithafion hygrededd mewn cerdd gan Ddafydd 

Nanmor i Rys ap Llywelyn o Landygwy - nid y pwysicaf o blith yr uchelwyr, y 

mae'n sicr, 

Almaen, a Brytaen, tir Brutus, - Kwlen, 
A thir [y) Gien, a thin Geus, 
Gogledd, a Gwynedd, ac ynys - [Brydain] 
Ni bu gwlad o'r hain na bai glad Rys. ON 29 11.41-4)(2) 
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Fe ddengys y dyfyniadau uchod pa mor beryglus ydyw gorbwysleisio arwyddocAd 

cyfeiriadau ystrydebol y cywyddau, wrth i'r beirdd ddefnyddio'r syniad a 

gylchdaith filwrol i gyfleu pwysigrwydd uchelwr. Eta i gyd, fe geir nifer 

a gyfeiriadau eraill, sy'n ein cynorthwyo i ddeall darlun y beirdd o Gymru, 

a'u syniad am gyfanrwydd sy'n lletach na bra leol. Y mae eu disgrifiadau a 

gylchoedd clera, er enghraifft, yn gymharol ddibynadwy, a gellid dadlau fod 

amgyffred y cywyddwyr o'r hyn a olygid wrth y gair 'Cymru' wedi 

ddylanwadu'n bur helaeth gan natur hanfodol eu galwedigaeth. Ar 81 cyfnod 

y Tywysogion a'u beirdd llys sefydlog, yr oedd galwedigaeth y bardd yn 

ystod oes yr uchelwyr yn dibynnu ar ei baradrwydd i deithio a lys i lys am 

nawdd. Xae' n sicr i hyn ddod ä'r bardd i gysylltiad A rhannau helaeth o 

Gymru a'r gororau, ac er nad oedd nawdd a angenrheidrwydd yn pallu wrth 

gyrraedd Clawdd Offa, y mae'n sicr i'r bardd synhwyro gwahaniaethau 

cymdeithasol, a dod i gysylltiad ag agweddau a rhagfarnau amrywiol yn yr 

ardaloedd hyn. Ceir nifer a gerddi sy'n disgrifio'r cylchoedd clera, neu o 

leiaf yn rhoi syniad o'u trefn neu eu hehangder. Bernir mai disgrifiad o 

gylch clera a geir yn Ymddiddan yr Enaid a'r Corff gan Iolo Goch (IG 587- 

8), wrth i'r enaid chwilio am y corff a aeth ar gyfeiliorn. Powys a'r 

Deheubarth ydyw'r cylch a ddisgrifir, yn dechrau yng Ngheri a'r Drenewydd, 

cyn symud ymlaen i Faelienydd, Elfael a Buellt. Mae'r ddeialog yn ein 

harwain a Dde ddwyrain Cymru i'r De Orllewin wedi hyn, 

Corffc 
"A welaist wyr Cydweli? " 

Enaid; 
"Gwiw olau stryd, gwelais dri... (IG 261 11.57-8) 

Corff: 
"A fuost, lle difeiaf, 
Ym mlaenau terfynau Taf? "(IG 262 11,61-2) 
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Yr oedd Guto'r Glyn 

porthmon ac fel mil 

alwedigaeth farddol. 

cyfandir, yr oedd ei 

pellaf Cymru, fel y 

Egwestl, 

yn fardd a deithiodd dipyn yn ystod ei oes - fel 

wr (S. Lewis 1981: 107-9) yn agystal ag o ran ei 

Er i'r ddwy swydd flaenor-ol ei ddwyn i Loegr o'r 

gylch clera yn fwy cyfyng, er iddo gwmpasu ardaloedd 

dengys y gerdd a ganodd yn ei henaint 1 Abad Glyn 

Clera Mon, Gael our a medd, 
Gynt a gawn Gwent a Gwynedd; 
Clera'n nes, Gael our a wnaf, 
Yma'n M, am na welaf. (GG 294 11.43-6) 

Ceir disgrifiad manwl o drefn dymhorol y cylch clera- gan Lewys Glyn Cothi 

mewn awdl i Ddafydd ap Si6n o Fro Gwyr, and moel ydyw'r cyfeiriad o 

safbwynt enwau lleoedd, 

duw llun a duw mowrth drwy goet llinon. 
Duw merchyr duw iav drwy wlat meirchion. 
Gwener a sadwrn ual y ganon. uul. 
Atto raf duw sul tra ueidwy son. 

Pob biwydyn it of drwyr brif auon. 
Pob tymor drwyr mor o dir meirion. 
Pob mis or wyth dymor i don. pob trimis 
Pob wythnos or mis 1 sandwis sion. (LGC2 17 11.41-8) 

Mae ei ddisgrifiad mewn cerdd i Gruffudd ap Rhys o Ddinmael yn rhoi mwy o 

fanylion, 

Cyvarwydd y cyveiriwn 
0'r Deau hir i dal hwn; 
Dros Bum Llumon o'r vron vry, 
Dros Gader Idris gwedy; 
0 Garno dros Glegyrnant, 
Dros y Waun wen, uwch Drws y Nant; 
I dir y paun, drwy dy'r porth, 
I dal Rufydd a'i driphorth. (LGC1 408-9 11.13-20) 
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Mae'r cylch clera ya cael ei ddefnyddio i bwrpas dychan gan Ddafydd Llwyd o 

Fathafarn, mewn cywydd i Lywelyn ap Gutun 'am geinioca'r holl wledydd am 

go111 ei geffyl'. Nid y cylch clera sy'n Gael ei ddychanu, and awch 

Llywelyn am y geiniog, sy'n dangos pa mar allweddol i bob dim ydoedd nawdd 

yn y cyfnod hwn, 

Mynnodd Ali bynnau meinion 
Geinioca gan mwya' ym Mbn, 
Vyna, defeita, da fydd, 
Arianna hall Feirionnydd. 
Bid ddiawl, nid arbedodd un 
0 Lyn all i Lanuwllyn, 
Ac yta'r Mars, goetir maith, 
A Maelor y mae eilwaith! 
Casglu y bu 'ngwlad Bowys 
0 dda bath mwy na'i ddau bwys! (DL1 151 11.11-20) 

Dyfais rhethregol ydyw'r rhestru hwn, oherwydd wrth bentyrru enwau lleoedd 

o bob rhan a Gymru, llwydda'r bardd i gyfleu obsesiwn Llywelyn, 

0 Geri 'dd aeth i Gaerddydd, 
0 Lan Dyfi i Lwyndafydd, 
0 Gaerwedros dan grwydraw 
I Enau'r Glyn an y glaw. 
0 Fachynllaith dug daith deg 
I Gowres a Thre'r-Garreg; 
0 Gaersws i Groes Oswallt, 
0 dir y Rhos i'r dwr hallt. (DL1 151-2 11.35-42) 

Mae cywydd marwnad Wiliam L1yn i Syr Owain ap Gwilyn, curad Tal-y-llyn a 

bardd adnabyddus, yn son am gylch clera a oedd yn gyfarwydd i'r ddau 

ohonynt, 

Ai kof gennyd, kaf gwynaw 
Y rrwymau dri oedd rrom draw 
I rodio ymysc our da medd 
I ganu i verched Gwynedd 
0 Lyn i Dowyn ynn dau 
0 Dowyn i dir Deau (YL11 133 1.7-12) 
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Bellach, fe gollwyd Syr Owain o Gymru, er i'r bardd holt, 

Purllwyn praff perllan proffwyd, 
Paladr faith pa wlad yr wyd 
Ai yngwlad Deau mannagr medd 
Angel dawn, ai yngwlad Wynedd(11.19-22) 

Cerdd arall sy'n tystio i ehangder y cylch clera ydyw cywydd cyntaf Sion 

Tudur yn ei ymryson ä Sion Phylip yn nhy Esgob Lianelwy. Pwnc yr ymryson 

ydyw cwyn Sion Tudur fod Sion Phylip wedi dwyn nawdd yr esgob oddi arno, ac 

mai ofer fyddai iddo ddychwelyd i wlad na fyddai'n ei noddi. Y mae hyn yn 

ateb i neges pioden, sy' n son am bobl Cymru' n holt hynt y bardd - noddwyr 

ei gylch clera, gynt, a bosib, er nad aes trefn bendant i'r ardalaedd a 

enwir, 

Mawr yw'r son yn Uwch Conwy, 
A sön ym Mbn sy naw mwy. 
Mae son ym Mhowys iawnwaith, 
Mae sön mawr drwy Faelawr faith. 
Sdn ym Morgannwg y sydd, 
Swn breudeg, am Siön brydydd; 
A rhyfeddu'r haf heddyw, 
Eton y Fä1, wyt ti'n fyw? (ST 499-500 11.21-28) 

Mae'r cerddi hyn sy'n disgrifio cylchoedd clera'r beirdd, a cherddi cylch 

yn gyffredinol, yn ddefnyddiol am eu bad yn rhoi darlun o lwybrau 

cylchdaith yn y cyfnod canal. Ceir yr un math o ddarlun yn y gerdd 

'Pererindod Merch' gan Ddafydd ap Gwilym (DG 269), sy'n disgrif io'r daith 

'0 Fön deg... I Fynyw dir', sef y bererindod i Dyddewi. Ymddengys, felly, 

fel pe bai trefniadaeth set ar gyfer teithio yng Nghymru yn y cyfnod hwn. 

Roedd teithio ynddo'i hun yn sicr o wneud y bardd yn ymwybodol o 

wahaniaethau rhanbarthol, and eta i gyd, unoliaeth Cymru ac unffurfiaeth y 

traddodiad barddol oedd yn galluogi'r bardd i ddilyn ei alwedigaeth 

glerwrol. 
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Tiriogaeth a Dyhead Imperialaidd 

Yip ogystal A'r Gymru real yr oedd y beirdd yn ymwybodol ohoni o ganlyniad 

i'w cylchoedd clera, yr oedd 'Cymru' arall yn bodoli o fewn eu hamgyffred, 

sef tiriogaeth yr oedd ei therfynau wedi'i phennu gan draddodiad, hanes a 

phroffwydoliaeth. Mae'r uned hon yn aml yn ymestyn y tu hwnt i derfynau 

Clawdd Offa, ac yn cynnwys cyfeiriadau at yr Hen Ogledd a rhannau o Loegr. 

Ceir awgrym o'r dyhead hwn mewn cerdd gan Ddafydd Nanmor i Siasbar Iarll 

Penfro, lle sonnir an ei awdurdod 

ac yna am ei 

0 Gelyddon hyd Gleddav (DH 37 11.12) 

barselav a [Bryselav] 
Oedd rhiwelav hyd yr Heledd. (ibid. 39 11.75-6) 

Mae'r ddau gyfeiriad yn cysylltu'r traddodiad barddol presennol A 

thraddodiad yr Hengerdd. Mae'r dyfyniad cyntaf yn nodi man terfyn yn yr 

Hen Ogledd, ac yn dwyn i gof y corff helaeth o ganu proffwydol sy'n 

gysylltiedig A Myrddin - yr hanes am y gwallgofrwydd a'i gyrrodd i Goed 

Celyddon, a'i weledigaeth o fuddugoliaethau'r Cymry yn y dyfodol 

(M. E. Griffiths 1937: 67). Mae'r all ddyfyniad hefyd yn cysylltu 'Cymru' A 

thiriogaeth ar y ffin rhwng Mersia a Phowys a gollwyd i'r Saeson yn y 

seithfed ganrif. Cyfeiriadau sydd yma at diriogaeth y mae ei therfynau 

wedi'l) Mennu gan weledigaeth a 'chof' y bardd. Yr oedd y cof am 

diriogaeth Cymru yn y gorffennol hefyd yn ddyhead am diriogaeth Cymru yn y 

dyfodol - Cymru wahanol lawn Pr uned diriogaethol y gwyddai'r beirdd 

amdani. Mae'r bwriad i adennill y tiroedd a gollwyd i'r concwerwyr yn 

sylfaenol i boll draddodiad y canu brud - dyhead y gellir ei alw'n syniad o 

Terra Irredenta, sef 'tir heb ei achub' (Khleif 1980: 25). Mae'r cerddi 

289 



brud sy'n rhestru'r brwydrau terfynol, hefyd yn enwi lleoedd sydd yn dod o 

fewn terfynau Cymru'r dyhead (M. E. Griffiths 1937: 94). Dyna ydoedd cefndir 

y gyfeiriadaeth yng nghywydd y Gigfran gan Ddafydd Llwyd a Fathafarn, lle 

mae'r gigfran yn ymhyfrydu yn y brwydrau sydd wedi'u proffwydo ar gyfer y 

Cymry, and sy'n digwydd o fewn terfynau'r hen diriogaeth, 

Elena, os dilynaf, 
Gwledd ymhob gorsedd a gaf, - 
Gwledd yn Aberdaugleddyf, 
Gwledd fwy'n Abertawy tyf, 
Gwledd yn Rhos, arglwydd i'n rhaid, 
Gwledd bran o gledd barwniaid 
Wysg yn waed, asgen ydyw, 
A Hodni'n llenwi'n un 111w, 
A chanlle cyn cathle cog, 
A chyni i Frycheiniog, 
A Chamlan, darogan drwg, 
A gynnydd i Forgannwg. 
Gwledd hyd y gogledd o gig, 
Gwledd fawr a Glawdd i Ferwig. (DL1 87-88 11.29-42) 

Yr oedd Berwig yn cael ei henwi fel ffin eithaf Lloegr gan y beirdd 

(W. J. Gruffydd 1909: 212), a cheir cyfeiriadau ati yn fynych yn y cerddi 

brud, sy'n dangos dyhead gwleidyddol Cymry'r cyfnod i ymestyn eu tiriogaeth 

i'r hyn ydoedd yn nyddiau eu gogoniant. Yr oedd Harri Tudur, fel y Mab 

Darogan, mewn sefyllfa i wireddu'r freuddwyd o goncro'r cwncwerwyr, 

Ef a arwain hyd Ferwig 
Losgwrn a dwrn y 11ew dig. (DL1 34 11.39-40) 

Byddai gwyr fel Rhys ap Thomas o Ddinefwr yn ei gynorthwyo yn ei amcan - 

sef i gadw gafael ar diriogaeth yr ynys ar y naill law, ac i estyn ei 

awdurdod imperialaidd i diriogaethau newydd ar y llaw arall, 

la chasgl rhagoch, na chysgent, 
Noswaith rhwng Aensio a Thrent, 
Dwy flynedd nid Ali flaenawr 
Dros y field o'r Asia fawr.... 
Cynnig Berwig neu Barfis, 
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Cael Rhön a Mon y-, tin mis. 
Cyrchu'r pab, carcharu pobi, 
Cyn Awst ynnill Constinobl. (RhN 144-5 11.57-60,69-72) 

0 gofio am y pwys mawr a roddai'r Cymry ar eu cysylltiadau A Chaer Droea, 

bron y gellid dweud fad y dyhead hwn i estyn terfynau teyrnas y Cymry yn 

ddyhead imperialaidd i ennill ymerodraeth a oedd yn ymestyn a Gymru i Gaer 

Droea. Fel nifer a gyfeiriadau a themäu eraill, y mae'n anodd gwybod ai 

mynegiant a ddyhead gwirioneddol a geir yn y cyfeiriadau hyn at goncro 

gwledydd ac ardaloedd eraill, ynteu dull ystrydebol a chwyddo pwysigrwydd 

yr uchelwr a folir. 

Wrth edrych ar y thema imperialaidd yng ngweithiau Beirdd yr Uchelwyr - 

thema sy'n digwydd fynychaf yng ngherddi'r bymthegfed ganrif - fe welir fed 

nifer a nodweddion cyffredin Vr math yma o gyfeiriad. I gychwyn, inae'r 

gwr sy'n cael ei gyffelybu i ymerawdwr, neu wedi'I dynghedu i ennill 

ymerodraeth, naill ai'n frenin, yn uchelwr dylanwadol neu'n Fab Darogan 

potensial. Ceir rhai eithriadau, wrth gwrs, and y mae hyn yn wir am y 

mwyafrif. Yn all, y mae'r rhestri a wledydd neu ddinasoedd a orchfygir gan 

yr ymerawdwr yn cynnwys enwau sy'n sicr o ganu cloch yn y cof cenedlaethol 

- fel Rhufain, Caergystennin, a Chaer Droea. Yn drydydd, cynnwys y 

cyfeiriadau gynariaethau rhwng yr 'ymerawdwr' cyfoes ag arwyr sydd eta ag 

arwyddocad arbennig yn y cof cenedlaethol fel ffigurau hanesyddol a 

chwedlonol sy'n perthyn i ryw oes our arwrol ac sy'n gysylltiedig ä'r 

syniad o nerth ymerodrol - megis Cystennin, Arthur a Siarlymaen. Yn olaf, 

mae elfen Gristnogol i'r goncwest imperialaidd -y delfryd o goncro'r 

'infidel' ac adennill y wir Groes i'r byd Cristnogol. Ymerodraeth 

Gristnogol a broffwydir ar gyfer gwrthrych y moliant. 
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Anfynych lawn y proff wydir y fath orchest 1 uchelwr cyffredin, felly. Am 

fod amgylchiadau gwleidyddol y bymthegfed ganrif nor gyfnewidiol, a 

chymaint o ansicrwydd yn perthyn i yrfaoedd gwyr mwyaf blaenllaw'r cyfnod 

oherwydd yr ymgecru parhaus rhwng y pleidiau, y mae'n sicr fod cyfeiriadau 

at bolisi tramor uchelgeisiol yn fodd i ennyn hyder ac argyhoeddiad yn 

nyfodol y person a folir, ynghyd A chefnogaeth i'w amcanion. Mae'n 

arwyddocaol fod cynifer o gerddi mawl i'r Tuduriaid yn cynnwys y thema 

imperialaidd. Mewn gwirionedd, ceir yr elfen hon mewn cerddi proff wydol i 

nifer 0 wyr sy'n ddigon dylanwadol i gael eu hystyried fel Nab Darogan - 

and fel arfer, thema ydyw sy'n digwydd mewn cysylltiad A gwyr a oedd mewn 

sefyllfa agos lawn Pr Goron, ac yn ffigurau uchelgeisiol a dylanwadol lawn 

yng ngwleidyddiaeth eu dydd. Eto i gyd, go brin fod gan Robert Salbri o 

Ddinbych yr awdurdod i gyflawni'r gorchestion y mae Tudur Aled yn eu henwi 

mewn awdl foliant iddo, ac eithrio mewn gwasanaeth i rywun arall. Sonnir 

amdano'n concro 

North-hwmbrlond, Selond dros hell - morwynt 
Dan ymerodr Salbri; 

North Brydain dan d'adain di, 
Norwae, Mawnd a Normandi... (TA 27 11.13-16) 

Cernyw, Dyfnaint, cywir, nid of noch, 
Gar bron Caer Faddon, cyfarfyddoch; 
Cyn nod Cwminod y cymynoch - bobl 
Constantinobl, cyn Awst in, tanoch. 

Fflwraen a Brytaen, Ebryw atoch, 
A Pho neu Fenis, ffin a fynnoch; 
Ffrainc, Bwrgwyn, Gwasgwyn lle gwisgoch - arfau, 
Ni wysg coronau a'r nis crynoch. (ibid. 30 11.87-94) 

At ei gilydd, digwydd y thema hon mewn cerddi i wyr tipyn mwy dylanwadol, 

ac ymddengys fel pe bai'r elfen hon yn rhan amlwg lawn o bropaganda'r 

cyfnod. Vrth broffwydo ymerodraeth i'r Tuduriaid, a hwythau eto heb 
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Lloegr, fe ellid chwyddo eu pwysigrwydd yng ngolwg y Cymry a'u hargyhoeddi 

o rym gwleidyddol y teulu. Ni ellir gwadu, fodd bynnag, nad oedd y 

dyheadau hyn yn bodoli, a'r Tuduriaid, hwythau, yn bwriadu ymestyn ell 

hawdurdod hyd eithaf eu gallu. Dyna a broffwydir am Siasbar Tudur gan 

Ddafydd Nanmor, 

0'r dr kwnkwerwr keyrydd, - kwnkwerwr, 
Kwnkweria'r Noll wledydd. 

A thyrav Ron, a'i thir rrydd, 
A thai Rrvfain, a'i threfydd. 

Aed tref gidag of Lleon Gawr - o'i bodd, 
A thre'r Badd, a Wigmawr, 

A thre Rvfain, a Threfawr, 
A thre Jork, a Throia fawr. ON 38 11.29-36) 

Nid y Tuduriaid oedd y cyntaf 1 goleddu dyheadau o'r math, ac nid cywyddwyr 

y bymthegfed ganrif oedd y cyntaf ychwaith i roi mynegiant i ddyheadau 

imperialaidd eu harweinwyr a'u brenhinoedd. Yr oedd y syniad o ymerawdwr 

cyfanfydol a chanddo ymerodraeth a fyddai'n cwmpasu ac yn cynnwys 

gwladwriaethau llai wedi cael ei goleddu gan rai gwledydd ers y ddegfed 

ganrif (Carlyle 1903: 170). Parhaodd a datblygodd y syniad hwn tan yr 

Oesoedd canal diweddar, er na ddaeth yn elfen amlwg o athroniaeth 

wleidyddol tan ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg a'r bedwaredd ganrif ar 

ddeg (ibid. 179). Y mae rhai cerddi gwleidyddol Saesneg yn cynnwys themes 

imperialaidd - er enghraifft, ceir cerdd bropaganda o'r enw Adam Davy's 

Five Dreams about Edward the Second, sy'n cynnwys proff wydoliaeth am Edward 

II yn mynd ar groesgad ac yn llwyddo 1 gael ei gyhoeddi'n ben ar yr 

ymerodraeth Gristnogol (Taylor 95). Ceir yr un thema mewn cywyddau brud i 

Edward IV ac Edward V gan Ddafydd Llwyd o Fathafarn, cyn iddo drosglwyddo'i 

deyrngarwch i'r Tuduriaid. Cystennin, yr ymerawdwr Cristnogol cyntaf, 
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ydyw': " arwr y dylal Edward IV ei efelychu, wrth iddo fynd ar drywydd y wir 

Groes, 

Ffrainc i'th law a ddaw'n ddiwyd 
0 gylch, a'r Almaen i gyd. 
Cwysa i Ron, cats ar unwaith 
Orffen a diben y daith. 
Cei wyr haid yn blaid garw blin, 
Cais dynnu i ffordd Cystennin. 
Ffyrdd Elen a fforddoli 
I gael y Groes yn d'oes di. (DL1 80-1 11.41-8) 

Byddai Wiliam Herbart, fel un o'i gynghorwyr ac yn aelod o'r Cyngor 

brenhinol, yn ei gynorthwyo yn ei fwriad 1 adennill y Groes, fel y nododd 

Lewys Glyn Cothi, 

Pr cwmpas ydd A 'dd aeth Baldasar 
A'i lu o alont, cyn Gwyl Ilar; 
I gyrchu y Groes o garchar -a gwart 
Ef aA Edwart, of a'i adar. (LGC3 17 11.61-4) 

Dyma'r dyhead a fynegir yng ngherdd Dafydd Llwyd i Edward V, hefyd, 

Blaenaf ail mab Elen fu, 
Cystennin lwybr cats dynnu. 
Ym mrwydr fawr ymherodr fych, 
Wedi Arthur rhaid wrthych. ( DL1 73 11.33-42) 

Buddugoliaeth mewn rhyfel Gristnogol a broffwydir iddo, ar 61 iddo gyrraedd 

Caersalem, 
Yno Edwart y'th noded, 
Yn d'oes gael Y Groes i Gred, 
Ac i'r drin ar dy luniau 
Y döi'n hen wedi'i wanhau. 
Ni chats gynnal trais, nid rhydd, 
Ali arfau of a orfydd. 
A'r Groes, wedi'r einioes rwydd, 
A wisgir ar ei ysgwydd. (74 11.49-56) 
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Mid yw'r broffwydoliaeth am goncro'r Ymerodraeth Gristnogol yn digwydd mewn 

cerddi i'r Tuduriaid tan ar 61 1 Harri Tudur gipio'r goron, 

Dy law a wnaeth d'alw yn 
wr, 

Yn ging Harri gwncwerwr. 
Ym mrodir yma'r ydych, 
Ym mrwydr fawr ymherodr fych. 
Esgyb yn eu hardd wisgoedd 
I'th eneiniaw ddeunaw'dd oedd, 
A'r olew, gwerthfawr eli, 
A roes Duw i'th aros di. (DL1 65 11.5-12) (3) 

Yr oedd Historia Sieffre o Fynwy yn gynsail i'r dyheadau gwleidyddol hyn, 

ac mae poblogrwydd y broffwydoliaeth yn dangos pa mor allweddol ydoedd 

hanesyddiaeth o safbwynt ffurfio polisi gwleidyddol yn y cyfnod hwn. Mae'r 

dyhead yn un cyfoes, sef i weld goruchafiaeth y Cymry yn ymestyn y tu hwnt 

i Ynys Prydain. Ond haves sy'n cyfiawnhau'r dyhead, sef y cof am fawredd 

cenedl, ei harwyr a'i gorchestion, cyn ei darostyngiad o ganlyniad i dwyll 

a phechod. Roedd dyfodiad y Tuduriaid, a phropaganda'r canu brud yn 

rhagdybio ail-ddyfodiad Oes Aur i'r Cymry. All greu gogoniant y gorffennol 

a'i gymhwyso ar gyfer y dyfodol ydoedd swyddogaeth y brudiwr wrth 

ddyrchafu'r Tuduriaid. Roedd buddugoliaeth HIarri Tudur ym Mosworth eisoes 

wedi cadarnhau Brut Sieffre, ac yr oedd a fudd mawr i'r llys Duduraidd 

hybu'r dehongliad hwn o hanes, er mwyn cadarnhau brenhiniaeth Harri Tudur a 

sicrhau teyrngarwch y Cymry. Adlewyrchir hyn yn arfau'r Tuduriaid, ac yn 

eu balchder cyffredinol yn yr etifeddiaeth Arthuraidd (Kendrick 1950: 36). 

Yr oedd y ffaith i Harri Tudur enwi ei fab hynaf yn Arthur yn weithred 

arwyddocaol ynddo'i hun, ac yn cynrychioli'r neges a geir gan Sieffre am 

ogoniant y gorffennol a gobaith y dyfodol. Yr oedd Arthur, mab Harri VII, 

nid yn unig yn etifedd teyrnas, and yn symbol o ddyhead cenedl, yn ogystal, 

Arthur benadur ydoedd 
Mawr draw ac ymherawdr oedd; 
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Arthur y sydd, wrth roi sawd, 
Fab bychan fyw heb bechawd; 
Arthur fydd wrth arfeddyd, 
Bennaf, y barnaf, o'r byd. 
BrAn fu emprwr a brenin, 
Brawd Beli yn trosi trin. 
Bid Arthur, mae'r byd wrthaw, 
Ym mrwydr drom ymherawdr draw. 
Gwylied an fuddugoliaeth 
Ydd wyf wrth yr enw ydd aeth. 
Eginyn daroganwr, 
Diofn lawn a dyf yn wr. (DL1 27-8 11.1-14) 

Byddai yntau hefyd yn estyn ei diriogaeth y tu hwnt i gyfandir Ewrop, ac 

yn cyflawni'r un gorchestion ag y protfwydwyd y byddai ei gyn-deidiau'n eu 

gwireddu. Byddai'n concro 

Trefydd tu hwnt i Rufain, 
A'u tir mawr a'u tyrau main, 
Tir Groeg, rhai taer gorweigiawn, 
Trwy För Udd, Troea fawr lawn; (ibid. 28 11.19-22) 

Ymgyrch Gristnogol fyddai hon, yn ei arwain 1'r Dwyrain Canol, 

Tir Sawden, wyr treisiedig, 
A thir y Twrc, athrod dig; 
Tir Bablon lle try'r bobloedd 
I gredu i'r Iesu, mawr oedd; 
Tir Nasreth, teirw yn aesawr, 
Troff can mil tir y CAn Mawr. 
Troff i Gwlen rhwng tri gwely, 
Cyn henaint Tri-saint a'i try, 
I ddwyn Y Groes, hiroes hedd, 
I'n hynys drwy anhunedd. (ibid. 11.27-36) 

Mae'r rhan fwyaf o'r cyfeiriadau ymherodrol a geir gan y cywyddwyr yn 

deillio o'r bymthegfed ganrif a dechrau'r ganrif ddilynol: sef o gyf nod 

Rhyfeloedd y Rhosynnau hyd gyfnod sefydlu brenhiniaeth y Tuduriaid. 

Ymddengys, felly, fel pe bai'r y syniad o ymerodraeth yn fyw lawn ym 

meddylfryd yr Oesoedd Canol, yn enwedig pan feddylid am yr hanesion a'r 

chwedloniaeth a oedd yn gysylltiedig A ffigurau arwrol o ryw Oes Aur yn y 
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gorffennol - ffigurau fel Cystennin a Siarlymaen, a fu'n ymerodron, neu 

rywun fel Arthur a fentrodd wrthsefyll ymerodraeth Rhufain, yn 61 Sieffre a 

Fynwy (BD 164). Mae'r syniad a ymerodraeth yn estyniad o'r ymdeimlad a 

falchder cenedlaethol, a gellid dweud ei fod yn deillio o gyfnod cynharach 

o lawer na hyn. Roedd y gair Lladin Imperium yn cyfleu ystyr o bwer a 

gorchymyn, yn wreiddiol, ac yn gysylitiedig ä chyfundrefn wleidyddol y 

Rhufeiniaid (Koebner 1961: 19), a dyma'r ystyr a fabwysiadwyd gan yr 

Ymerodraeth Gristnogol yr oedd Cystennin yn ben arni. Adferwyd yr 

Ymerodraeth Gristnogol adeg coroni Siarlymaen yn ymerawdwr gan y Pab Leo 

III yn y flwyddyn 800 - adferiad a lwyddodd, i bob pwrpas, i osod 

Siarlymaen yn ben ar y byd cyfan (Yates 1975: 2). Datblygodd Siarlymaen yn 

ffigur delfrydol wrth i'r Oesoedd Canol fynd yn eu blaen, a thyfodd corff o 

lenyddiaeth o'i gwmpas - yn eu plith cyfieithiadau i'r Gymraeg (G. Bowen 

1974: 307). Datblygodd ddyhead am weld dyfodiad all Siarlymaen, fel y 

dyhead am ail-ddyf odiad Arthur yng Nghymru'r Oesoedd Canol. Arwyddocaol, 

yn y cyswllt hwn, ydyw'r cyfeiriad at Edward IV a'i gynghorwr Wiliam 

Herbert yn Awdl Foliant Lewys Glyn Cothi i'r Arglwydd Herbert. 

Siarlmaen yw Edwart, myn bedd Martin, 
Rolant yw Herbart i rai haelion; 
Arthur yw Edwart fel y perthyn, 
Gwalchmai yw Herbart` a'r dart yn dwn. (LGC3 19 11.105-8) 

Y mae'r un gymhariaeth yn digwydd mewn cywydd gan Guto'r Glyn i Wiliam 

Herbert, sy'n son am berthynas agos yr uchelwr a'i frenin, 

0 rhoed Siarlmaen yn flaenawr, 
Rolant a ddug meddiant mawr. 
Edwart a Herbart hirbost 
Yu un i gyd a wnAn' gost. (GG 136 11.35-8) 
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Mae 'Siarlymaen' ac 'Arthur' yn epithetau digon cyfarwydd yng ngweithiau'r 

cywyddwyr, and ni ellir gwadu nad oedd arwyddocAd imperialaidd i'r 

cyfeiriad uchod, a ystyried y pwyslais mawr a rydd y bardd ar gefnogaeth 

Herbart i amcanion Edward, a'i ymrwymiad wrth y dyhead cyfanfydol, 

Rhentol bedyddiol yw'r byd iddo - 'n llwyr 
Yn llaw'r arglwydd Gymro; 

Y brisg ym mhob pant a bro 
Hyd Rufain a dyr efo. (LGC3 16 11.17-20) 

Mae'r dyhead am ddyfodiad Oes Aur o heddwch a llwyddiant yn cyd-fynd A'r 

syniad o gyfanfydedd. Dyna sy'n cyfrif am y cyfeiriadau at ymerodraeth ac 

ymerodron mewn cysylltiad A brenhinoedd neu Feibion Darogan. Roedd y Mab 

Darogan yn arweinydd a fyddai'n adennill Prydain i'r Brython, i gychwyn, 

cyn symud ymlaen at goncwest ehangach, tra oedd y brenhinoedd a oedd eisoes 

yn ben ar Loegr, fel Edward IV a V, er nad oeddent o angenrheidrwydd yn 

cynrychioli dyheadau gwleidyddol y Cymry, eto yn weithredol yn y syniad a 

Oes Aur cyfanfydol. Cyrhaeddodd y syniad imperialaidd ei anterth ym 

mrenhiniaeth y Tuduriaid - syniad a ddeilliodd o'u dehongliad arbennig o 

Sieffre o Fynwy. Wrth honni perthynas a Chaer Droea, gallai teulu 

dylanwadol fel y Tuduriaid gyfiawnhau ei uchelgais gwleidyddol a chysylltu 

ei thynged ag ymerodraeth Rhufain (Yates 1975: 130). Erbyn y cyfnod hwn, 

yr oedd y 'dystiolaeth' a geld ym Mrut Sieffre ynglyn ä'r dreftadaeth 

Frythonig yn cael ei dehongli 'mewn cyd-destun imperialaidd Prydeinig' 

(J. G. Jones 1986: 100-101) ac yr oedd hyn i'w ganfad, nid yn unig mewn 

cyfeiriadau at ymerodraeth yng ngweithiau Beirdd yr Uchelwyr, and yn y 

portread cyffredinol o uchelwr yn yr awdlau a'r cywyddau mawl. Ar 61 

ennill Prydain, dod yn waredwr i'r Ymerodraeth oedd y cam nesaf yng ngyrfa 

Harrt Tudur, 
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Enillaist, neur gefaist gain 
0 naws brwydr ynys Brydain. 
Teg urddas yw'r tai gerdded, 
Tebyg crair, ti blau Cred. (DL1 63 11.29-32) 

Byddai dwyn y Groes i Gred yn sicrhau ei fuddugoliaeth, medd Dafydd Llwyd, 

mewn cywydd arall i'r brenin buddugoliaethus, 

Dwg Y Groes,. bych hir-oesog 
Dyred i Gred er y Grog, 
Gyr bobloedd hyd Gaer Bablon, 
Gyr i'r ffydd rhag gwyro'r ffon. (ibid. 66 11.67-70) 

]tae nifer a haneswyr wedi sylwi ar ddyheadau imperialaidd Harri VIII . 

Rhoddodd y teitl 'imperial Crown of this Realm' i'w frenhiniaeth, ac yn 61 

un traddodiad, yr oedd ei sei yn cynnwys y geiriau 'Patricius Arthurus, 

Britannie, Gallie, Germanie, Dacie, Imperator' (Koebner 1961: 53,314. 

1953: 29-50) - sy'n ymgorffori'r syniad o ymerodraeth ac o etifeddiaeth 

Arthuraidd. Ymerodraeth Brydeinig wedi'i selio ar gof, Kanes a thraddadiad 

am ogoniant cenedl ydyw ymerodraeth y bymthegfed ganrif, fodd bynnag, ac yn 

f wy dyledus i Sieffre o Fynwy nag i unrhyw ddigwyddiad gwleidyddol o bwys, 

yn wahanol Vr ganrif ddilynol pan oedd yr Ymerodraeth Brydeinig 'newydd' 

ar ei phrifiant a chyfandiroedd newydd i'w concro. Polisi, yn hytrach na 

delfryd, oedd yr ymerodraeth hon, ac ennill tiriogaethau newydd, nid 

adennill etifeddiaeth a gollwyd ydoedd ei amcan, er bod y syniad o 

ymerodraeth yn deillio o'r hen ddyhead gwreiddiol. Fel y dywedodd 

Carrington, 

To the Elizabethan adventurers the word Empire conveyed 
suggestion of Arthurian romance and the fading splendours of 
Rome. (1947: 2) 
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Y nae'r uchelgais hon yn cael mynegiant yng ngherddi rhydd Tomos Prys a 

Blas Iolyn a'i gymheiriaid yn yr unfed ganrif ar bymtheg (Bebb 1922: 42-5. 

149-151) 

Y Vir Groes a'r Groes laid - Symbolau Cenedlaethol 

Mae'r cyfeiriadau at y wir Groes yn y cerddi imperialaidd yn arwyddocaol 

iawn, o ystyried y pwys mawr a roddwyd ar greiriau yn y cyfnod canol, a'r 

rhinweddau arbennig a gysylltid ä hwy. Yn 61 y chwedloniaeth, daeth Elen, 

mam Cystennin, o hyd i ddarn o'r wir Groes yn ystod ei phererindod i 

Jerwsalem yn y bedwaredd ganrif (Kightly 1982: 59-60). Gyda chymorth y 

crair hwn y llwyddodd Cystennin i ddod yn ymerawdwr Cristnogol (G. H. Jones 

1912: 300). Ceir cymhariaeth estynedig sy'n crybwyll yr hanesyn gan Guto'r 

Glyn mewn cerdd i'r Iarlles Ann o Raglan, gwraig Wiliam Herbert, iarll 

Penfro, 

Sant Ann y'th alwan' i'th faith, 
Sant Elen dros Vent eilwaith. 
Elen oedd fam Gwstennin, 
A'i mab traws a fu 'mhob trin. 
Main iarll Wiliam, ieirll aelwyd, 
Ac Elen wych Raglan wyd. 
Constans o Romans a roed 
Yw'r iarll hwn i'r ieirll unoed. 
Chwaer Elen uwch yr eiloes, 
Ac all gwraig i gael y groes. 
Ymherodr yma hirwyn, 
All ei nab fo Wiliam ynn. (GG--144-1 11.55-66) 
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Yr oedd creiriau o'r wir Groes yn cael eu hystyried yn hall bwysig yn y 

cyfnod canal, o safbwynt hyder milwrol a chyfiawnhad gwleidyddol. Roedd y 

wir Groes yn symbol o oruchafiaeth a grym cenedl mewn ymerodraeth, a 

bendith Duw ar yr ymhoniad. Yr oedd y Groes Naid wedi magu arwyddocAd 

gwleidyddol tebyg fel symbol o annibyniaeth Cymru yn Oes y Tywysogion 

(T. H. Parry-Williams 1947: 92), a phan gafodd ei throsglwyddo i Edward I yn 

Aberconwy ar &l iddo ennill ei fuddugoliaeth ar Lywelyn ap Gruffudd, yr 

oedd hyn yn 'arwydd mai anadferadwy bellach oedd y llinach a'i cadwodd 

drwy'r oesau meithion' (J. B. Smith 1986: 391). Roedd y galled hon yn 

weithred symbolaidd a oedd yn cynrychioli darostyngiad cenedl. Trysor 

pennaf cenedl ydoedd ei gogoniant a'i hunan-barch, a dyna ydoedd y 

gwerthoedd a ymgorfforwyd yn y Groes Naid ac a drosglwyddwyd yn symbolaidd 

i'r Saeson (4). Ni cheir awgrym o'r arwyddocAd symbolaidd hwn ym 

marddoniaeth yr Oesoedd Canol. lid yw J. Lloyd Jones yn nodi unrhyw 

gyfeiriad at y Groes Naid yng ngweithiau'r Gogynfeirdd (Geirfa 177), tra 

bo'r cyfeiriadau a geir gan y cywyddwyr yn cael eu defnyddio 'un al fel 

llw... neu fel arwydd o ragoriaeth' (DG 479). Fe'i defnyddir fel trosiad 

am uchelwyr nid yn gymaint fel 'arwydd o ragoriaeth', and i gyfleu 

swyddogaeth warchodol yr uchelwr delfrydol, fel yn y disgrifiad canlynol o 

Wiliam ap Siön Edwart, Cwnstabl y Waun, 

Eu ceidwad wyt, cad. w dy wart, 
A'u Croes Naid, carw Sion Edwart. (TA 253 11.5-6) 

Roedd y syniad hwn yn deillio o'r ystyr a roddir 1'r gair 'naid', sef 

'nawdd, noddfa, amddiffyn, ffawd a thynged' (T. H. Parry-Williams 1947: 93). 

Ni cheir rhyw lawer o arwyddocAd gwleidyddol yn y cyfeiriadau penodol at y 

Groes Naid, er bod y beirdd yn amlwg yn cysylltu'r crair A chenedl y 
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Brythoniaid. Yn ei farwnad i Robert Dwlhi, Esgob Dewi (u. 1481), mae Lewys 

Glyn Cothi yn cofio'r modd yr oedd yr Esgob yn 

Canmol y dwywol feudwyaid - gampau 
A rhos y gynau i'r rhai gweiniaid; 

Croesi a noddi fal Croes Naid - groesog 
Ei barti enwog o'r Brytaniaid. (LGC3 27 11.21-4) 

Mewn cerdd i Rys ap Dafydd Liwyd ab Hinion o'r Drenewydd, dywedodd Tudur 

Penllyn, 
kyfraid bryttaniaid a brynant dy blaid 
kroess naid y gweiniaid ai gogoniant 

(E. I. Rowlands 1958-9: 179.11.48-9) 

Ar y cyfan, nid oes awgrym o arwyddocAd y Groes Naid fel symbol a 

annibyniaeth Cymru yng ngherddi Beirdd yr Uchelwyr, a'r syniad sy'n Gael ei 

gyfleu ohoni ydyw fel rhywbeth sy'n gwarchod. Ar y flaw arall, y mae'r 

cyfeiriadau at y Wir Groes yn y cerddi mawl imperialaidd, yn dangos fod 

cysylltiad rhwng crefydd a milwriaeth, a bod creiriau yn rhoi cyfiawnhad i 

uchelgais milwrol eu perchnogion. 
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Nodiadau 

1. gw A. W. Wade-Evans 1959: 23 n4. 

"insula meant not only land surrounded wholly but also partly 
by water... Nennius quotes an ancient saying Judicavit 
Britanniam c tribes insults, referring doubtless to the 
praeses of Roman times who ruled at Cirencester, the chief city 
of Britannia Prima, the islands being Man, Anglesey, and Wight, 
which Nennius misunderstood. " 

Rhestrir cyfeiriadau manylach at 'Ynys Prydain' ganddo yn "The 
'Island of Britain' in Britain", Notes and Queries Cyfrol 193. 
Ll, undain 1948,35-6, gan gynnwys y canlynol o'r ddeuddegfed 
ganrif, 

"The Imago Mundi (early twelfth century) of Honorius 
Augustodunensis mentions four islands, viz. Britannia, Anglia, 
Hibernia, Thanatos, i. e. Britain, England, Ireland and Thanet. 
Clearly Britain here is the 'island of Britain' in Britain. 

2. Ceir yr un ddyfals yng nghanu serch y trwbadwriaid, wrth i 
fardd son am ragoriaeth ei gariad a fewn terfynau eithaf byd 
cred: 

"two geographical points are stated, within which the paragon 
is unrivalled: 

One of hem ich herie best 
from irlong in to ynde (Chaytor 1923: 119) 

3. gw. hefyd DL1 54-6.62-4; LGC2 5-7; LGC3 16,19 

4. Ceir erthyglau sy'n trafod y Groes Naid gan Edward Owen yn Y. 
Gym XLIII 1-18. 
Winifred Coombe Tennant yn CL1GC VII 1951-2 t. 102-15 
T. H. Parry-Williams yn Y Llinyn Arlan i Gyfarch Urdd Gobaith Cymru 
Aberystwyth 1947. 
G. Hartwell Jones 'Celtic Britain and the Pilgrim Movement' Y Cyam 
23 1912,100-103. 
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CREFYDD A CHEJEDLIGRVYDD 

Yr oedd crefydd yn elfen lywodraethol ym mywyd yr Oesoedd Canol, ac yr oedd 

pob agwedd a fywyd yn y cyfnod hwn wedi'i ddylanwadu gan yr eglwys 

Gristnogol. Fel y dywedodd Huizinga, 

All life has saturated with religion to such an extent that 
people were in constant danger of losing sight of the difference 
between things spiritual and things temporal. (1921: 151) 

Y mae'r cwestiwn o berthynas crefydd a chenedligrwydd yn codi nifer a 

broblemau, fodd bynnag, fel y sylwodd D. R. Thomas, a ofynnodd, 

A oes le i ymwybod o genedligrwydd mewn crefydd? Al rhywbeth 
dros amser yn unig yw cenedl, neu a oes gwerth a phwysigrwydd 
oesol iddi? A lyncir cenedligrwydd yn llwyr yn yr ymwybod 
crefyddol? (1961: 40) 

Vrth ystyried yr Oesoedd Canol yn benodol, fe ellid dadlau fod y syniad o 

eglwys Gristnogal fel cymdeithas gyfanfydol o dan arweiniad ymerawdwr 

Cristnogol neu Bab, neu'r ddynoliaeth yn ei 
gyfanrwydd, 

yn gwrthdaro A'r 

syniad a unigolyddiaeth ac arbenigrwydd cenedl (Southern 1970: 21). Ar y 

llaw arall, fe ellir dweud fad y syniad a undod cenedlaethol yn rhywbeth 

sy'n tyfu a wreiddyn crefyddol, a bad crefydd yn chwarae rhan amlwg lawn 

fel symbol a genedligrwydd (Hertz: 98). Gellir defnyddio crefydd fel 

cyflawnhad dros frwydrau neu ymgyrchoedd ä chanddynt gymhelliad 

cenedlaethol, ac y mae dehangliad o hanes cenedl yn aml yn dibynnu ar 

agwedd crefyddol yr hanesydd. 

Roedd syniadaeth yr eglwys Gristnogol yn gefndir 1 nifer o ddatblygiadau 

crefyddol a gwleidyddol fel ei gilydd yn y cyfnöd canol, ac wrth edrych ar 

farddoniaeth y cywyddwyr ac ar y themau sy'n gysylltiedig a datblygiad y 
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syniad o genedl, fe welir fod nifer o agweddau yn deillio o athrawiaeth 

Gristnogol yr Oesoedd Canol. Yr o, -dd perthynas agos rhwng diwylliant a 

chrefydd ar draws Ewrop o gyfnod cynnar lawn. Wedi'r cyfan, yr oedd yn 

bwysig fod yr Eglwys Gristnogol, wrth geisio lledaenu'r gair, yn cadw ac yn 

cynnal arferion a thraddodiadau brodorol, ac yn cyflwyno'i neges drwy 

gyfrwng yr iaith frodorol. Yr oedd cryn weithgaredd diwylliannol ym 

mynachdai Cymru yn yr Oesoedd Canol (G. Williams 1962: 24-30), a'r eglwys 

a'r uchelwriaeth fel ei gilydd yn cynnig nawdd i'r traddodiad lleyg a'r 

traddodiad crefyddol yn ddiwahän. Yr oedd nifer o aelodau blaenllaw o'r 

uchelwriaeth wedi comisiynu cyfieithu a chopio rhyddiaith grefyddol - yr 

oedd Efa, ferch Maredudd ab Owain yn gyfrifol am noddi'r cyfieithiad o 

Gredo Athanasius Sant gan Gruffudd Bola, un o frodyr Ystrad Fflur (H. Lewis 

1929-31: 193), ac yr oedd gan Hopcyn ap Tomas ddiddordeb mewn llenyddiaeth 

grefyddol yn ogystal A llenyddiaeth hanesyddol a chwedlonol, yn 61 y bardd 

Dafydd y Coed, a enwodd 'eurdar y luciarius. ar greal ar ynyales' fel rhai 

o'r llyfrau a oedd yn ei gasgliad (TL1M 12). Yr oedd nifer o'r beirdd, 

hefyd, yn gopiwyr llawysgrifau a oedd yn cynnwys deunydd crefyddol, fel y 

dengys y traddodiad mai Lewys Glyn Cothi ydoedd copiydd y llawysgrif goll 

Llyfr Gwyn Hergest - llawysgrif a oedd yn cynnwys nifer o destunau 

rhyddiaith grefyddol (J. E. C. Williams 1974: 341). Mae'n bur debyg fod y 

beirdd yn y cyfnod hwn yr un nor gyfarwydd a thestunau crefyddol ag yr 

ceddent A thestunau chwedlonol a hanesyddol, ac y mae'r nifer helaeth o 

gerddi crefyddol a gyfansoddwyd yng nghyfnod y Gogynfeirdd a'r Cywyddwyr yn 

dyst i ddylanwad diamheuol yr eglwys Gristnogol ar eu gweithgaredd. 

Roedd yr Eglwys yn chwarae rhan bwysig yn addysg y beirdd. Ystyriwyd fod 

barddoniaeth yn rhan o fig, sef 'mam y kylfyddode oll' (GP 207), ac 
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ysgolion yr eglwys oedd yr unig fannau y gellid dysgu gramadeg. Mae'n 

arwyddocaol fod y gramadeg barddol cyntaf sydd wedi goroesi wedi'i gysylltu 

ag enw Einion Offeiriad, gramadeg a gyfansoddwyd rhwng 1322 a 1327. Y mae 

hyn yn tystio i'r modd y llwyddodd yr Eglwys i osod ei nod ar y traddodiad 

barddol, traddodiad a fu, yn wreiddiol, yn gwbl annibynnol ohoni 

(G. Williams 106-7). 

Yn ogystal ä'r cerddi hynny ar destunau crefyddol, roedd yr Eglwys yng 

Nghymru yn bwysig o ran y traddodiad barddol yn yr ystyr fod y beirdd yn 

cael nawdd i ganu cerddi mawl a narwnad i'w deoniaid, ei hesgobion a'i 

habadau, ac yn y blaen. Traddodiad seciwlar, i bob pwrpas, ac nid 

traddodiad crefyddol ydoedd hwn, a ddaeth i fod oherwydd tras uchelwrol 

hanfodol y sawl a oedd yn cael eu dyrchafu o fewn yr hierarchiaeth 

eglwysig, a'u safon uchelwrol o fyw. Roedd cynnig nawdd i'r beirdd 

clerwrol yn nodweddiadol o'u hagwedd cyffredinol at ddiwylliant a 

lletygarwch. Ychydig lawn o wahaniaethu a wnaed, felly, rhwng llenyddiaeth 

grefyddol a llenyddiaeth seciwlar yn y cyfnod canol, gan fod cyinaint o 

orgyffwrdd rhwng y ddau fyd a'r ddwy ffordd o fyw (J. E. C. Williams 1974: 

339). 

Wrth ystyried datblygiad y syniad o genedl yn yr Oesoedd Canol, a'r modd y 

mae barddoniaeth yr uchelwyr yn adlewyrchu hyn, fe welir fod elfen 

genedlaethol i nifer o'r them Au sy'n codi. Nid yw'r elfen genedlaethol yn 

ymddangos yng ngherddi crefyddol y cywyddwyr, ac eithrio'r cerddi i'r 

seintiau, and y mae elfen grefyddol sy'n haeddu ystyriaeth mewn nifer o 

gerddi gwleidyddol eu naws. Ymhlith y themäu i'w hystyried o dan bennawd y 

berthynas rhwng crefydd a chenedligrwydd, felly, fe geir y canlynol, 
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1. Y syniad mewnfodol o ymyrraeth Duw yn hanes y genedl. Hynny yw, 

dylanwad y syniad Crist: _vgot n hanes mewn cysylltiad ä'r genedl Frythoneg 

neu Gymraeg. 

2. Y seintlau. Datblygiad Dewi fel arwr cenedlaethol yn y canu brud, a'r 

seintiau Cymreig fel arwyr brodorol. 

3. Cyfeirladau at y gyfundrefn eglwysig. Hawl 'metropolitan' Tyddewi, a'r 

polisi o gael Cymry ym mhrif swyddi'r eglwys yng Nghymru. Digwydd y 

cyfeiriadau hyn fynychaf mewn cerddi mawl i wyr eglwysig. 

4. Creiriau fel symbolau cenedlaethol - arwyddocAd crefyddol a gwleidyddol 

y Groes Naid. (gw. Pennod 5) 

Y syniad o ymyrraeth Duw yn hanes y genedl. 

Y peth cyntaf i'w ystyried, felly, o safbwynt perthynas crefydd a 

chenedligrwydd, ydyw'r berthynas rhwng crefydd a hanes yn yr Oesoedd Canol, 

a dylanwad y Beibl ar ddehongliad o hanes. Disgrifiwyd y Beibl fel 

'cynnyrch crefydd a chenedligrwydd' ac yn llyfr sy'n dehongli hanes gan 

D. R. Thomas (EA 40), ac ni ellir gwadu nad yw'r Beibl yn allweddol o 

safbwynt datblygiad cenedligrwydd yr Iddew, lle portreedir cenedl Israel 

fel pobl etholedig Duw, a hwnnw'n Dduw cyfiawn, hollalluog a ddewisodd yr 

Iddewon fel ei bobl, gan ddisgwyl eu bod yn dilyn ei orchmynion. Wrth 

ddilyn bywyd rhinweddol a chrefyddol, gallent ddisgwyl dyfodiad Meseia i'w 

gwaredu, a byddai heddwch, brawdgarwch a chariad yn teyrnasu ar y 

ddynoliaeth (Hertz 102). 

Y mae elfen grefyddol yn perthyn i'r dehongliad canoloesol a hanes, hefyd, 

a gwelir fad y syniad a roddir gerbron yn yr Hen Destament a Dduw fel Duw 
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cyfiawn sy'n barrau ac yn cosbi lle bo pechod yn cael ei gymhwyso ar gyfer 

digwyddiadau cyfoes. Y mae'r syniad o ragluniaeth yn ganolog 1 

hanesyddiaeth y cyfnod canol, ac amlygir hyn mewn nifer o destunau sy'n 

ymrneud S Kanes y genedl Frythonig - megis De Excidio et Connuestu 

Britanniae gan Gildas, yr Historia Brittonum, ac wrth gwrs, Historia Regum 

Britanniae Sieffre o Fynwy (Hanning 1966: 1-2), testunau sy'n ymwneud ®'r 

syniad a gwymp Prydain. Yr oedd athraniaeth wleidyddol yr Oesoedd Canol yn 

dibynnu ar y syniad fod pob awdurdod yn deillio a Dduw, fel y pwysleisiodd 

Orosius yn ei Historiarum adversum paganos (Hanning 39). Os bydd y 

ddynoliaeth yn pechu, yna y mae Duw yn ymateb A cherydd. 

Dyna hefyd agwedd Gildae, mynach ßr-ytbanig o'r ped ganrif, yn at draethadyn 

i'w genedl, Ile mae'n ei cheryddu am ei phechod ac yn ei rhybuddio rhag 

cyffroi dialedd Duw. Yr oedd Gildas yn dehongli'r goresgyniadau barbaraidd 

fel digwyddiadau a oedd yn adlewyrchu dicter Duw. Fel y dywedodd Nanning, 

'his dynastic sense of history is Christian, not national, his materials 

biblically, not traditionally oriented' (ibid. 50). Y mae dylanwad y Beibl 

yn gryf lawn ar y De Excidio, o ran digwyddiadau, Ile mae'r hanes am 

groesi Tafwys yn cyfateb i'r hanes am wahanu dyfroedd yr Iorddonen 

(ibid. 53), a ran delweddau (ibid. 54), ac o ran agwedd tuag at Kanes 

(ibid. 55). Yn ogystal A hynny, y mae'r Hen Destament yn cael ei grybwyll 

ganddo yn yr ystyr ei fod yn cynnig esiamplau o'r modd yr oedd Duw'n 

gweithredu'i awdurdod (ibid. 58). l+iae'r genedl Frythonig, i bob pwrpas, yn 

cynrychioli cenedl etholedig Duw, ac yn cael ei phrofi a'i barnu gan ei 

nerthoedd hollalluog. Dehongliad crefyddol, yn hytrach na gwleidyddol, a 

geir gan Gildas i esbonio cyflwr presennol ei gydwladwyr. 
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Mae'r dehongliad hwn o hanes, a'i bwyslais ar hanes fel proses wedi'i 

sefydlu a'i reoli gan Dduw, ac a gadarnhawyd drwy gyfamod rhwng Duw a dyn, 

yn wahanol lawn i ddehongliad yr Historia Brittonum a luniwyd yn y nawfed 

ganrif, sy'n rhos mwy o bwyslais ar draddodiad a dyhead cenedlaethol, ac i 

ddehongliad Sieffre o Fynwy yn ei Frut, sy'n pwysleisio'r modd yr oedd 

ffawd yn gweithredu a fewn hanes. Yna, tua diwedd y ddeuddegfed ganrif, 

neu ddechrau'r drydedd ganrif ar ddeg, pa bryd bynnag y lluniwyd y fersiwn 

cynharaf o Historia Gruffudd vab Kenan, ceir naws ysgrythurol i destun 

hanesyddol, unwaith eto, gyda mynych gyfeiriadau a chymariaethau Beiblaidd 

(D. S. Evans 1974: 257 a H. ccxli). 

Ceir yr un math o ddehongliad yn achlysurol yng nghanu mawl a marwnad 

Beirdd yr Uchelwyr - yn enwedig yn y gymhariaeth estynedig rhwng yr Iddewon 

a'r Cymry neu'r Brython. Y mae Paul Birt yn trafod y ddelwedd hon yng 

ngherdd Guto'r Glyn i Sieffrai Cyffin, Cwnstabl Croesoswallt, ac yn awgrymu 

fod'y syniad yn deillio o'r sefyllfa gyfoes yn y bymthegfed ganrif pan oedd 

y Deddfau Penyd mewn grym (1978: 107). Nid dyma'r enghraifft orau o'r 

gymhariaeth hon yn y canu, er bad yr awgrym fod Sieffrai yn debyg i Joseff 

yn ei berthynas A chenedl a oedd yn gaeth ac o dan ormes yn llawn 

arwyddocad o ystyried amgylchiadau gwleidyddol y cyfnod (GG 186-8). 

Nid yw'r gymhariaeth ag Israel bob amser yn wleidyddol arwyddocaol, fodd 

bynnag. Yn yr unfed ganrif ar bymtheg, yn enwedig, y mae'r beirdd yn aml 

yn defnyddio'r gymhariaeth hon i ddisgrifio teuluoedd uchelwr, ac mae'r 

confensiwn o gymharu uchelwr ß Moses, arweinydd ei genedl, yn magu'i blwyf 

tua'r un adeg, er y ceir ambell gyfeiriad sy'n gynharach na hyn. Pan 

ganodd Gutun Owain farwnad Elisau ap Gruffudd ab Einion, y mae'r bardd yn 
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cael cysur yn y ffaith fod gan yr uchelwr ddeuddeg o blant i'w olynu, ac y 

mae'n eu cymharu ä deuddeg llwyth Israel, 

- 0'i veibion y kaf obaith: 
Yn I2l sydd yn 1 61 saith, 
Pvm merched dwf Margred tec, 
Plaid addwyn, kwplav devddec; 
Kael llwythav'r Israel yr ys 
0 lawn henwaed yn hynys. (GO 235 11.43-8) 

Ceir yr un gymhariaeth eto mewn tair marwnad gan Sion Tudur, wrth i'r bardd 

son am yr etifeddion sy'n sicrhau parhad y llinach. Yr oedd plant Wiliam 

Mostyn, a fu farw yn 1576, fel 

Coed o'r ardd yn cadw'r urddas, 
Cytran gwraidd, Catrin a Gras. 
Ar y wlad reiol ydynt, 
Os reiol gwaed Israel gynt. (ST 89 11.117-20) 

Felly hefyd hil Pyrs Mostyn o Dalacre, 

Yr un ffunud, ran ffyniant, 
Er llenwi plas, yw'r llwyn plant 
A deuddegllwyth diddigllawn 
Israel i'w oes, reiol sawn. (ST 116 11.49-52) 

Ceir cymhariaeth gyffelyb am blant Wiliam ap Maredudd o Lanfair Talhaearn, 

a oedd yn 

Un llanw o had winllan hael 
A dewisryw had Israel. (429 11.75-6) 

Pan fo William Llyn yn crybwyll plant Israel, y berthynas rhwng y noddwr 

a'i genedl sy'n Gael sylw ganddo. Y mae hyn yn ennyn cymhariaeth rhwng yr 

uchelwr a Moses, a oedd yn ei amser yn geidwad ac yn arweinydd i'w bobl. 

Yr oedd y Doctor Elis Prys, yr enwog Ddoctor Coch, yn teilyngu'r fath 

gymhariaeth oddi wrtho mewn cerdd foliant, 

311 



Awen beirdd yn iawn burddoeth 
A roes Duw o'r Iesu doeth; 
Ac lawn yw ganu awen 
I' r dyn byth a ro Duw'n ben. 
Moesen oedd frenin dinam 
Ar blant Israel rhag cael cam, 
Dug ei wyr, Or da'i gariad, 
Drwy'r mdr heb angen na bad; 
Rhodd Duw oedd rhyddid iddyn', 
A rhodd Duw sy'n rhyddhau dyn. 

Y tradoeth ddoctor ydwyd, 
Y sy'n all i Foesen wyd; 

^ Ceidwad wyd yn cadw dy wyr, 
Ac a'u ceidw rhag hocedwyr. (WL12 56 11.1-14) 

Mwy cryno o lawer ydyw'r cyfeiriad yn ei gywydd moliant i Rissart Dafis, 

esgob Tyddewi - gwr mwy addas o lawer ar gyfer y fath gymhariaeth, 

Dawn a gefaist yn gyfion 
I lywio tir y wlad hon. 
Pont our wyd, (Pand da'r adwen? ) 
A fyddo pont a fydd pen. 

^ Fal Moesen, goel awen gwyr, 
I bobl yr Israel bybyr, 
Traetha di mewn teiriaith dau 
Air Duw i wyr y Deau. (97-8 11.59-66) 

Gweithred Moses yn arwain cenedl Israel yn erbyn y Ffaro sy'n denn sylw 

Lewys Morgannwg, y tro hwn mewn awdl foliant i Syr Edward Stradling. 

Unwaith eto, y syniad a fynegir ydyw fod yr uchelwr a folir yn arweinydd 

ac yn amddiffynnwr i'w genedl. 

Mal llynges voeses of au waison 
mor a dry rogoch mawr drwy r aigion 
mal gwyr Pharaw draw pan drawon / it gwaith 
mae distriw unwaith an destronion 

(LM 382 11.81-4) (1) 

Ac eithrio'r ddau ddyfyniad diwethaf, yr argraff a geir o'r dyfyniadau hyn 

ydyw mai'r teulu neu'r 'genedl' yn ystyr gyfyngedig y gair sy'n cael ei 

gymharu'n fynych A llwythau Israel, ac mai awdurdod lleol, nid awdurdod 
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cenedlaethol sydd gan y rhan fwyaf o'r uchelwyr a folir gan y beirdd. Yn 

achlysurol yn unig y ceir y fath gymariaethau yn y cerddi moliant, ac ni 

ellid honni eu bod yrº arddangos union ddehongliad y beirdd o hanes. Wedi'r 

cyfan, nid yw'r beirdd yn am1 yn ymgymryd Pr swyddogaeth o ddehongli - 

disgrifio gwrthrych a chadarnhau trefn gymdeithasol sefydledig ydoedd prif 

amcan eu canu. Prif arwyddocAd y dyfyniadau uchod ydyw'r posibilrwydd eu 

bod yn adlewyrchu agwedd arbennig ac yn arddangos cyfarwyddyd 1 thestunau 

hanesyddol a oedd yn cynnig dehongliad arbennig o ddigwyddiadau'r 

gorffennol. Y mae'r marwnadau yn aml yn awgrymu ymyrraeth dwyfol yn 

nigwyddiadau'r dydd. Duw sy'n gyfrifol am amddifadu'r Deheubarth o'1 

glewion, yn 61 Owain ap Gwilym hewn cerdd farwnad 1 feibion Gruffudd Dwnn, 

Tristau y deau fu'r daith, 
Treio gwinwydd trigeiniaith; 
Tros y glyn, fal trwsio glaw, 
Troes Duw wylaw tros dalaith. 

Dynion oll ar gall a gad, 
Deau'n gaeth o'u dwyn i gyd, 
E droes Duw'r glaw dros dair gwlad, 
Dyna boen diwyno byd. (OapG 6-7 11.25-8,33-6) 
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Y Seintiau a'u harwyddocAd cenedlaethol. 

Y mae'r seintiau, a'r cyltiau a dyfodd o'u hamgylch yn y cyfnod canol, 

yn ystyriaeth bwysig yn yr astudiaeth o ddatblygiad yr ymwybyddiaeth 

genedlaethol. Y maent yn cael sylw yn y traddodiad barddol, ac yn 

cael eu crybwyll yn y Gramadegau yn yr adran ar 'ba ffurf y moler pob 

peth', 

Seint a uolir o'e gleindyt, a'e santeidrwyd, a'e nerthoed 
ysprydolyon, a'e gwyrtheu, a'e gwenhyeitheu, a'e nefolyon 
weithredoed, a'e gogonyant dwywawl, ac a betheu ereill 
ysprydawl anrydedus. (GP 15) 

Y mae fersiwn Peniarth 20 (c. 1440), a'r Pum Llyfr Kerddwriaeth (y 16eg 

ganrif) yn nodi hefyd y dylid eu moli am eu bod yn 'Amerawdyr y 

brenhined' (ibid 55,131), a dyma'r unig awgrym o unrhyw swyddogaeth 

wleidyddol iddynt yn y Gramadegau; and wrth edrych ar gyfeiriadau'r 

cywyddwyr at y seintiau, fe welir fod perthynas agos yn fynych rhwng 

sant A thiriogaeth arbennig. Soniais eisoes am y sylw a roddwyd i'r 

seintiau mewn cerddi brogarol (Pennod 2), a'r modd y byddai bardd, 

wrth ganu cerdd i fro yn galw ar rai o seintiau'r ardal honno am eu 

nawdd ar y diriogaeth. Y mae cerdd Guto'r Glyn 1 Syr Wiliam, person 

Merthyr Tudful, yn rhoi darlun o'r modd yr oedd sant mewn bro arbennig 

yn gallu datblygu'n ganolbwynt crefyddol gweledol yn yr ardal honno, 

fel y gwnaeth y santes Tudful, 

Mae'n addaw, em wen, iddi, 
Dlysau heirdd, mar dlws yw hi! 
Croywglych, cyweirio'r eglwys, 
Llyfrau a chreiriau a chrwys. (GG 243 11.37-40) 
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Gellid galw ar sant i amddiffyn unigolyn yn ogystal a thiriogaethau, 

fel y dengys awdl Lewys Glyn Cothi i Sion ap Dafydd ap Gruffudd ap 

Gwallter, 
Nawd karon ar John nawd pedyr a sain sior. 
Nawd ulltut uarchoc uo ar i mogor. 
Nawd hollseint rufein nawd hollseint trefor. 
Nawd saint a bengwern a nawd sant bangor. 
nawd mair uaria a deuma ar dor. 
A nawd saint domnic a nawd saint grigor. 
Nawd padarn gadarn gar. ynys bridein. 
Ar wyry a rufein ar orwyr iuor. (LGC2 164 11.41-8) 

Nid rhywbeth a oedd yn arbennig i Gymru oedd hyn, and rhywbeth a 

ddatblygodd yn gyffredinol wrth i Gristnogaeth gael ei lledaenu a'i 

sefydlu, gan ddisodli'r grefydd baganaidd leol. Roedd y seintiau 

lleol yn cyflenwi swyddogaethau'r duwiau lleol a oedd yn amddiffyn eu 

bro ac yn sicrhau ei ffrwythlondeb a'i diogelwch rhag trychinebau 

naturiol. Yn Iwerddon, er enghraifft, Ile ceir nifer a draddodiadau 

am seintiau Gwyddelig mewn chwedloniaeth leol, disgrifir y modd yr 

ystyrid nifer o seintiau lleol fel amddiffynwyr rhag drygau natur. 

Ceir traddodiadau am Colmcille, St Cerible, St Senan a St Kerill yn 

bendithio gwahanol ardaloedd rhag ystormydd mellt a tharanau (6 h6gäin 

61). Roedd y seintiau yn cynnig amddiffynfa oruwchnaturiol rhag 

ymosodiadau dynol, hefyd (S. Wilson 1983: 24-5). Yn Iwerddon, eto, 

ceir traddodiad am St. Gobnet yn amddiffyn ardal Ballyvourney rhag 

ysbeilwyr dynol (6 h6gain ibid. ). 

Yng Nghymru, mynaich Celtaidd a ledaenodd y ffydd Gristnogol i'r bobl 

oedd y seintiau hyn, a roddodd eu henwau i nifer o eglwysi a phlwyfi 

(G. Williams 487). Tyfodd corff o 16n gwerin a gwmpas nifer ohonynt, a 

chadwyd y chwedlau hyn yn y Bucheddau, 'rhamantau crefyddol a 
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gychwynnodd ac a ddatblygodd bron yn yr un modd ä'r rhamantau 

seciwlar' (J. E. C. Williams 1944: 151). Dichon fod y Bucheddau yn 

gyfarwydd ddigon i'r bardd canoloesol, ynghyd A'r 116n gwerin a'r 

traddodiadau llafar am y seintiau nas cofnodwyd mewn buchedd neu 

destun hanesyddol arall. Cyfansoddwyd nifer o fucheddau'r seintiau 

Cymreig yn Lladin yn y ddeuddegfed ganrif - bucheddau Gwynllyw, 

Cadog, Illtud, Teilo, Dewi, Dyfrig, Brynach, Padarn, Clydog, Cybi, 

Tatheus, Carannog, Gwenffrewi, Collen a Beuno (D. S. Evans 1974: 265). 

Bucheddau Dewi a Beuno yw'r unig rai y ceir cyfieithiadau Cymreig 

ohonynt, a'r rheiny mewn testunau o'r bedwaredd ganrif ar ddeg 

(ibid. 266). Erbyn y bymthegfed ganrif, tyfodd poblogrwydd y seintiau 

hyn, gyda'r holl draddodiadau, creiriau a phererindodau a oedd yn 

gysylltiedig A hwynt (G. Williams 485). Cwlt lleol oedd i'r rhan fwyaf 

ohonynt, fodd bynnag, a nifer ohonynt heb fod yn adnabyddus y tu hwnt 

i ffiniau tiriogaeth arbennig. Byddai'r plwyfi hyn yn cynnal 'gwyl 

mabsant' i ddathlu gQyl eu nawdd sant (ibid. 488). Yng ngwledydd 

eraill Ewrop, byddai'r math yma o 
wyl fel arfer yn cynnwys defod 

arbennig, gorymdaith, gwledd a dathliadau eraill. Yn 61 Wilson, 

The saint's festival, in effect, is a classic Durkheimian 
expression of community. Festivals also provided the means 
fod peaceful communication between neighbouring, and often 
rival, villages, and peace was usually, though not always 
maintained under the aegis of the saint. (Wilson 1983: 24) 

Roedd y sant yn cael ei ystyried fel math o arwr lleol, felly, ac yr 

oedd ei goffäu yn fodd i gadarnhau ymdeimlad ei fod yn noddi'r ardal a 

oedd yn ei arddel. 
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Y mae'r modd y inae'r seintiau'n cael eu crybwyll neu'u portreadu yng 

ngherddi Beirdd yr Uchelwyr yn amrywio. Ceir nifer o gerddi nad ydynt 

yn ddim byd mwy nag adroddiad o fuchedd y sant ar fydr. Defnyddir 

enwau'r seintiau hefyd i gyfleu rhinweddau'r noddwr, yn enwedig hewn 

cerddi moliant iwr crefydd. Mewn cerdd i Sion, abad Llan Egwestl, 

dywedodd Gutun Owain amdano, 

Ail Deinioel yw, all Dvnod, 
A Bevno ty Sain Benned. (GO 131 11.7-8) 

a phan ddyrchafwyd Dafydd yn abad yno, dywedodd eto, 

Dyvric a roes dioveyd, 
Esgob oedd, - ar rwysc y byd: 
Evro Dewi o'r diwedd 
A wnai Ali law yn y wledd; 
Ail vv Sion val Eilvyw Sant, 
Evro Davydd ar dyviant. 
Iawn i'r gier ddwyn enw ar glod 
Ail Deiniel ar 81 Dvnod: 
Pa sant A'r holl gampav sydd 
Yn i twf, onit Davydd? (GO 149-151 11.19-28) 

Mwy diddorol o lawer, fodd bynnag, ydyw'r modd y mae'r saint yn cael 

eu crybwyll mewn cyd-destun gwleidyddol. Y mae Dewi, yn enwedig, yn 

cael ei enwi'n fynych fel arwr neu arweinydd cenedlaethol, sy'n 

awgrymu iddo gael ei ystyried fel math o nawdd-sant a leiaf o'r 

bedwaredd ganrif ar ddeg ymlaen, as nad cyn hynny, o ystyried 

tystiolaeth Armes Prydain o'r ddegfed ganrif a cherdd Gwynfardd 

Brycheiniog o'r ddeuddegfed ganrif. Y mae nifer a seintiau llai yn 

cyflawni'r un swyddogaeth ag of ar raddfa leol. 

Ar lefel gyffredinol, y mae'r beirdd yn aml yn defnyddio enwau rhai 

o'r seintiau milwrol fel epithetau a glad i noddwyr seciwlar. Yr 
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oedd Derfel, yn enwedig, yn epithet cyfarwydd wrth grybwyll milwriaeth 

uchelwr (gw. Baring-Gould a Fisher 1914 II: 333-6). Yn 61 Guto'r 

Glyn, wrth son am filwriaeth Syr Rosier Cinaston o'r Cnwcin, 

Dewrfab anodd ei darfu, 
Derfel y ddwy fatel fu. (GG 147 11.11-12) 

Pan ganodd Gutun Owain farwnad Phylip ap Madog o Halchdun, dewrder a 

milwriaeth y gwrthrych sy'n cael eu crybwyll eto, mewn cysylltiad ag 

enw'r saut, 
I wrolder yr eildydd 
Ali galon y'w veibion 'vydd. 
I void arvoc val Dervel, 
Ali ddawn oll vddvn a 61. (GO 199 11.43-6) 

Y mae Henken yn awgrymu nifer o resymau dros y pwyslais a roddir ar 

(ia81 : 
filwriaeth y seintiau yn y bucheddau A 59), and credaf mai'r rheswm 

pennaf dros hyn ydoedd i ddarlunio uchelwriaeth y sant a'r modd y 

cafodd ei addysgu a'i hyfforddi'n filwr yn 61 yr hyn a ddisgwylid gan 

rywun a ddeuai o'r dosbarth uchelwrol. Hefyd, yr oedd milwriaeth y 

sant yn cadarnhau ei allu i gyflawni'i swyddogaeth warchodol dros ei 

diriogaeth. 

Wrth edrych ar gerddi beirdd yr uchelwyr i'r seintiau, ac olrhain y 

berthynas rhwng y sant a enwir a thiriogaethau a phersonau arbennig, 

fe welir fod nifer o nodweddion brogarol neu wladgarol yn y 

cyfeiriadau perthnasol, a bod yr elfen o frud yn digwydd yn bur fynych 

hefyd. Y syniad o'r sant fel amddiffynnwr tiriogaeth sy'n cyfrif am 

yr elfen frudiol, yn 61 pob tebyg, fel yng ngherdd Ieuan Llwyd ap 

Gwilym i Deilo. Cerdd sy'n cysylltu'r sant a thiriogaeth Morgannwg 

yw hon, a'r hyn sy'n ddiddorol amdani yw'r modd y gelwir ar y sant i 
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ddial ar elynion y Cynry. Mae'n debyg i Saeson o Fryste lanio yin mae 

Caerdydd a cheisio ysbeilio Eglwys Llandaf. Gelwir ar Deilo i'w gyrru 

o'r tir, and er mai digwyddiad penodol sydd yma, yr. ymwneud ä charfan 

fechan a bobl al u trosedd yn erbyn egiwys Llandaf, y mae' r bardd yn 

dehongli'r digwyddiad yn nhermau'r gwrthdaro hanesyddol am 

oruchafiaeth Ynys Prydain. Gofynnir i'r sant yrru'r Sais o'r Ynys, ac 

y mae faith a therminoleg y bardd yn perthyn i draddodiad y canu brud, 

Teilo vab llewychfab llais 
Ensig na adl unsais 
gyrr hwynt aer vraw bwynt ar vrys 
aurfawl enw ar vel ynys... 
na vydd war na thrigarawg 
bydd groelawn rhadlawn yr hawg 
ynghilbant ny lvniant les 
wrthynt lin alas arthes 
tailwng gwna ddinistr tylwyth 
hen sais a lin Hainsies lwyth... 
hel ar vnwaith hil Ronwen 
vryt fawn waith o vrytaen wenn. (G. H. Jones 1912: 351) 

Y mae Catwg, gwrthrych cerdd gan Rissart ap Rhys, yn sant arall sy'n 

gysylltiedig A Morgannwg (Baring-Gould a Fisher 1914 II: 12-42) - 

Catwg, Morgannwg gennyd, 
cymer gwyn Cymru i gyd. (RhB 16 11.3-4 > 

Buchedd y sant ar fydr sydd yma, and y mae'r gerdd hon hefyd yn 

cynnwys darn o frud, sy'n cysylltu'r sant ä thiriogaeth Ynys Prydain, 

yn cgystal ä thir Morgannwg, 

Wyth o'i dylwyth a'i dalar, 
ni bu'r un heb euro'i war. 
Fe ryoles, ar freulawr, 
brawd ei hen fam Brydain Fawr. 
Bwried - ei mab a eurir - 
blaenau bro'n un blaenbren ir. 
Y sy o wlad is ei Law 
and un dyn a dynn danaw (ibid. 17 11.49-56) 

ý. G 
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Y mae nilwriaeth ac uchelwriaeth y sant yn cadarnhau'i hawl ar ei 

diriogaeth, ac yn cyfiawnhau'r broffwydoliaeth y bydd yn ei chyflawni, 

Troi sy hyfryd tros Hafren, 
tir ffus ac our teiraff hen. 
Tarian wen biau'n tir ni, 
tri chorn i ddyn trwch erni. 
Dwyn danaw oni ddaw'n ddöl, 
dan un duc, da anianawl. 
Eryr llwyd ar war Llydaw 
i Irland i'r lan y daw. 
Er dwyn i saes yr edn main 
cediog fo ei dwy adain. (ibid. 57-66) 

Digon tywyll ydyw'r brud, yn gysylltiedig ag ymgyrch Harri Tudur, yn 

61 pob tebyg, o ystyried y cyfeiriad at Lydaw, a chyfnod y bardd. Y 

mae'r elfen frudiol, wleidyddol, yn fwy cyffredin mewn cerddi i Ddewi, 

fodd bynnag, tra bo'r seintiau llai yn cael eu crybwyll fynychaf mewn 

cerddi sy'n gysylltiedig A bro, fel cywydd Huw Cae Llwyd i'r Seintiau. 

Cywydd ydyw sy'n dechrau wrth gyfarch Brycheiniog yn null y canu 

brogarol, 

Dy dir a gred i dy'r Grog, 
Da fro y'ch enwid Frycheiniog. 
Dy Gymry nis dwg arnraint, 
Dlyedus wyd, wlad y saint. 
Dygaf rhwng pedair afon 
Dy led a hyd y wlad hon: 
Baesan o'r fan i ar Fynwy, 
Cynon ac Irfon a Gwy. (HCL1 108 11.1-8) 

Y mae'r enw a roddir ar Frycheiniog fel 'gwlad y saint' yn 

arwyddocaol, oherwydd y traddodiad a oedd yn cysylltu Brychan 

Brycheiniog a'i etifeddion ä'r diriogaeth. Yr oedd Brychan yn dad ac 

yn daid i nifer fawr o seintiau, er na cheir yr un rhestr sy'n cytuna 

ynghylch eu henwau na'u rhif (E. G. Bowen 1954: 26). Enwir rhai ohonynt 
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yn y gerdd hon - Cynog (11.20), Eluw (11.23), Mathau (11.24), Cynydr 

(11.35), Dedu (11.36). Enwir nifer o seintiau brodorol eraill, hefyd. 

Yn ogystal A Dewi (11.25), enwir Pawl (11.25), Teilo (11.27), Illtud 

(11.27), Venffryd (11.30), Ffraid (11.30), Llednerth (11.31), Silin 

(11.32) ac eraill. Hefyd, enwir rhai o seintiau cyffredinol yr Eglwys 

yr oedd eu bucheddau'n hysbys yng Nghymru, fel Catrin (11.29), Margred 

(11.29), Mair (11.23), Mihangel (11.24) ac Edmwnd (11.38) (gw. 

Caerwyn). Ar 61 rhestru'r seintiau, y mae'r bardd yn canolbwyntio ar 

eu harwyddocAd. Fe'u gwQl fel cynrychiolwyr dwyfol a chanddynt ofal 

am eneidiau, and hefyd y mae eu swyddogaeth frodorol yn awgrymu syniad 

o berthynas rhwng y dynol a'r goruwchnaturiol. Yr elfen bersonol hon 

sy'n cydio'r meidrol a'r anfeidrol, 

Cenedl im, cnawdol yma, 
Creiriau'r dyn yw carwyr da. 
Ni bo im gär heb im gael 
Nerth hyd Rufain wrth drafael. 
Doda'n werth eu da dan un 
Duwiol weddi'n dä1 uddun'. (ibid. 109 11.43-8) 

Y mae'r bardd yn mynd ymlaen i ofyn am eu nawdd ar y diriogaeth -a 

chyfrifoldeb gan bob un dros ran arbennig o'r wlad. Swyddogaeth y 

saint fel gwarchodwyr eneidiau, nid eu hawl ar eu gwlad neu'u 

cyfrifoldeb am ei diogelwch gwleidyddol sy'n bwysig iddo,. "fodd bynnag, 

Os gwir yn oes agori 
Drysau nef, ymdrwsiwn ni. 
Onid Ant a bob cantref, 
Eled un dros wlad neu dref. 
Ni was ar ben un o'r byd 
Neges da and gwas diwyd. 
Myn Mair, y mae'n 'y mwriad 
Mad A 'nglyn eneidiau 'ngwlad. (ibid. 11.63-70) 
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Yn ei awdl i Gaeo, y mae Lewys Glyn Cothi yn enwi'r seintiau er mwyn 

amddiffyn y fro rhag fygythiadau mwy airiaethol, 

Ni ddel i Gaiaw drin a Ddulyn, 
Nag un gwayw o rwysg, nag un goresgyn; 
Nag un varwolaeth, nag un enyn trais; 
Nag un gwaew'n nwyais, nag un newyn... 

Sawyl a Chynwyl, gwnewch ucho hyn, 
A'i Pumsaint hevyd, rhag cryd, neu gryn; 
Ceitho'n cloi yno Clynin dros Gaio; 
Hevyd gwn aro Gwynio a Gw)n. (LGC1 313 11.39-42,47-50) 

Y mae gwaith Lewys Glyn Cothi, yn f wy nag un bardd arall, yn dangos 

rhai o agweddau nodweddiadol y cyfnod tuag at Oes y Seintiau, a'r 

arwyddocäd arbennig a roddwyd i'r sant gwarchodol ac amddiffynnol yng 

Nghymru'r Oesoedd Canol. Y mae ei gywydd i Saint Cymru yn delfrydu 

Oes y Seintiau, ac yn cynnwys darn o broffwydoliaeth. Cywydd ydyw 

sy'n dilyn nifer o nodweddion y canu brud, yn yr ystyr ei fod yn 

delfrydu oes aur, yn cwyno am yr oes bresennol, ac yn proffwydo gwell 

byd i ddyfad. Cwyn sydd yma am ansawdd bywyd cymdeithasol y cyfnod, 

goual drwyr byt a gauat. 
A gwynfyt gwyndyt a gat. 
ar uyrder yn amser ni. 
Hyn a dywot hen dews. 
barkutanot it tlodion. 
Bradwyr kribdeilwyr a don. 
myn uarglwyd llymar ulwydyn. 
Ar haf i dinystrir hynn. (LGC2 198 11.1-8) 

Y mae Duw a'r seintiau yn tystio i 'Kam ryol kymry ieueingk' (11.14), 

a'r gobaith yw y gwneir yn iawn am hyn gyda chymorth y nerthoedd 

dwyfol. Neges grefyddol sydd yma, eto, a phwysleisir yr angen i achub 

eneidiau'r Cymry, 
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hyn a saint a henweis i. 
A dyrr gwan of drycioni. 
gwneuthur yn Ian urytanieit. 
A wnan of blaen yn un blait. 
ymolchi dym ni mewn naint. 
Hyt uarw o ediueirieint. 
kael gan saint eneint unweith. 
Yn Ian iawn a wnel yn iaith. 
ni wn un y nron y not. 
Na bo iach of hen bechat. (ibid. 199 11.55-64) 

Yr hyn sy'n arwyddocaol am y gerdd hon ydyw'r ffaith fod y bardd yn 

crybwyll Cymru fel uned, yn hytrach na rhannau llai o'r wlad, ac er 

mai neges grefyddol sydd yma, dichon fod cymhelliad gwleidyddol i'r 

canu yn yr ystyr fod y bardd yn priodoli dioddefaint y wlad i'w 

phechod yn erbyn Duw. Apel sydd yma at ail-ddyfodiad oes aur, gyda 

daioni a duwioldeb yn ffynnu o dan arweiniad a chenhadaeth y seintiau, 

tir kymrv uu lle mae uol. 
Daear rywioc diryol. 
bit it saint bob dri a saith. 
Ryoli kymry eilweith. 
bit gobeith kymry weithion. 
Yny saint or ynys honn (ibid. 11.65-70) 
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Y Syniad o Nawdd Sant a Datblygiad yr Ymwybyddiaeth Genedlaethol 

Y mae elfen wleidyddol 11w 
ganfod 

yn aml wrth geisio olrhain union 

berthynas nawdd sant ä bro neu wlad, a'r modd yr oedd trigolion y 

diriogaeth yn ymagweddu at y sant mewn cyfnod o argyfwng. Yr oedd 

cyfanfydedd y meddwl Cristnogol yn milwriaethu yn erbyn twf yr ymwybod 

cenedlaethol, ac yr oedd yn fwy naturiol, felly, i wahanol bobloedd 

Ewrop, pan oedd eu hymwybod cenedlaethol yn ymffurfio, 1 erfyn nawdd 

sant lleol yn hytrach na nawdd Duw ar eu hymgyrchoedd milwrol. Pan 

ofynnodd Tudur Penllyn i Reinallt ap Gruffudd ap Bleddyn Wr Twr i roi 

crasfa i Saeson Caer, try'r bardd at Ddewi a Non yn gyntaf i erfyn am 

gymorth yn erbyn y gelyn, 

I'w ran y calan y coeliaf - roi serch, 
Ac i wyr Rydderch gair a roddaf; 
I Ddewi offrwm addawaf; -a Non, 
Er ordrio'r Saeson i'r drws isaf. (TP 20 11.45-8) 

Yna, gofynna am nawdd y ddelw fyw o'r Vyddgrug, 

Y ddelw fyw or Wyddgrug oedd ddialwr, 
Ac yntau'i hunan, gwnaeth gyfran gwr, 
A phawb ar ei ran oni las cannwr, 
A'r lleill yn cilia dan wylo'r dw^r, 
A dwylo gwaedlyd ein dialwr - lion, 
Gwaywffon draig Einion ein droganwr. (ijd. 21 11.51-2) 

Unwaith eto, er fod Crist yn symbol cyfanfydol yn yr Eglwys 

Gristnogol, y mae ei ddelw yn yr Wyddgrug yn symbol sy'n cynnig nawdd 

arbennig i'r Cymry ac yn cynrychioli eu- llwyddiant milwrol yn erbyn y 

gelyn. (G. H. Jones 1912: 316) (2) 
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Ym marn Guenee, y mae'r ymwybod cenedlaethol yn cael ei atgyfnerthu 

wrth i genedl ddewis sant amddiffynnol a chanddo gyfrifoldeb dros 

dynged ei bobl ac i amdiffyn y diriogaeth rhag bygythiad (Guenee 1985: 

56)(3). Gwnaed Wenceslas yn nawdd sant ar Tsiecoslofacia erbyn yr 

unfed ganrif' ar ddeg, a Sant Denis yn nawdd sant Ffrainc erbyn y 

ddeuddegfed ganrif, pan gafodd ei gydnabod yn 1120 gan Louis VI. Yn 

ystod teyrnasiad Louis VI chwifiwyd baner goch Sant Denis ar flaen y 

gad, a cheir son amdano yn y chansons de Beste. Ni wyddys yn union pa 

bryd neu ba fodd y dyrchafwyd Dewi yn nawddsant ar y Cymry (Henken 

187), and wrth ystyried ei arwyddocad ym marddoniaeth y cywyddwyr, fe 

welir fod dwy elfen Vw ddatblygiad fel nawdd sant - elfen grefyddol 

ac elfen wleidyddol. Ar un olwg, ymddengys fel pe bai Dewi wedi 

datblygu'n nawdcjsant o ganlyniad i'r ddadl dros greu Tyddewi'n 

archesgobaeth annibynnol yn y ddeuddegfed ganrif, yn dilyn ymgais y 

Normaniaid i sicrhau rheolaeth ar etholiadau esgobion yng Nghymru a 

sicrhau eu hufudd-dod i Gaergaint (E. G. Bowen 1983: 94). Y mae ei ran 

yn Armes Prydain, ar y llaw arall, yn awgrymu bod rhyw fath o 

ymwybyddiaeth ohono fel arwr cenedlaethol wedi datblygu erbyn y 

ddegfed ganrif. 'Sant milwriaethus yn arwain y Celtiaid i 

fuddugoliaeth yn erbyn y Saeson gelyniaethus' ydyw yn y gerdd hon 

(ib . 92). Chwifir ei faner ar flaen y gad, meddir, fel y gwnaed A 

baner Sant Denis yn Ffrainc, 

A 1luman glan Dewi a drychafant. 
y tywyssaw Gwydyl trwy lieingant. (AP 5 11.129-30) 

Yr cedd y gelyn wedi dangos diffyg parch at freintiau a cbreiriau Dewi 

a'r seintiau brodorol, sy'n awgrymu eta fod y Cymry'n edrych arnynt 

mewn goleuni arbennig, 
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Neu vreint an seint pyr y saghyssant. 
neu reitheu Dewi pyr y torrassant. (ibid. 5 139-40) 

Roedd ymosod ar y seintiau a oedd yn amddiffyn gwlad neu fro yn 

nodwedd gyffredin yn ymddygiad gelyn mewn rhyfel. Ceir un arysgrif o'r 

chweched ganrif sy'n disgrifio'r modd yr ymosododd y Gothiaid ar y 

seintiau a difwyno allorau'r merthyron wrth iddynt ddinistrio'r 

maestrefi i'r gogledd o Rufain (E. R. Barker 1913 : 295). Byddai'r 

creiriau hyn yn cyflawni swyddogaeth amddiffynnol, a chan fod hyn yn 

fygythiad i'r Saeson, byddent yn debygol o gael eu hanrheithio 

ganddynt, wrth iddynt geisio dinistrio moral y Cymry. Ceir tystiolaeth 

bellach a arwyddocad creiriau Dewi yn y ffaith i drigolion Tyddewi 

dderbyn gofyniad yn 1326 1 'gludo'r blwch lle cedwid creiriau Dewi 

Sant daith diwrnod allan o'r ddinas' wrth gydymdeithio gyda'r Esgob yn 

adeg rhyfel (E. G. Bowen 1983 : 92). Eto i gyd, y mae'r gerdd yn galw 

nid yn unig ar Ddewi, and ar Dduw (2.51), y Drindod (2.41; 4.98) a mab 

Nair (2.45). Y mae Duw, bellach, ar ochr y cyfiawn, sef cenedl y 

Brython, ac ymddengys, felly, fel pe bai Dewi'n offeryn yn ei ddwylo i 

arwain y genedl honno, ac yn ymgorfforiad o'i ewyllys, 

Iolwn i ri a grewys nef ac eluyd. 
poet tywyssawc Dewi yr kynifwyr. 
yn yr yg Gelli Kaer am Duw yssyd. 
ny threinc ny dieinc nyt ardispyd. 
ny wyw ny wellyc ny phlyc ny chryd. (Ibid.? 195-6) 

Y mae Dewi yn cael ei gyflwyno yn Armes Prydain fel arwr a oedd yn 

cael ei gydnabod gan Gymru gyfan, ac felly'n fodd i uno'i 'gwledydd' 

ynghyd o dan un faner. Gellir ei gynharu o ran ei swyddogaeth unol ä 

Sant Padri9, yn Iwerddon. Yn 61 Czarnowski, yr oedd Padri3 yn 
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ymgorfforiad o undod gwleidyddol dros diriogaeth Iwerddon - undod a 

oedd yn trosgynnu teyrngarwch tylwythol, 

Ainsi saint Patrick incarne l'unite nationale des Irlandais 
ä travers les vicissitudes de 1'histoire et malgre la 
disposition de ses fideles. Ce n'est pas l'Irlande, en tant 
que territoire ou qu'unite politique, qui jouit de sa 
protection: c'est la nation. I1 est le gage de sa duree 
eternelle et le symbole de toutes ses aspirations. 
(Czarnowski 1919: 312) 

Wrth bortreadu Dewi fel milwr, y mae Armes Prydain yn pwysleisio'i 

swyddogaeth fel amddiffynnwr i Gymru, ac er nad yw'r gerdd yn ei alw'n 

nawdd sant, y mae'r ffaith fod Dewi'n amddiffyn Cymru gyfan, yn 

awgryinu fod ffigur y sant wedi'i gysylltu ä'r syniad o diriogaeth, os 

nad ä phobl arbennig o gyfnod cynnar iawn. Eto i gyd, byddai'n 

beryglus, braidd, i orbwysleisio arwyddocAd hyn, yn wyneb y ffaith mai 

cerdd gan Or a Dde Cymru ydyw'r Armes CAP xxi), lle'r byddai'r 

traddodiad am Ddewi fel nawdcfsant amddiffynnol yn adnabyddus, ar sail 

yr hanes amdano'n gyrru'r Gwyddyl oddi yno yn y burned i'r chweched 

ganrif. Ond y mae'n dal yn arwyddocaol fod y bardd yn uniaethu ei 

gwyn ä chyn gyffredinol cenedl y Brython, a gellir derbyn, felly, ei 

fod weds cynnwys holl diriogaeth y genedl Frythonig o dan nawdd 

amddiffynnol y sant. 

Y mae'r modd y portreedir Dewi ym Muchedd Dewi ac yn awdl Gwynfardd 

Brycheiniog ychydig yn wahanol i'r portread a geir yn Armes Prydain. 

Dichon i'r ddadl ynghylch annibyniaeth Tyddewi ddylanwadu rhywfaint ar 

y testunau hyn. Roedd y ddadl hon yn un o bynciau llosg y ddeuddegfed 

ganrif a chafadd Tyddewi yr Esgob Bernard a Gerallt Gymro i amddiffyn 

ei hachos (Richter 1968: 197). Ni ellir ysgaru crefydd a 
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gwleidyddiaeth yn y fan hon, oherwydd gellid dadlau fod llwyddiant y 

Normaniaid i goncro'r eglwys Gymreig wedi braenaru'r ffordd ar gyfer y 

goncwest filwrol, ac weds gwneud y dasg yn haws mewn sawl ffordd 

(Richter 1971: 178). Y mae rhan Owain Gwynedd yn y ddadl, a'i 

gefnogaeth i hawliau Bernard, yn dangos y posibiliadau gwleldyddol a 

cedd ymhlyg yn yr ymgais i gyhoeddi annibyniaeth Tyddewi. 

Arbenigrwydd y Cymry, and yn enwedig arbenigrwydd yr Eglwys yng 

Nghymru oedd yn cael ei fynegi yn y fan hon. Fel y dywedodd Bernard 

mewn llythyr a ysgrifennodd at y Pab Innocent rywbryd rhwng Tachwedd 

1136 a Ionawr 1138, 

populus nostre provincie natione, lingua, legibus et 
moribus, iudiciis et consuetudinibus discrepare. (Richter 
43) 

Fel y dywedodd Richter, dyma'r tro cyntaf i nodweddion y 'genedl' 

Gymreig gael eu rhestru yn y modd hwn. Y mae arwyddocad cenedligol 

amlwg i'r ddadl hon, felly, gan ei fad yn adlewyrchu twf yn yr 

ymwybyddiaeth a genedl a'r ymdeimlad a hunaniaeth yn y ddeuddegfed 

ganrif. Y mae Geralit Gymro yn parhau safiad yr Esgob Bernard, ac y 

mae ei ysgrifau yntau hefyd yn gosod pwyslais ar arbenigrwydd y Cymry 

wrth iddo ddadlau achos Tyddewi. Roedd y ddadl hon, felly, yn dangos 

gwrthsafiad yn erbyn awdurdod y Normaniaid, ac yr oedd cael 

archesgobaeth yn Nhyddewi yn gam dros sicrhau annibyniaeth wleidyddol, 

a chael mwy a awdurdod gwladwriaethol i'r Tywysogion Cymreig. 

Etifeddwyd y dyhead hwn gan y ddau Lywelyn yn y drydedd ganrif ar 

ddeg, a chan Owain Glyndwr yn y bedwaredd ganrif ar ddeg (G. Williams 

6). Y mae Buchedd Dewi ac awdl Gwynfardd Brycheiniog i Ddewi ill dwy 

yn adlewyrchu'r math a ddarlun a Ddewi y byddid yn ei osod gerbron er 
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mwyn cadarnhau'r ddadl dros annibyniaeth ei esgobaeth (Richter 39; 

D. S. Evans Euche(ld Dewi xxiv-v). Er bod elfen wleidyddol i'r ddadl 

hon, darlun o arweinydd crefyddol ar Ynys Prydain a geir yn y portread 

o Ddewi yn y testunau hyn. 

Nid Gwynfardd Brycheiniog oedd yr unig un o blith y Gogynfeirdd i ganu 

i seintiau a'u clasau. Canodd Llywelyn Fardd i Gadfan a Chynddelw i 

Dysilio (C. Davies 1973 2-8), and eto i gyd, nid yw'r seintiau hyn yn 

cyflawni'r un swyddogaeth ä Dewi o ran gwarchodaeth Cymru fel uned 

diriogaethol. Mewn cyfnod pan oedd unedau brodorol llai yn aml yn 

bwysicach na'r uned a Gymru, ac yn sicr yn haws i rywun eu 

hamgyffred, y mae'r darlun a rydd Gwynfardd Brycheiniog o'r modd yr 

edrychid ar Ddewi yn y ddeuddegfed ganrif yn ddadlennol lawn, 

Y vreint wrth y uryd i vreinyawc yssyt, 
A'e eluyt yn ryt, yn rietawc. 
Ar Iwerton wlad ys rad rannawc, 
A'r Deheu of bieu a Phebidyawc; 

A phobloet Kymry a gymer attaw, 
Ac a ryt yn llaw llwyr deithiawc, 
Tra el yn erbyn, yr parth uodawc, 
Padric a'e luoet yn lluossawc. (HO-C 44 11.31-8) 

Y mae'r elfen o filwriaeth yn amlwg hefyd yn y portread hwn o Ddewi 

Pan del ryuel a rwysc Fichti, 
Ros eluyt pob keluyt geilw Dewi. (ibid. 49 11.176-7) 

Y mae Gwynfardd yn crybwyll yr hanes amdano'n cael ei arddel yn brif 

sant, nid yn unig ar Gymru, and ar ynysoedd Prydain a thu hwnt - 

hanesyn a gymerwyd o'r Fuchedd. 

Ac wrth hynny y gwnaethpwyt Dewi Sant yn bennadur ac yn 
tywyssawc ar seint Ynys Prydein, am bregethu ohonaw yn y 
Sened uawr honno y' r hall bobyl, yn yr honn a' r brenhined 
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oll a ostyngassant ar eu glinyeu y adoli y Dewi, ac a 
rodassant idaw vot yn bennaf ar seint Ynys Prydein. Ac of 
a'e haedawd. (D. S. Evans 18) (4) 

Rhydd y bardd fwy o fanylion inni ynghylch y cynulliad ynLlanddewi, 

fodd bynnag, 
Y gwr a folaf, gwir ogonet, 
Ny wnaeth na gwaeth na gwythlonet, 
Namyn o bell dygymhell gwell gwirionet, 
A dygynnull seint yn y senet 
Seint Angaw a Llydaw, llu edrysset, 
Seint Lloegrwys ac Iwys, a seint y Goclet, 
Seint Manaw, ac Anaw, ac Ynysset, 
A seinhyeu Powys, pobyl enryuet, 
Seint Iwerton, a lion, a seint Gwynet, 
Seint Dyfneint, a Cheint, a chynnatlet, 
Seint Brycheinyawc, bro hywret, 
A seinhyeu Maelenyt, elfyt uannet; 
A seinhyeu pressent worment tiret 
Dybuant y gyd y un orsset 
Y Urefi ar Dewi, da y uuchet, 
Y gymryd Dewi, dy gymrodet, 
Yn bennhaf, yn deccaf o'r teyrnet. 

(HGC 52 11.271-87) 

Y mae Dewi'n ymgorffori undod Ynys Prydain, yn bl y portread a gawn 

gan Wynfardd Brycheiniog, ac yn symbol o undad crefyddol cyn belled ag 

Anjou (Angaw), Llydaw ac Iwerddon. Y mae ei ddyrchafiad yn 

Llanddewibrefi, felly, yn brif sant y gwledydd Celtaidd a thu hwnt, yn 

cadarnhau hawl esgobol Tyddewi, ac fel y Fuchedd, 'yn esiampl deg o 

bropaganda'r oes, o'r dulliau a fabwysiedid i hyrwyddo achos a cheisio 

argyhoeddi' (D. S. Evans xxv). Y mae'n bur debyg mai a ganlyniad i'r 

ddadl hon y cafodd Dewi ei ganoneiddio'n sant yn ystod pabaeth 

Callixtus II (1119-24), ac y datblygodd Tyddewi'n gyrchfan boblogaidd 

i bererinion (ihi. d. xxvi; Baring-Gould a Fisher 1914 II: 310). 
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Erbyn cyfnod y cywyddwyr, y mae Dewi Sant yn amlwg yn cael ei 

bortreadu fel math o nawdd saut, a cheir darlun ohono sy'n cyfuno'r 

syniad amdano fel arweinydd crefyddol ar y Cymry, a'r syniad amdano 

fel arwr milwriaethus. Yn y brudiau, yn enwedig, y ffigur arwrol, 

milwrol sydd amlycaf, sy'n ymddangos i gymryd yr awenau ar adeg a 

argyfwng ar y genedl Gymreig, i'w harwain at ei buddugoliaeth 

rhagordeiniedig. Mid yw'r cerddi mwy cyffredinol am Ddewi mor 

unochrog A hyn yn eu portread, fodd bynnag. Wedi'r cyfan, ni ellir 

ysgaru crefydd a gwleidyddiaeth yn hawdd lawn yn y fan hon, am fod yr 

ymgais i sicrhau annibyniaeth i Dyddewi yn elfen o'r ymdrech 

genedlaethol, ac y mae gan Armes Prydain gymaint a ddylanwad ar y canu 

A Buchedd Dewi. Yng nghywydd Iola Goch i Ddewi, y mae'r elfen 

grefyddol yn amlycach o lawer na'r elfen wleidyddol, a molar ltynyw a 

Glyn Rhosyn, fel 
Paradwys Gymru lwys lefn, 
Pbr dewistref paradwystrefn. (IG 378 11.25-6) 

Y mae hyn fel pa bai'n ategu hawl Tyddewi i gael ei hystyried fel 

archesgobaeth annibynnol, fel y byddid yn disgwyl gan un o feirdd 

Glyndwr, pan oedd annibyniaeth Tyddewi wedi'i chynnwys unwaith eto ym 

mholisi gwleidyddol y Cymry. Eto i gyd, portread o arweinydd 

crefyddol, ac nid o arwr gwleidyddol a geir yn y fan hon, wrth 

gysylltu Dewi A Chymru, 
Hydr y gwnaeth of genhadu, 
Gras da y Garawys du, 
I'r Brytaniaid, brut wyneb, 
Y gwynad yn anad neb. (IG 380 11.68-72) 

'Buchedd Dewi ar gan' a geir eto gan Ieuan ap Rhydderch (IGE 378) yn 

ei gywydd yntau i'r sant. Darlunnir Dewi fel gwaredwr Vr genedl, a'r 

tro hwn, y mae'r elfen wleidyddol yn amlycach yn y canu, 
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Rhyw dud nef, rhydid i ni, 
A roes Duw o ras Dewi; 
Rhoes yn deg, Lyn Rhosyn dir; 
Rhydid i Gymru lle rhedir. (IGE 244 11.9-12) 

Er bod yma awgrym a arwyddocAd gwleidyddol Dewi i'r Cymry, nid yw' n 

cael ei bortreadu fel ffigur milwrol, ar batrwm Armes Prydain, ac y 

mae'r disgrifiad a roddir o Dyddewi fel 'ail Caerusalem olau' (245 

11.4) a'r pwyslais a roddir ar arwyddocäd yr esgobaeth fel 

Bedd Crist Cymruddidrist cain,. 
A'i rhyfel deml, a'i Rhufain (ibid. 245 11.27-8) 

yn adleisio'r ddadl dros annibyniaeth, eto, fel y disgwylid gan gerdd 

sy'n dilyn mor agos i'r Fuchedd. Ceir adlais o hyn eto tua diwedd y 

bymthegfed ganrif, yng ngherdd Lewys Glyn Cothi i Ddewi Sant, cerdd 

arall sy'n mydryddu Buchedd Dewi, and sy'n cynnwys ambell gyfeiriad at 

uned y wlad a'r genedl, 

gwnaethost dav/ o blassau'blwm 
Angel esgob/ yng (lasgwm). 
esgobty gymry/ ai gwyr 
Ac i duw a/ gweddiwyr. (LGC2 178 11.33-6) 

Gofyn an nawdd y sant ar Elfael a wna'r bardd, er mwyn ei gwaredu o'r 

pla neu'r haint sydd wedi disgyn arni. Sant cenedlaethol yn ymgymryd 

A swyddogaeth sant lleol a geir yn y fan hon, felly, a chymhelliad 

brogarol, nid gwleidyddol, sydd i ofyniad y bardd, 

Na at ti dews athaet. 
Ryw wenwyn rwng yr unwaet. 
Na galanas nac ias gaeth. 
Nac all wenwyn gelyniaeth. 
Daear eluael hael yw hi. 
Dy daear ydiw dewi. 
0 dews llywiar daear. 
Hyt na bo na llit na bar. (ibid. 178-9 11.57-64) 
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Y mae'r mater o annibyniaeth Tyddewi yn cael ei grybwyll gan Lewys 

Glyn Cothi eto mewn awdl farwnad i un o'i hesgobion - Robert Dwlhi -a 

fu farw yn 1481, lle darlunnir yr esgobaeth fel canolfan grefyddol i 

genedl y Cymry a'i hesgob yn bennaeth ysbrydol i'w phobl, 

Canmol y dwywol feudwyaid - gampau 
A rhoi y gynau i'r rhai gweiniaid; 

Croesi a noddi fal Croes Naid - groesog 
Ei barti enwog o'r Brytaniaid. (LGC3 27 11.21-4) 

Y mae'r gymhariaeth 9'r Groes Naid yn awgrymu rhyw fath o syniad ohono 

fel ffigur gwarchodol, ac yr oedd ei farwolaeth yn golled i fywyd 

crefyddol y fro a'r wlad. Y mae'r syniad fod gan Esgob Dewi 

ragoriaeth ar esgobion eraill y wlad yn cael ei awgrymu hefyd yn y 

gerdd, 
Ac aberth fu i hall esgobion - ein iaith 

A phenrhaith eilwaith cardinaliaid; 
Ei fwnai bob ddwy funud - o'i amner 

A rifai i gier ä'i fagl euraid. 

Mwnai a rannai wrth raid -i bob un 
A mwy o'i ddwyfin i amddifaid; 

Archwn am hynny, eirchiaid - Noll Gymru, 
I Wenfair rannu nef i'r enaid. (ibid. 28 11.45-52) 

Yng ngherddi brud Dafydd Llwyd o Fathafarn, ffigur milwrol a chanddo 

swyddogaeth wleidyddol ydyw'r Sant. Portreedir Dewi fel un sy'n 

hawlio cyfiawnder i'r genedl ac yn benderfynol o amddiffyn ei hawliau, 

Dewi ddifri ei ddwyfron, 
Wyrth Nef, a ddywod wrth Non, 
Yr ynys o rieni, 
0 rad nef a roed i ni. (DL1 84 11.65-8) 

Yn ei awdl i Ddewi, mydryddir y Fuchedd, i gychwyn, cyn mynd ymlaen i 

alw ar y sant 1 ddod i waredu'r genedl o'i chaethiwed presennol. Yr 
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oedd Buchedd Dewi eisoes wedi son am draddodiad am Ddewi yn ymgyrchu 

yn erbyn gormeswyr Gwyddelig a oedd wedi ymsefydlu yn Ne Orllewin 

Dyfed yn y burned neu'r chweched ganrif, a geilw Dafydd Llwyd arno i 

gyflawni'r un orchest ar ddiwedd y bymthegfed ganrif, and ar raddfa 

fwy. 'Cymry' a'r 'F21 Ynys' yw'r tir a grybwyllir ganddo. Y mae 

pwyslais y gerdd ar Ddewi fel noddwr arbennig cenedl, ac un a all ei 

gwaredu o'i hadfyd presennol, 

Dewi, lle'r wyd aed oll yr faith, 
Dyfod y mae rhyw adfyd maith, 
Term anghyfiaith, trwm, anghyfion. 

Dir i Gymru, rhag drwg anraint, 
Draw dy foli, drud ofeiliaint, 
A gwylio'r naint, a galw ar Non. (ibid. 47 11.35-40) 

I Ddewi y mae'r Cymry'n gweddlo, ac yn Newi y mae eu ffydd ynghylch eu 

gwaredigaeth. Yn null y canu brud, y mae'r bardd yn cysylltu'r 

gorffennol, y presennol a'r dyfodol, ac yn gweld Dewi fel gwaredwr 

sy'n trosgynnu terfynau amser, 

Y sawl sydd, a fu ac a fydd, 
Pawb doed pob dydd i'n rhoi yn rhydd, 
At bab y ffydd aed bawb A'i ffon. (ibid. 43-6) 

Yna, y mae'r awdl yn datblygu'n frud cyffredinol. Proffwydir caledi, 

anhrefn a dioddefaint, a brwydr galed rhwng y Cymry a'r Saeson '0 

Ddeau Gleddau i Gelyddon' (11.76). Ceir adlais o awdl farwnad Gruffudd 

ab yr Ynad Coch i Lywelyn ap Gruffudd yn y fan hon, wrth i Ddafydd 

Llwyd ddychmygu'r olygfa wedi'r brwydro, and disgrifiad ydyw o'r 

dyfodol, ac o ddioddefaint Lloegr, yn hytrach nag adroddiad o alar 

cenedl o golli eu gobaith an waredigaeth, 

Llawer urddol mawr ei ddolur, 
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Llawer dug hael, llwyr y daw cur, 
Llawer gwayw dur a lluriC dnn. 

Llawer baner i'r llawr beunydd, 
Llawer gawr fawr yn Lloegr a fydd, 
Lle mae brau gwydd llyma brig onn. (ibid. 80-85) 

Wrth ddefnyddio adlais bwriadol fel hyn mewn cerdd frud, y mae'r bardd 

yn atgoffa'i wrandawyr Wu dig yn erbyn y gelyn, heb grybwyll union 

achos y dig hwnnw, ac yn llwyddo i gyffroi ymdeimlad o gasineb cyfiawn 

yn erbyn y sawl a oedd yn gyfrifol am gyflwr adfydus y Cymry. Bydd 

gan Ddewi ran yn y broffwydoliaeth o ddialedd fel gwarchodwr a 

gwaredwr - yr un a fydd yn ateb gweddiau ei bobs, ac yn eu harwain yn 

unedig at fuddugoliaeth, 

Dewi'r ydym ar dy radau, 
Bywyd eirwir ar baderau, 
Y gwenerau, ac yn wirion. 

A'th weddiaw dithau Ddewi, 
Rwydd-dad, a wnaeth rydd-did inni, 
I'th rieni, athro union. 

Ac eleni disgwyl Wynedd 
Y cawn weled can nialedd, 
Yn gelanedd ein gelynion. 

Gelynion a drig eleni - ym maes 
Cyn diwedd mis Medi, 

Pob tir maith, pawb o'n iaith ni, 
Pob tuedd, pawb at Dewi. (ibid. 11 86-98) 

Yng nghywyddau brud Dafydd Liwyd, fe gysylltir Dewi ymhellach a'r 

proffwydoliaethau. Mewn un gerdd frud, fe rybuddir, 

Gwy1 Sain Dafi sy'n dyfod 
Gwae rat mawr eu bai o'u bod (DL1 67 11.7-8) 

cyn mynd ymlaen 1 fendithio'r Mab Darogan yn enw'r sant, 
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Y gQir a broffwydwyd gynt, 
A'r nod yn dyfod iddynt, 
Dan groes Duw a gras Dewi 
Y daw of A nef i ni. (ibid. 68 11.61-4) 

Byddai gan Ddewi ran allweddol i'w chwarae yn y fuddugoliaeth 

derfynol, meddir, mewn cerdd arall, 

Pan fo Brython haelion hyn 
Lawlaw A hil Lywelyn... 
[A] llew, llafn glew, a fyn glad, 
Llwyddo'i ras, lladd ar osod, 
Ac yn 61 ei farwolaeth, 
Dewi i gyd ein dwyn o gaeth, 

Clog euraid Brytaniaid hen. (ibid. 99 11.45-6.49-54) 

Y mae Rhisiart ap Rhys yn fardd arall sy'n apelio at Ddewi am nawdd ar 

ymgyrchoedd Harri VII, y tro hwn ar öl ei fuddugoliaeth ym Mosworth, 

fel y dengys y cyfeiriad at frwydr Blackheath yn 1497. Ceir cyfeiriad 

at ymgyrchoedd personal Dewi yn erbyn y Gwyddel, Boia, 

Aeth i Harri wneuthuriad, 
aeth lu yn 61 un o'th wlad. 
Brig glyn y bu'r celanedd, 
Boea lu caith, y Blac Hedd. (RhB 20 11.29-32) 

Yr oedd Bosworth wedi'i hennill, bellach, a'r brenin wrthi'n sicrhau 

ei afael ar y frenhiniaeth. Y gred gyffredinol o hyd oedd y byddai 

buddugoliaeth i Harri VII yn fuddugoliaeth i'r genedl Gymreig, a 

dyna'r cyfiawnhad, felly, dros ofyn bendith sant y Cymry, 

Dewi, dy ras, peth di-dro, 
dros un mewn derw sy yno. 
Mur Gwilym irwayw golas 
merthyr sant am orthy'r sias; 
ennill y maes yn hew main 
ar lindys daear Lundain. 
Rhöi i ynys Harri unwaith 
a mawr a wnäi 'mron ei waith. (ibid. 11.33-40) 
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Er mai rhywbeth pleidiol ydoedd rhyfel yn y cyfnod hwn, yr oedd Rhys 

ap Thomas o Ddinefwr a Harri VII yn cynrychioli buddiannau'r Cymry. 

Drwyddynt hwy, felly, y byddai Dewi'n cyflawni ei ewyllys i'r genedl, 

Dinefwr waed y nef fry, 
Dewi enaid a dynny. 
Tyn hen genfigen - gwan fydd - 
a thylodion o'th wledydd. 
Ias chwerw fel rhisg y dderwen, 
a iachä bawb uwch ei ben. 
Dwg yn un ä'th e hunan 
dalaith fraisg dylwyth y FrAn. 
Dod aliwns ar dud elawr, 
dod er mwyn rhadau dewy mawr. (ibid. 11.47-56) 

Y mae'r darlun o Ddewi wedi newid rhywfaint ers Armes Prydain, felly, 

er ei fod, i bob pwrpas, yn cyflawni'n un swyddogaeth fel gwaredwr y 

Cymry yn y broffwydoliaeth. Ffigur dwyfol ydyw bellach - un a 

chanddo'r nerth i amddiffyn a gweithredu ei ewyllys drwy eraill - nid 

ymgorfforiad o ewyllys Duw dros y genedl. 

0 ystyried rhan Dewi yn y cerddi brud, a'r cyfraniad a wnaeth y canu 

proffwydol fel rhan o bropaganda Harri Tudur yn ei ymgyrch yn erbyn 

Rhisiart III, a'i ymgais i sicrhau cefnogaeth y Cymry, nid yw'n 

rhyfedd fod y syniad o Ddewi fel nawdd sant yn rhywbeth a 

drosglwyddwyd ganddo i'r llys Tuduraidd gyda thraddodiadau Cymreig 

eraill (E. G. Bowen 1983: 100). Ychydig sawn o sylw a roddir i'r sant 

ym marddoniaeth yr unfed ganrif ar bymtheg, fodd bynnag, ac ymddengys 

i'r traddodiad am Ddewi'r milwr arwrol ddiflannu gyda'r traddodiad 

brud a fu'n cynnwys holl obeithion gwladgarol cenedl y Cymry. 
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SVYDDI CLERIGOL - CYXREICTOD A GWRTHSEISHIGRVYDD 

Yr oedd nifer o wyr crefydd ymhlith noddwyr beirdd yr uchelwyr, o 

ddyddiau'r cywyddwyr cynnar hyd at y Goncwest, ac y mae nifer o'r 

cerddi a ganwyd iddynt yn adlewyrchu barn y beirdd ar y pwnc o ethol 

clerigwyr o Gymry yng Nghymru. Gwwryr addysgedig o deuluoedd uchelwrol 

oedd y rhan fwyaf o'r gwyr crefydd hyn, yn dilyn traddodiad eu 

dosbarth o noddi diwylliant a chroesawu'r beirdd i'w habatai a'u tai 

crefydd. At ei gilydd, digon tebyg ydyw'r cerddi mawl a marwnad a 

ganwyd i'r gwyr crefydd i'r hyn a ganwyd i'r noddwyr seciwlar. Yr 

oedd haeliani a lletygarwch yn nodweddion pwysig i'w clodfori, gydag 

ychydig mwy o bwyslais ar rinweddau ysbrydol y gwrthrych. Yn Abaty 

Glyn Egwestl, a Dafydd ab Ieuan ab Iorwerth yn abad yno, er 

enghraifft, caiff Guto'r Glyn fwynhau gwledd i'r corff ac i'r enaid, 

wrth iddo gael ei gyflenwi A digonedd o fwyd, diod a diwylliant, 

ynghyd a chynhaliaeth ysbrydol, 

Cawn feddyglyn gwyn, a gwinau - fraged, 
Cawn freugwrw o'r pibau. 

Cawn win a chnewyllion cnau, 
Cawn fil ancwyn afalau. 

A gras, ac urddas, a garddau - gwenyn, 
Gwinwydd a pherllannau, 

A chaer IM a'r chwarelau, 
A thAn a wnaeth hen yn iau. 

Yno ar ginio o'r genau -a dyf 
Cerdd dafod a thannau, 

Ac yno mae'r Guto gau 
0 fewn pyrth yn fanw parthau. 

(GG 287-8 11.21-32) 

Vrth edrych ar y corff helaeth o gerddi a ganwyd i wyr crefydd Cymru 

yn y cyfnod canal, fe wel irf od y math yma o groeso yn nodweddiadol 
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o'r hyn y gallai bardd ei ddisgwyl San noddwr ar ei daith clera (gw. 

C. Davies 1973). 

Fel y noddwr seciwlar, yr oedd gan y noddwr crefyddol swyddogaeth 

arbennig i'w gyflawni yng ngolwg y bardd, a dylid ei foli, 

o'e doethineb, a'e prud-der, a'e kymhendawt llywodraeth 
eglwyssic, a'e kedernyt yn kynnal kyfreitheu yr eglwys, a'e 
trugared wrth dlodyon, a'e halwyssennau, a'e gwedieu, a'e 
gweithredoed ysprydolyon, a'e haelder kyfyawn, a'e 
kynheilyat llyssoed, a'e hadfwynder, a phetheu ereill 
eglwyssic enrydedus. (GP 15) 

Breyr a chanddo ofal dros eneidiau'i bobl ydoedd yr offeiriad - 

gwarchodwr ac amddiffynnwr ysbrydol. Eto i gyd, ymddengys weithiau 

fod y bardd yn ei ganmol am yr un nodweddion ag yr oedd gan y noddwr 

seciwlar -y dewrion hynny a fyddai'n amddiffyn eu pobl rhag pwerau 

dynol ac yn gwarchod eiddo, buddiannau a bywydau. Yr oedd Ieuan 

Trefor, esgob Llanelwy, yn wr a chanddo briodoleddau arbennig o 

safbwynt amddiffyn pobl ei genedl, fel yr awgryma cerdd Iolo Goch iddo 

ar achlysur ei daith i'r Ysgotland yn 1397, 

Felly ti a elly oll 
Encil Deifr a'u difancoll, 
A'u gyrru hwynt yn gerrig 
Ym mhob rhith diragrith dig 
Gyr Ynys Wicht, y Ffichtiaid 
Rhwng alit a mör hallt, mawr haid. 

(IG 287 11.53-8) 

Y mae disgrifiad Ieuan ap Tudur Penllyn o rinweddau Dafydd ab Owain, 

abad Aberconwy ar ddiwedd y ganrif ddilynol, yn fwy gwylaidd o 

safbwynt swyddogaeth y gwr crefydd i'w bobl, 

Pen crefydd, paun cry' hefyd, 
Pencenedl ei genedl i gyd; 
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Pendefig, pwv and efo? 
Poetri'r beirdd, pciýd dir y bo. (TP 80 11.53-6) 

Y mae Gutyn Owain, ar y llaw arall, yn rhodresgar iawn o ran yr 

epithet arwyddocaol a rydd i Ddafydd ab Ieuan ap Iorwerth, abad Glyn 

Egwestl, 

Y pab o'r Glynn pybyr glad 
Yw'n vn nod, yn enwedic: 
Davydd ddoeth, dof y'w ddethol, 
Bevno'r ddbl, eb vn awr ddic. (GO 179 11.1-4) 

0 ystyried cynifer o gerddi a ganwyd i wyr crefydd yn ystod oes y 

cywyddwyr, heb sön am y corff helaeth o gerddi a ganwyd ar bynciau 

crefyddol, y mae'n ymddangos fod nawdd sylweddol lawn Vr beirdd yn 

dod o'r cyfeiriad hwn. Nid dyma'r unig gymhelliad dros ganu clodydd y 

gwr crefydd, fodd bynnag, San fod y bardd yn amlwg yn ymwybodol o'i 

swyddogaeth grefyddol a chymdeithasol ac yn gwneud ymdrech i gynnal 

hyn yn eu moliant. Gan fod y traddodiad barddol, yr Eglwys Gymreig, 

a'r gymdeithas yr oedd y crefyddwyr yn ei gwasanaethu, oll yn dibynnu 

ar ddealltwriaeth a gwerthfawrogiad yr esgob, neu'r abad, neu unrhyw 

glerigwr pwysig arall, roedd yn naturiol i'r bardd roi rhywfaint o 

bwyslais ar Gymreictod y gwrthrych pan fyddai'n moll gwyr crefydd 

blaenllaw'r oes. Nid y cywyddwyr oedd y cyntaf i werthfawrogi hyn. 

Fe'u rhagflaenir San Gerallt Gymro, a fu'n frwd lawn yn ei ymdrechion 

dros greu Tyddewi'n bencadlys i'r Eglwys yng Nghymru yn y ddeuddegfed 

ganrif. Yr oedd yr archesgob Hubert Walker, gwr a oedd yn awyddus i 

weld Cymru'n ddibynnol ar Gaergaint, yn gwrthwynebu ethol Cymry i 

esgobaethau Cymreig. Gwrthwynebwyd ethol Gerallt yn esgob, felly, 

oherwydd ei debygrwydd o ddadlau dros annibyniaeth Tyddewi, San greu 
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terfysg ac anhrefn yn y wlad. Dadl Gerallt oedd y byddai Cymru'n well 

o gael esgoblon o Gymry a fyddai'n adnabod y wlad ac yn deall ei phobl 

(Bartlett 1982: 50-5) 

Cafodd y Normaniaid gryn drafferth i weithredu'u polisi o ethol 

esgobion Normanaidd neu Seisnig yng Nghymru. Erlidiwyd Herv6 o 

esgobaeth Bangor yn 1093 (G. Williams 1962: 2), a'r esgob Godfrey o 

Lanelwy yn 1175 CA. 4). At ei gilydd bu cryn wrthdaro rhwng 

tywysogion Cymry a'r awdurdodau yn Lloegr ynghylch ethol esgobion, 

gyda'r ddwy ochr yn aml yn gorfod cyfaddawdu. Yr oedd y ddau Anian, 

esgob Bangor ac esgob Llanelwy, yn ddyledus i Lywelyn ap Gruffudd am 

eu hetholiad yn 1267. Eto i gyd, yr oedd y ddau hyn yn ddi-ildio yn 

eu teyrngarwch i Gaergaint (ibid. 6). Oherwydd daliadau gwrth-Seisnig 

y glerigaeth yng Nghymru yn ystod y bedwaredd ganrif ar ddeg - cyfnod 

o wrthryfel ac ansicrwydd gwleidyddol - fe gododd y mater o ethol 

esgobion Cymreig unwaith eto. Ym Mai 1344, derbyniodd y Pab brotest 

odds wrth ganonau Llanelwy yn hawlio esgob a oedd yn siarad Cymraeg er 

mwyn cadw'r bobl o dan reolaeth. Cydsyniodd y Pab i hyn, and ni 

rwystrodd hyn y brenin rhag cynnig ethol Sais o'r enw John de Lincoln 

pan fu'r esgob Dafydd ap Bleddyn farw yn 1345. Ond mynnodd y canonau 

gael eu ffordd ac etholwyd Ieuan Trefor yn esgob yno yn 1345, gyda s@1 

bendith y Pab. Yr oedd hyn yn weithred arwyddocaoi, am nifer o 

resymau, fel y sylwodd Glanmor Williams, 

It decisively vindicated papal rights over the see; it 
provided a useful opportunity of rewarding a talented 
servant who had access to the papal ear; and last, but not 
necessarily least, it upheld the importance of having a 
bishop who could minister to his flock in their own tongue, 
thereby recognizing the claims of nationality, for grossly 
violating which, paradoxically enough, papal provisions have 
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been severely censured by the historian of the diocese, 
(ibid. 125-6) 

Pan ddown at sylwadau'r cywyddwyr ar y mater, fe welir fad ganddynt 

farn bendant, barn sy'n adlewyrchu'r farn gyffredinol yn 61 pob tebyg. 

Y mae disgrifiad Iolo Goch o angladd odidog Ithel ap Robert - er nad 

yw'n mynegi unrhyw brotest eiriol - yn adlewyrchu protest y bobl yn 

erbyn y ffaith iddo fethu A cael ei ethol yn esgob Bangor yn 1357, pan 

ddewiswyd Sais, Thomas Ringstead, yn ei le (ibid. 127). Disgrifio, 

yn hytrach na mynegi barn a wna'r bardd yn y fan hon. Etc) 1 gyd, y 

mae Cymreictod Ithel yn cael ei bwysleisio yn y gerdd, ac agosrwydd ei 

berthynas ä'i gyd-wladwyr, 

Car ei wlad, gwledychiad gwledd, 
Croes Naid ac enaid Gwynedd. (IG 269 11.21-2) 

Y mae'r cywydd hwn, eto, yn adleisio marwnad enwog Llywelyn ap 

Gruffudd, yn nisgrifiad y bardd o alar y bobl, 

Llawer ysgwier is gil 
Yn gweiddi fyth, gwae eiddil, 
Llawer deigr ar rudd gwreignith, 
Llawer nai oer, llawer pith, 
Llawer affaith of er feithfyw, 
Och fi na fyddai iach fyw! (ad. 272 11.101-6) 

Bu lleihad sylweddol yn nifer y Cymry a oedd yn dal swyddi uchel yn yr 

Eglwys yng nghyfnod Iolo Goch (D. Johnston 1986: 79). Nid mynegiant 

ystrydebol a geir yn ei ddwy gerdd i Ieuan Trefor, ychwalth, yng 

ngoleuni'r ffaith mai of oedd yr unig Gymro ymhlith un ar bymtheg o 

esgobion a apwyntiwyd yng Nghymru rhwng 1372-1400. 
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V map agwedd ddychanol Iolo Goch tuag at wyr crefydd o Saeson yn cael 

ei adlewyrchu yn ei ddwy gerdd i'r Brawd Llwyd o Gaer. Canodd un o'r 

cerddi dros Hywel ap }tadog, gwr a fu'n ddeon yn I. lanelwy a 1380 tan 

1397 (IG 764). Nid Seisnigrwydd y Brawd a feirniedir, and ei 

anlladrwydd, ei dwyll a'i ragrith. Disgrifir ei barodrwydd 1 odinebu, 

A'i gwfl llwyd mewn gafl llodur 
Cynhaig o Seisnigwraig sur. (IG 416 11.51-2) 

Y mae'r defnydd dilornus a wneir o'r ansoddair 'Seisnig' yn y fan hon 

yn dangos nad ystyrid y Sais mewn goleuni rhy ffafriol yn y bedwaredd 

ganrif ar ddeg, a'r awgrym ydyw fod y brawd ei hun, a'r Saesnes y 

mae'n godinebu A hi heb fod yn arbennig o ddewisol yn eu partneriaid 

rhywiol. 

Erbyn y bymthegfed ganrif, y mae rhagfarn y beirdd yn erbyn esgobion 

ac abadau Seisnig yn cael mynegiant aml mewn cerdd i wyr crefydd o 

Gymry. Bu rhywfaint o gynnydd yn y Cymry a apwyntiwyd i brif swyddi'r 

Eglwys, ac adlewyrchir hyn yn y nifer helaeth o gerddi a ganwyd iddynt 

gan y beirdd. Gyda'r cynnydd hwn, y mae'r bardd yn cael mwy o gyfle i 

leisio barn ynghlych apwyntio Saeson i'r swyddi clerigol hyn, yn 

enwedig lle bo'r gOr a gyferchir wedi cael ei ddewis ar gyfer swydd a 

fu gynt yn cael ei Mal gan Sais. Yr oedd abaty Glyn Egwestl erbyn 

tua diwedd y bymthegfed ganrif yn gyrchfan ddiwylliannol i nifer o 

feirdd, gan gynnwys Guto'r Glyn, Gutyn Owain ac eraill. Gwelwyd dau 

Gymro yn abadau arni yn y cyfnod llewyrchus hwn: Sion ap Rhisiart a 

Dafydd ab Ieuan, a phriodolir ei llwyddiant iddynt hwythau. Nid felly 
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y bu pethau yn hanner cyntaf y ganrif, Todd bynnag, fel y sylwodd 

Gutyn Owain, mewn cerdd i'r abad Sion: 

Y'w swydd y bu Sais, wiliav a welais 
A'i dai o valais yn adveilio. (GO 119 11.59-60) 

Cyfeirio y mae'r bardd at gyfnod Richard Mason yn y swydd, i fyny at 

1461, pan benodwyd Sion. Y mae pennill olaf yr awdl yn ddathliad o 

Gymreictod yr abad newydd, a'r hyn yr oedd yn ei olygu i'r bardd, 

Evrai gier wwr glAn o'n iaith vn weithan, 
A'i kae o arian y'w kyweirio: 
Ef a roes Duw vry ar gloestr eglwysty 
Arglwyddi Kyiry arglwydd Kymro! (imid. 11.61-4) 

Yr oedd hwn yn achlysur 1'w ddathlu, nid yn unig am fod Sion wedi 

llwyddo i rwystro dadfeiliad yr abaty, and am fod drysau'r mynachlog 

yn agored i'r beirdd unwaith eto - rhwybeth na ellid ei gael onid oedd 

ei phennaeth yn Gymro a werthfawrogai ddiwylliant cynhenid ei genedl 

a'i ddosbarth cymdeithasol. Canodd Gutyn Owain nifer a gerddi Pr 

abad Sion, a cheir awgrym mewn nifer chanynt y dylid ystyried yr Abad 

fel ymgeisydd teilwng ar gyfer swydd esgob Llanelwy. Dangoswyd eisoes 

gymaint yn well na Sais yn ei swydd fu Sion, a Sais o'r enw Thomas 

Knight ydoedd esgob Llanelwy a 1449 1 1461, pan gafodd ei ddiswyddo 

gan Edward IV oherwydd ei ddaliadau Lancastraidd. Bu'r esgobaeth yn 

wag am ddeng mlynedd wedi hynny -a bwriad Gutyn Owain yn ei awdlau 

iddo ydoedd 'hyrwyddo penodiad ei noddwr' (T. Jones 1952: 103). 

Yr oedd gyrfa'r noddwr fel arfer yn cael cryn sylw gan y cywyddwyr - 

boed hwnnw'n noddwr crefyddol neu seciwlar. Yr oedd yn naturiol i 

fardd, wrth ganu clodydd uchelwr, oedi ennyd gyda'i lwyddiannau, a 
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. rhos amcan ar ei werth cyrdeithasol. Yr oed. d ei safle yn y 

gymdeithas, a'i ddylanwad ar y gymdogaeth yn dibynnu'n helaeth ar 

bwysigrwydd ei swydd, a oedd, yn ei dro, yn adlewyrchu ei berthynas 

3'r brenin. Os oedd y brenin yn ymddiried yn yr uchelwr, ac yn 

ymwybodol o'i ddylanwad ar bobl ei gymdogaeth, yna byddai'n sicr o 

weithredu 1 'w ddyrchaf u ac o ychwanegu at ei freintlau a'i 

ddyletswyddau. Yr oedd yr uchelwr a feddai ar swydd ddylanwadol yn 

gwasanaethu nid yn unig ei frenin, and y gymdeithas a oedd yn ei 

wasanaethu yntau ac yn llwyddo pan fyddai yntau'n llwyddo. Os oedd 

galwedigaeth y bardd i lwyddo ac i barhau, yr oedd yn rhaid Vr drefn 

gymdeithasol a oedd yn cynnal ei grefft barhau. Yr oedd elfen o 

barhad i'w ddisgwyl o du'r noddwr seciwlar, gan fod statws, 

uchelwriaeth, ac i raddau helaeth Cymreictod, yn bethau a etifeddwyd. 

Yr unig beth a oedd yn newid ydoedd y breintiau a'r dyletswyddau 

ychwanegol il w etifeddiaeth - pethau a oedd yn penderfynu cyfoeth a 

dylanwad ac yn ddibynnol ar gymeriad yr unigolyn, yn hytrach na'i ach. 

Gyda'r noddwr crefyddol, yr oedd pethau ychydig yn wahanol. Nid oedd 

ei Gymreictod yn rhywbeth i'w gymryd yn ganiataol, San fod penodiad 

abad neu esgob yn dibynnu ar fympwy'r brenin, a oedd mewn sefyllfa i 

benodi unrhyw un i'r swydd - boed Gymro neu Sais. Pe bai Sais yn cael 

ei benodi, yna yr oedd drws arall wedi'i gau i'r Cymry a ddeuai i'w dy 

i'w ddiddanu a'u diwylliant uchelwrol arbennig. Dyna'r darlun a geir 

San Lywelyn ap Gutyn yn ei ddychan i Abad Enlli (c. 1470-90), lle 'ni 

cheid... Na hybarch farch, na hobi' (C. Davies 1973: 242 11.10). Digon 

digroeso yw'r abad, 

'Drinc all, meddai mab Alis, 
'Brwder, sit, eat bread a'r sis'. 
0er rhag llaw y'm croesawodd, 
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Abad heb roi'n rhad un rhodd. (ibid. 11.11-14) 

Am yr un rhesymau, yr oedd y bardd yn ofni gwled estronwr yn cael ei 

benodi 1 swydd a fu gynt yn cael ei ddal gan noddwr, fel y dywedodd 

Guto'r Glyn pan ganodd farwnad Syr Bened, person Corwen: 

Duw a wn61 rhag dwyn aliwn 
Ynn gael llew hael yn lle hwn. (GG 95 11.57-8) 

Yn eironig ddigon, gwireddwyd ei ofnau pan benodwyd y Sais, Roger 

Cheshyre i'r swydd yn 1465 (ibid. 331). Pe bai Cymro yn cael ei ddewis 

ar gyfer swydd 9lerigol, ar y llaw arall, a hwnnw'n wr uchelwrol a 

chanddo werthfawrogiad o gerdd dafod, yna gallai'r bardd sicrhau 

ffynhonnell nawdd o un man arall, o leiaf tan ddyfodiad ei olynydd. 

Gallai'r bardd fod yn sicrach o'i groeso ar achlysuron eraill, hefyd, 

fel y nododd Syr Rhys o Garno yn ei gywydd dychan i Guto'r Glyn. 

Canodd ei gywydd ar 61 clywed fod Guto'r Glyn yn glaf, a rhydd gyngor 

iddo fynd i abaty i wella, 

Aed i nef, i fad yn iach, 
Llyn Egwestl, lle enwogach. 
Llyna'n fwy ein llawenydd, 
Lle bu'r Saeson Sion y sydd. (GG 278 11.43-6) 

Er mwyn sicrhau penodi Cymry i'r swyddi blaenllaw hyn, yr oedd yn 

bwysig i 'wr crefydd brofi ei werth i'w frenin, ac i beidia ofni dangos 

ei uchelgais. Dyna awgrym Lewis Mon i Siön Llwyd, abad Glyn Egwastl 

ar ddechrau'r unfed ganrif ar bymtheg, 

0 rhoddes Harri addwyn 
dewis o dair, dos i'w dwyn. 
YmwAsg a Iorc; noes Gaer Vynt: 
y mae'r teitl mawr yt atunt. 
Gwylia'n rhodd gael un o'r rhain: 
gyrru'r wyf gri Rufain. 
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Gwna di'r Bowls gennyd, ar ben, 
ac anturia Gaint hirwen. (LMön 240 11.63-70) 

Y mae'r ymgiprys am swyddi eglwysig yng nghyfnad Harri VII yn cael 

cryn sylw gan y beirdd (C. Davies 1973: 309-10). Sonia Siön ap Hywel 

ap Llywelyn Fychan am hyn mewn cerdd i Ddafydd ab Owain pan oedd yn 

abad ym Maenan tua diwedd y bymthegfed ganrif a chyn ei ddyrchafu'n 

esgob Llanelwy yn 1503, 

Ddoe y bu rhod ddadl ddi-ball 
Acw 9'r esgob cyfrwysgall; 
Yna'i gyrraist yn ei goron, 
Y Sals, i dews ä sön. 
Mur dadl, ymherod ydwyd, 
Dwrn a s@1 y deyrnas wyd (DL1M 79 11.29-34) 

Canodd Hywel Rheinallt gywydd iddo tua'r un cyfnod yn mynegi gobaith y 

byddai'n cael ei ddyrchafu'n esgob Bangor, pan oedd yr esgobaeth yn 

wag yn 1500, 

Pais Deiniol i'r post union; 
Ni bo Sais yn y bass hon. 
Ni Ad Harri'n y teiriaith 
Na bo'n uwch na neb o'n faith. 

(C. Davies 1973: 55 11.61-4) 

Ni phenodwyd Dafydd yn esgob Bangor, fodd bynnag. Cymro arall , gwr 

o'r enw Thomas Pigot, o swydd Ddinbych a apwyntiwyd. Pan ddaeth 

esgobaeth Llanelwy yn rhydd, fodd bynnag, ymhen tair blynedd, yr oedd 

y brenin yn barod i ddyrchafu abad Maenan, fel y nododd Tudur Aled, 

Y gwwr a'i fraich ar Loegr fry 
A roes feitr Asaf yty. (TA 86 11.83-4) 
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Yn 61 Catrin Davies (1973: xlii) 'dengys yr holl hanes mai 

ystyriaethau politicaidd oedd bennaf a phwysicaf wrth ddewis abadau a 

gwyr eglwysig i swyddi dylanwadol yn y Canol Oesoedd'. Pan fo Cymro 

yn cael ei benodi, caiff y bardd gyfle i leisio' i fain ar y mater - 

mwy na thebyg am i'r clerigwr dan sylw gynnig nawdd iddo am ei 

wasanaeth. 0 ganlyniad, ceir nifer o gerddi sy'n adlewyrchu balchder 

cenedlaethol y bardd ym mhenodiad ei noddwr i'w swydd, a mynegiant o 

hyder yng ngallu'r Cymro i gyflenwi swyddogaeth gymdeithasol yr 

apwyntiad gymaint yn well na Sais oherwydd ei uchelwriaeth gynhenid 

a'i werthfawrogiad o'r drefn gymdeitbasol. Mae eu rhagfarn ynghylcb 

tras ragorach y Cymro yn dod i'r amlwg yn y fan hon, a'r teimlad a 

fynegir ydyw fod Cymro gymaint yn fwy teilwng na Sais ar gyfer swydd 

yn yr Eglwys. Adlewyrchir hyn gan Dudur Aled yn ei gywydd moliant i 

Ddafydd ab Owain, pan gafodd ei ddyrchafu i esgobaeth Llanelwy yn 

1503, 

I waith Asa y'th ddewisais, 
Mae it ris uwch no neitr Sais! (TA 88 11.9-10) 

Yr cedd Dafydd yn teilyngu'i ddyrchafiad am y rheswm syml ei fad yn 

Gymro, and yr oedd y beirdd yn barod i sylwi ar y modd y byddai ei 

ddealltwriaeth o'i wlad a'i genedl o les i'r Cymry. Sylwodd Sion ap 

Hywel ap Llywelyn Fychan mai drwy ddylanwad Dafydd ab Dwain y 

dyrchafwyd Pirs Conwy yn archddiacon Llanelwy, a hynny oherwydd ei 

ddealltwriaeth o ragoriaeth gynhenid y Cymro, 

Ni roed, y cawr euraid, call, 
Er esgob un o'r ysgall; 

ddwyn rhent ni ddaw yn rhad 1r 
o Loegr er ei lygad. (DL1M 81 11.19-22) 
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Pan ganodd iddo eto i ofyn tarw ar ran Robert Llwyd, person Gwytherin, 

ni cheir ganddo unrhyw ymgais i guddio'i ragfarn ynghylch y Saeson 

sy'n dal swyddi uwch nag ef. Wrth iddo ddisgrifio'u llwfrdra yn wyneb 

addewid disglair yr archddiacon, 

Genau it wyd, cai win'r faith, 
Cynyddaist acw'n oddaith; 
TAn yn fawn, gwynt a enynnwyd, 
Tua'r alit dechrau taro'r wyd,. 
Os oes esgobiaid Saeson 
Wrth wynt blaen yr oddaith hon, 
Gwyr ydynt wedi gwridaw, 
Garw yw dy wres a'u gyr draw; 
Tery'r oddaith tua'r Rhuddallt, 
Tan brwd at wyneb yr allt. (ibid. 131 11.13-22) 

Bardd arall a chanddo ddiddordeb yng ngyrfa grwr eglwysig yng nghyfnod 

Harri Tudur ydoedd Ieuan Deulwyn. Canodd gerdd i'r Doctor Sion ap 

Morgan pan gafodd ei wneud yn archddiacon Caerfyrddin yn 1488, a chyn 

ei ddyrchafiad yn esgob Tyddewi yn 1495. Unwaith eto, y mae'r bardd 

yn hyrwyddo gyrfa'i noddwr, ac unwaith eto, y raae'r pwyslais ar 

ragoriaeth y Cymro ar y Sais, 

pwyr ssais yn y prissiessiwn 
gyda dysc a gwaed u dwnn 
o weled dysg u wlad honn 
y ra lloyger yn wyr llygyon 
ewch yn drist Rydychen draw 
os ych gwydyr ssych gadaw 
dyvodyad y dir kadell 
doktor Ssion deg tir ssyn well. (ID 50 11.13-20) 

Yr oedd etholiad Cymro i swydd archddiacon Caerfyrddin yn cael ei 

ddehongli fel buddugoliaeth i'r gymdogaeth a'r genedl, 

llawen yw pob lle on iaith 
gael y dawn y gwlad unwaith 
os day well yn is dywi 
lloyger hwnt yn llai gair hi 
dichwaith u diw Ryd u chenn 
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aisslay r grwnd o ssir gaer wenn 
y bawb u no by benyd 
yninnay bawb wynn yn byd 
may gweny am I yl gennen 
o byom gynt heb wynn gwen 
doktor a blaynor y blaid 
dyged tair oes dyktoryaid. (ID 51 11.39-50) 

Y mae'n ddiddorol fod cynifer o gerddi o'r un cyfnod, sef dechrau 

teyrnasiad Harri VII, yn rhoi cymaint o sylw i ddyrchafu Cymry i brif 

swyddi eglwysig y wlad. Dichon fod a wnelo hyn A dehongliad y beirdd 

o fuddugoliaeth Harri Tudur, a'r gred oedd y byddai hyn yn cynrychioli 

buddugoliaeth i'r Cymry a fyddai'n arwain at gydnabyddiaeth, gwobr a 

statws a oedd yn deilwng ar gyfer cenedl uchelwrol a oedd wedi cael ei 

sathru o dan draed cyhyd. Nid oedd y beirdd wedi cael rhwy lawer o 

gyfle i ganu clodydd i wyr eglwysig yn ystod y bymthegfed ganrif, wrth 

i'r wladwriaeth Seisnig geisio atal unrhyw weithredoedd terfysglyd a 

gwrth-Seisnig yn dilyn gwrthryfel Glyndwr (G. Williams 1962: 216). Y 

mae'r cyfeiriadau gwrth-Seisnig mewn cerddi i wyr eglwysig gan feirdd 

diwedd y bymthegfed ganrif yn adlewyrchu'r ymdeimlad o falchder yn 

nyrchafiad 'Cymro' i orsedd Lloegr , a'u gobaith o weld Cymry 

blaenllaw yn manteisio ar hyn. Yr oedd y Saeson wedi cael monöpoli ar 

y swyddi hyn ers tro. Bellach, dylai'r Cymry ystyried cael eu hethol 

i swyddi clerigol yn Lloegr - thema sy'n Gael mynegiant aml gan Dudur 

Aled. Dywedodd mewn cywydd i Ffwg Salbri, Deon Llanelwy, 

Caron Iorc i wir o'n iaith, 
Coronir Cai Hir unwaith; 
Cyn teirawr, cennad Harri, 
CaniatAed het Caint i ti! (TA 94 11.65-8) 

ac eto wrth Domas Pennant, Abad Dinas Basi, 
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Bablon neu Faddon, un faint - yw'r gangell 
Iwch, cafell ych cwfaint; 

Ni rout hon, awr, hyd henaint, 
Er cynnig it Iorc neu Gaint. (ibid. 33 11.17-20) 

Y mae'r cerddi hyn yn adlewyrchu hyder y beirdd yn eu noddwyr 

clerigol, a'u hyder yn y gydnabyddiaeth a gaiff cenedl y Cymry yn 

ystod teyrnasiad Harri VII. Nid oedd y gwyr eglwysig o Gymry weds 

cael unrhyw fudd o'u huchelgais yn ystod y rhan fwyaf o'r bymthegfed 

ganrif, a hwyrach fod y bardd yn teimlo rheidrwydd i newid hyn a 

meithrin ymdeimlad o hyder yn eu noddwyr crefyddol. Yn wir, nid 

ymddengys fod Tudur Aled yn gweld unrhyw rwystr i yrfa ei noddwr 

disglair, Dafydd ab Owain, 

Meitr Asa it, mae trwy Sieb, 
A chyn meitr, chwi'n ymateb, 
Pwy sy dad Powys, a'i dysg, 
Pe priddid pob rhyw addysg? 
Pedr ar ych faith, padriarch wyd, 
Peth wedi pob peth ydwyd; 
Pab eto, pe bai ateb, 
A phe barn uwch no Phab neb! (ibid. 91 11.101-8) 

Rhywbeth sy'n perthyn i deyrnasiad Harri Tudur ydyw'r thema o swyddi 

clerigol i'r Cymry, gan amlaf, and caiff Wiliam L1yn y gair olaf ar y 

pwnc ar ddiwedd yr unfed ganrif ar bymtheg, pan benodwyd Wiliam Hughes 

yn esgob Llanelwy yn 1573. Dathliad o deilyngdod i'r Cymry sydd yma 

eto, 

Saeson o Iorc a Siesir 
0 scobion fu n hon yn hir 
Ond da i ni lle i tyn Awen 
Cymry in byw gael Cymro n benn. 

(WL11 201 11.55-60) 
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Nodiadau 

1. Gwahanol lawn ydyw 'plant Israel' i'r 'Iddewon' yng 
ngweithiau'r cywyddwyr. Mae'r naill derm yn epithet clodwiw, tra 
bo hail yn derm sarhaus a dirmygus i gyfleu twyll pobl (Bart 
109). Y mae Beirdd yr Uchelwyr yn arddangos rhagfarnau 
nodweddiadol yr Oesoedd Canal yn erbyn yr Iddewon, a gwelir y 
dirmyg a awgrymir gan y gair ' Iddew' yng ngherdd sarhaus Dafydd 
Llwyd a Fathafarn i'r Brenin Richard III, 

Iddew oedd a ddiweddwyd, 
Corn Brydain, caer Lundain wyd (DL1 69 11.17-18). 

Y mae Lewys Glyn Cathi yn ystyried yr Iddew a'r Sais fel ei 
gilydd fel gelynion y mae'n rhaid gwaredu'r wlad ohonynt, fel y 
dengys cyfeiriad o'i awdl i Domas ap Siancyn o Lansaw, 

Gyrr gyda'r Goron 
Pr Aipht ac i Ron 
Saeson Iuddewon 

yn llaw fil o ddiawl. (BM Add. 14963,173b) 

Y mae awdl ddychan Tomas Prys a Blas Iolyn i'r siryfion yn 
adlewyrchu rhagfarn oes Elizabeth yn erbyn yr Iddew, a oedd yn 
aml yn cael eu huniaethu ä usuriaeth a masnach o'r cyfnod canal 
ymlaen, 

Gwir svddas a chas achosion dibarch 

yw debiti syryfion 
gwyr y breib a gair gan bron 
gweddiwch rag iddewon. 
Iddewon dvon dvw/n/ dyst 
iddewon beilchion a bost 
iddewon geirwon wrth gwest 
iddewon krevlon myn krist. (TPrys 179 11.17-24) 

Yr un agwedd a geir eto yn yr englyn ysgafn a ganodd Cädwaladr 
Cesail, 

Mae ci gennyt ti, Ifan Tew, - in gerwin 
Yn gorwedd ar Iwydrew; 

Gwaeth yw dy gi nag Iddew, 
Gwaeth na'th gi wyt ti, Ifan Tew. (ITI 361). 
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2. Cymharer a'r chwedlau a gysylltid a'r ddelw o Fair o 
Vladimir ymhlith y Rwsiaid. Fel y Groes Naid, daeth y ddelw 
i Gaergystennin o Balesteina, ac aeth oddi yno i Kiev ac yna 
.i Vladimir. Roedd y ddelw'n cael ei hystyried fel 

amddiffyniad rhag y gelyn (D. B. Miller 1968: 663). ArwyddocAd 
y ddelw, a'r chwedlau a oedd yn gysylltiedig A hi, oedd eu 
bod yn portreadu'r tywysogion Rwsiaidd fel y sawl a oedd yn 
parhau gwaith ymerodron Groeg, a Moscow fel canolfan 
Gristnogol. (mod. 667) 

3. Y mae Guenee yn trafod hyn hefyd yn ei erthygl 'Etat et 
Nation en France au Moyen Age', RE 237 (1967). -Sonia am rai 
o wyr crefydd Ffrainc yn yr Oesoedd Canol, yn enwedig 
clerigwyr Saint-Denis, a oedd yn tueddu i edrdych y tu hwnt 
i ffiniau'u bro, a cheisio amngyffred y syniad o genedl, 

Its donnent d'abord au royaume une justification 
religieuse, et le mettent sous la protection d'un 
saint, saint Denis. Suger sous raconte comment, 
en 1124, Louis Vi vint ä Saint-Denis pour recevoir 
1'oriflamme car, en raison des declarations de 
tant de Bens et d'expgriences repetees, il avait 
reconnu en saint Denis "le patron special et, 
apres Dieu, le protecteur sans pareil du royaume". 
La France n'est pas le seul Etat, au XIIe si@cle, 
auquel l'adoption d'un saint protectuer donne une 
personnalite daps la grande famille chretienne. 

4. gw. J, W. Jones 1967: 24,45-6, am y fersiwn Lladin 
gwreiddiol. Y mae E. G. Bowen yn trafod yr achlysgr, hefyd, 
yn ei lyfr Devi Sant: Saint David. Caerdydd 1983: 70-1. 
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PENIQI2 7 

TEYRHGARWCH I CYXRY I GOROI LLOEGR 
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Teyrngarwch y Cymry i Goron Lloegr. 

Wrth edrych ar farddoniaeth y cywyddwyr dros gyfnod a dair canrif, y 

mae'n ddiddarol nodi fod ganddynt gymaint o gyfeiriadau teyrngar at 

deulu brenhinol Llcegr, a hynny o gyfnod Edward III hyd at Elizabeth I 

a theulu'r Stiwardiaid. Nid oedd unrhyw gysylltiad rhwng agweddau 

gwrth-Seisnig ambell fardd A'i agwedd at y frenhiniaeth, ac ymddengys 

fod beirdd yr uchelwyr, fel eu noddwyr, yn ymwybodol o'r manteision o 

fod ar delerau da A'r brenin. At ei gilydd, y mae eu hagwedd 

gyffredinol yn aros yn ddigyfnewid dros y nnir canrif, gydag ychydig 

ansicrwydd yng nghyfnod Rhyfeloedd y Rhosynnau, a chynnydd yn y cerddi 

moliant i'r frenhiniaeth o gyfnod y Tuduriaid ymlaen, fel y byddid yn 

ddisgwyl. Y mae'r beirdd yn rhoi cryn sylw i deyrngarwch eu noddwyr 

i'r goron, hefyd, mewn cerddi mawl a marwnad iddynt. Dichon fod nifer 

o resymau am hyn. I ddechrau, yr oedd teyrngarwch a ffyddlondeb yn 

arwydd o gywirdeb mews unigolyn, ac yn rhinwedd moesol gwerth ei 

grybwyll. Hefyd, yr oedd teyrngarwch i goron Lloegr yn gallu arwain 

at swyddi a gwobrwyon, yn enwedig mewn cyfnod o ryfel cartref, pan 

oedd teyrngarwch uchelwr i'w frenin heb fod yn rhywbeth i'w gymryd yn 

ganiataol. Os mynnai bardd bwysleisio pwysigrwydd a dylanwad uchelwr, 

yna yr oedd ei berthynas agos A'r brenin yn werth ei chrybwyll. Y 

mae'r math yma a gyfeiriad hefyd yn amihau yng nghyfnod Rhyfeloedd y 

Rhosynnau ac a oes y Tuduriaid ymlaen. 

0 safbwynt yr ymwybod cenedlaethol, nid ymddengys fod unrhyw wrthdaro 

rhwng teyrngarwch y bardd i'w genedl, a'i deyrngarwch i frenin Lloegr 

355 



- yr oedd nodd i'r ddau dey_'ngArwcb gyd-fodoli. Ar yr un pryd, nid 

oedd casineb at y Sais o angenrheidrwydd yn golygu casineb at ei 

frenin. Nid yw hyn yn arwydd o unrhyw anghysondeb; yn hytrach, y mae 

yn adlewyrchiad digon teg o'r modd yr oedd bardd o ddosbarth uchelwrol 

yn tueddu i dderbyn y drefn gyfansoddiadol yn gymharol ddigwestiwn. 

1. Y Cywyddwyr Cynnar 

Y mae bwlch o ryw dri chwarter canrif rhwng cwymp Llywelyn a'r cyntaf 

a gerddi'r cywyddwyr i frenin Lloegr, sef cerdd Iolo Goch i Edward 

III, and er bad cyfnod Llywelyn ap Gruffudd yn gyfnod o herio'r drefn 

gyfansoddiadol, y mae'n wir dweud fad perthynas agos wedi bod rhwng 

brenin Lloegr a'r Cymry am genedlaethau cyn hyn, ac yr oedd y rhwyg yn 

y berthynas hon yr oedd Llywelyn am ei weld yn digwydd yn bolisi rhy 

wrthun o lawer i nifer a Gymry blaenllaw ei dderbyn (J. B. Smith 1986: 

21-2; G. Roberts 1969: 284). Yr oedd teulu Ednyfed Fychan yn 

enghraifft nodedig a hyn - nifer ohonynt yn dal swyddi uchel o dan 

dywysog Gwynedd, and rhai ohonynt yn gefnogol i Edward I. Yr oedd yn 

bwysig i uchelwr, as oedd am warchod ei fuddiannau personal, ddewis ei 

safbwynt gwleidyddol yn ddoeth. Dyna sut y llwyddodd Edward i ddenu 

nifer a Gymry Gwynedd ato yn ystod ei ymgyrch yn erbyn Llywelyn 

(G. Roberts 1969: 247). Yn wir, ymddengys fel pe bai gan Edward I 

syniad da o'r ffordd orau 1 sicrhau teyrngarwch yr uchelwriaeth 

Gymraeg, fel y dengys ei weithred a ddyrchafu ei gyntafanedig yn 

dywysog Cymru yn 1301. 
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Beth bynnag ydoedd y farn gyfoes am Edward I a'i gastell yng 

Nghaernarfon, y mae Guto'r Glyn ymhen canrif a hanner, yn 1452, yn sän 

am y gaer gyda chryn barch, ac yn ei defnyddio yn un o'i gymariaethau 

e$tynedig. 

Llydan oedd gastell Edwart 
A'i dyrau gwych a'i dair gwart. 
Caerau Edwart gwncwerwr, 
Tyrau oedd ar gaerau'r gwr. 
Tebyg o gerrig a gwydd 
I dwf Edwart ap Dafydd. (GG 49 11.1-6) 

Y mae'r castell yn symbol iddo o'r goncwest, and fel y dengys y 

gymhariaeth wrth iddi ddatblygu, y mae'r bardd yn parchu ei chadernid 

ac yn gwerthfawrogi ei swyddogaeth anddiffynnol. Gelwir Robert 

Trefor, y gwr a farwnedir yn y gerdd hon, yn 'dwr' sy'n cymharu ag 

adeilad Edward, 

Twr Edwart i'r tir ydoedd, 
Twr yr Eryr ar wyr oedd (49 11.19-20) 

Ar 61 cyfnod o wrthryfel a gwrthwynebiad i'r drefn gyfansoddiadol yng 

Nghymru a Lloegr, buan y gwelir dyfodiad cyfnod o gyfaddawd ac 

ymostwng i'r drefn. Yr oedd y drefn hon, at ei gilydd, yn ddigon 

ffafriol i'r uchelwriaeth yng Nghymru, gyda'r canlyniad naturiol fod 

hunan-les yn drech na gweledigaeth wleidyddol. Sicrhau teyrngarwch y 

Cymry wrth gynnig gwarchod statws a buddiannau personol a rhoi cyfle i 

weithredu ar ran y brenin mewn swyddi gweinyddol - dyna ydoedd y 

polisi a hyrwyddwyd yng nghyfnod Edward I ac Edward II (G. Roberts 1969 

306-7). Daeth perthynas o ryw fath A brenin Lloegr yn rhywbeth i'w 

chwennych ac i ymfalchio ynddo, fel y dengys yr hanesion poblogaidd a 

oedd yn gysylltiedig ag Edward II - fod Hywel y Pedolau yn frawd maeth 
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iddo, i Anian Esgob Bangor gael ei wobrwyo'n hael am ei fedyddio, ac i 

Syr Gruffudd Llwyd gael ei urddo'n farchog am ddwyn neges am 

enedigaeth y tywysog yng Nghaernarfon at y brenin yn Rhuddlan - 

hanesion heb unrhyw dystiolaeth na phrawf iddynt (G. Roberts 1956-8: 

43). 

Beth bynnag ydoedd gwir berthynas yr esgob Anian ag Edward II, y mae'n 

werth crybwyll cyfeiriad yn un o gerddi Rhys Goch yn ei ymryson A Sion 

Cent, sy'n awgrymu perthynas agos rhwng Edward II a'r Eglwys yng 

Nghymru. Amddiffyn crefyddoldeb y Cymry ydoedd bwriad Rhys Goch, yn 

61 pob tebyg, a sonia am ryw 'len' neu offeiriad yn canu offeren 

gerbron Edward II, a oedd yn cael ei gydnabod yng Nghymru fel Edward 

Caernarfon, am rnai dyna le y'i ganed (D. L. Evans 1925: 29). Dywedir am 

Y CYmrYº 

Pan gant yr iawn loywddawn len 
Ffyrf barabl yr offeren 
Garbron Edwart, loywddart lath, 
Caernarfon, coron eurfath, 
Bwriodd ei label melyn 
0 our coeth -a doeth fu'r dyn - 
Ar gefn, llathr ddyodrefn llys, 
Yr haf irgroen yr eurgrys, 
I ddangos i Dduw ddawngoeth, 
A dysg i bob Cymro doeth, 
Eu bod yn cynnal heb au 
Drwy gredu, nid drwg radau, 
Cyfraith Dduw (caf raith ddiwyd) 
A chyfraith bylwaith y byd 

(IGE 185 11.31 -186 11.10) 

Math o ruban a geid ar feitr esgob yw'r 'label', a gwisg y brenin yw'r 

'eurgrys'. Wrth osod ei wisg ar gefn y brenin, dangosai'r offeiriad 

gysylltiad yr Eglwys ä'r wladwriaeth, ac yr oedd y weithred hon gan 
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esgob o Gymro yn dangos i'r Cymry eu bod yn cynnal cyfraith Duw a 

chyfraith y byd. 

Eto i gyd, er mor boblogaidd oedd Edward II, nid oedd y Cymry'n unfryd 

o'i blaid. Nid gwrthwynebiad ar seiliau cenedlaethol ydoedd hyn, fodd 

bynnag, and mater a oedd yn codi oherwydd teyrngarwch i argiwyddi. Yr 

oedd Gruffudd Llwyd yn deyrngar i Edward II, ei arglwydd, tra oedd 

Iorwerth ap Llywarch o Leweni yn gefnogol i Tomos, iarll Lancastr ac 

arglwydd Dinbych. Fel y dywedodd R. R. Davies, 

In the world of activity, political and military, ties of 
race took a back seat; they were outdone by ties of 
locality and loyalty to lords. The neat theorems of racial 
distinction look a good deal less impressive in the light of 
the kaleidoscopic patterns of allegiances and loyalties in 
fourteenth century Wales. (R. R. Davies 1975(1): 51)(1) 

Pan gafodd Edward II ei ddiorseddu a'i lofruddio yn 1327, yr oedd 

ymateb y Cymry, felly, yn dibynnu ar eu perthynas ag arglwydd eu 

rhanbarth. Yr oedd Syr Gruffudd Llwyd, yng Ngogledd Cymru a Syr Rhys 

ap Gruffudd yn y De yn ddau uchelwr blaenllaw a dylanwadol a 

ddangosodd eu teyrngarwch i'r brenin a ddiorseddwyd gan wrthwynebu 

Rosier Mortimer a'r barwniaid. 

Coronwyd Edward III yn frenin yn 1330, and yr oedd cryn anniddigrwydd 

ymhlith y Cymry ynghylch rhan William de Shaldeford, dirprwy ustus 

Mortimer yng Ngogledd Cymru, yn niorseddiad Edward II. Cyhuddwyd of 

gan Hywel ap Gruffudd o ddylanwadu ar Fortimer i gael Edward II 

wedi'i ddienyddio. Anghofiwyd y cyhuddiad hwn yn gyfleus gan y 

brenin newydd, a dychwelwyd de Shaldeford i wasanaeth y brenin i 
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weithredu'i awdurdod yn erbyn uchelwyr Cymraeg Gogledd Cymru 

(D. L. Evans 1925-6: 41-2). Fel bwrdais Seisnig yng Ngogledd Cymru, yr 

oedd de Shaldeford yn cynrychioli dosbarth o bobl a oedd yn atgas gan 

yr uchelwriaeth Gymraeg, atgasedd a amlygwyd yn 1lofruddiaeth gwr o'r 

un enw ag ef, Henry de Shaldeford, yn 1345. Gweithred wrth-Seisnig, 

yn sicr, and dengys y digwyddiad hwn nad oedd gwrth-Seisnigrwydd a 

gwrth-frenhiniaeth o angenrheidrwydd yn cyd-ddigwydd, na gwrth- 

Gymreictod a gwrth-frenhiniaeth yn gwrthdaro. (G. Roberts 1969: 248). 

Gwrthdaro sydd yma rhwng gwasanaethwyr Cymreig y goron a'i 

gwasanaethwyr Seisnig -y ddwy blaid yn cystadlu i fod o wasanaeth i'r 

frenhiniaeth, ac am y manteision a ddeuai o ennill ei hymddiriedaeth. 

Ar yr un pryd ag yr oedd uchelwyr Cymry yn manteisio ar eu perthynas 

A'r Goron, a'r cyfrifoldebau a ddeuai i1 w rhan o'r herwydd, yr cedd 

datblygiad yn digwydd yn nbwf yr ymwybod cenedlaethol yn Lloegr. 

Gwelwyd y llys brenhinol yn ehangu o'r ddeuddegfed ganrif ymlaen, 

gyda'r canlyniad fad y brenin a'i lywodraeth yn dod yn fwy amlwg fel 

symbolau cenedlaethol (Keeney 1947: 535-6). Effaith hyn yn Lloegr 

ydoedd gwanhau'r ymdeimlad o ddyletswydd lleol a theyrngarwch ffiwdal 

i arglwydd, a chryfhau'r ymdeimlad o deyrngarwch cenedlaethol, a 

dichon i hyn effeithio tipyn ar agweddau yng Nghymru hefyd. Yr oedd y 

brenin yn weladwy fel personoliad o'r wlad a'r deyrnas, ac yn gyfrifoh 

am ddiogelwch ei bobl. Yr oedd y rhyfel yn erbyn Ffrainc yn rhywbeth 

a gyffrddd falcbder cenedlaethol yn Lloegr, am fad gwasanaeth milwrol 

yn meithrin ymdelmlad a ddyletswydd i'r goron a'r deyrnas. Wrth i 

uchelwyr Cymru gydweithredu A'r goron a chodi byddinoedd i frwydro yn 

Ffrainc, y mae'n bur debyg iddynt hwythau, hefyd, gael eu dylanwadu 
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gan ddatblygiad yr ymwybod cenedlaethol yn Lloegr. Deuent mewn 

cysylltiad A syniadau gwleidyddol y cyfnod a chynigient eu gwasanaeth 

er mwyn gwarchod dyfodol teyrnas a choron Lloegr - teyrngarwch a oedd 

yn ymestyn y tu hwnt i deyrngarwch at fro, a thu hwnt i deyrngarwch at 

uned genedlaethol hefyd, o bosib, er i'r 'miloedd' a Gymry a frwydrodd 

gyda'r Tywysog Du yn Crecy yn 1346 wisgo iwnifform cenedlaethol o 

wyrdd a gwyn traddodiadol, yn 61 yr hanes (D. L. Evans 1925-6,56-7, 

106). 

Y mae'r agwedd hon ar gydweithrediad ä'r goron yn cael ei hadlewyrchu 

ym marddoniaeth y cywyddwyr. Y mae hyn i'w ddisgwyl, oherwydd yr oedd 

llwyddiant y dosbarth uchelwrol yr oedd y beirdd yn ei foli, a pharhad 

yr alwedigaeth farddol a oedd yn cadarnhau ac yn clodfori'r dosbarth 

hwn gyda'i werthoedd cymdeithasol uchelwrol, yn dibynnu ar gyfaddawd a 

chydweithrediad d'r prif awdurdod yn y wlad - awdurdod a oedd, wrth 

gwrs, wedi'i ganoli yn Llundain yin mherson brenin Lloegr. Y mae'r 

cywyddwyr cynnar yn canu prin canrif ar 61 cwymp Llywelyn, and y mae 

eu safbwynt yn eglur o'r cychwyn cyntaf, a molar uchelwyr mwyaf 

blaenllaw'r oes am eu teyrngarwch i'r goron. Caf odd Syr Rhys ap 

Gruffudd, un a gefnogwyr Edward II yn y Deheubarth, a gwr teyrngar i'w 

fab Edward III, ei goffAu gan Iolo Goch mewn cywydd marwnad lle sonnir 

am ei orchestion milwrol yn erbyn y Ffrancod, 

Pan ddoeth at Ffranc a'r tranc trwm 
A'i lorf a'i engyl larwm (IG 205 11.17-18), 

ac eto yn erbyn y Sgotiaid, 

Mew braisg yn llywio A braich 
Llu brenin yn lle Brynaich. (206 11.25-6) 
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Yr oedd Einion Offeiriad eisoes wedi crybwyll ei enwogrwydd yn Lloegr 

mewn Awdl Foliant a ganwyd ar ddechrau'r bedwaredd ganrif ar ddeg, 

pan nododd, 

Rys waewdwn yw hwnn honnaid gan saeson 
(I. Williams 1916: 137 11.137) 

a dichon mai ei wasanaeth i'r brenin Edward II, al i deyrngarwch iddo 

pan oedd y sefyllfa wleidyddol mar danbaid a gyfrifai am yr enwogrwydd 

honedig hwn. Y mae Iola Goch yntau yn awgrymu mai dros achos y 

frenhiniaeth yn Lloegr y parhaodd Syr Rhys i frwydro hyd ddiwedd ei 

oes. Mewn cyfnod pryd yr oedd creiriau yn cael eu defnyddio mewn 

brwydrau fel symbolau o safiad cenedlaethol, diddorol yw nodi'r hyn a 

ddefnyddiai Syr Rhys i'w amddiffyn yn y frwydr, 

w De1w Sain S16r Ali dwylaw 
Ar grog drwy fawr annog draw. (IG 206 11.31-2) 

Y mae'r mawl yn y fan hon yn ddigwestiwn. Yr oedd Syr Rhys yn nodedig 

am ei filwriaeth a'1 gywirdeb, a thelir teyrnged deilwng iddo heb 

ariliw o wrth-Seisnigrwydd na gwrth-frenhiniaeth. Gvwr teyrngar 

nodweddiadol ydyw gwrthrych y farwnad hon - un a fu'n ufudd i'r drefn 

a osodwyd gerbron gan Dduw ac a fu'n ffyddlon i'w gynrychiolydd ar y 

ddaear. 

Cyfnod brenhiniaeth Edward III a'i wyr Richard II ydyw cyfnod y 

cywyddau cynharaf i oroesi inni, a dau brif ffigur y traddodiad 

barddol yn y cyfnod hwn yn ddi-os ydyw Iolo Goch a Dafydd ap Gwilym. 

Yr oedd nifer o noddwyr Iolo Goch, ac aelodau o deulu Dafydd ap 
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Gwilym, yn gallu honni eu bod yn deyrngar i'r frenhiniaeth yn Lloegr, 

ac yn dal swyddi blaenllaw yn y deyrnas o'r herwydd. 0'r ddau fardd, 

Iolo Goch sydd fwyaf dadlennol pan geisir olrhain agwedd aelodau y 

gyfundrefn farddol tuag at ddatblygiadau gwleidyddol eu cyfnod. Y mae 

ei waith yn adlewyrchu athroniaeth Blatonaidd y cywyddau, a honno'n 

'gyson ä'r cydbwysedd y gellid ei sicrhau o gyfuno ymlyniad 
llwyr a'r diwylliant Cymraeg a chydweithrediad ag awdurdod 
gwlad' (J. B. Smith 1975: 68). 

Ymhlith ei noddwyr, ceir Rhys ap Gruffudd, Hywel y Fwyall a meibion 

Tudur o Fon -y cyntaf, fel y soniais eisoes, yn deyrngar 1 Edward II 

ac Edward III; yr all yn wwr a fu'n brwydro dros Edward III yn Ffrainc 

ac a fyddai' n was ffyddlon i Richard II pan ddeuai i oedran g'w'r (IG 

Rhif II 11.69), a'r olaf hefyd yn deyrngar i Edward a'r Tywysog Du ac 

yn barod i gymryd rhan yn eu hymgyrchoedd (G. Roberts 1969: 248). 

Canodd Iolo Goch gerdd foliant i Edward III, hefyd -y gerdd foliant 

gyntaf i fardd o Gymro ei chanu i frenin Lloegr. Nid oedd Edward III 

mor boblogaidd ymhlith yr uchelwyr ag y bu ei dad (G. Roberts 1969: 

248), and ni cheir arlliw o feirniadaeth ohono yng ngherdd Iolo Goch - 

cerdd foliant ddigon nodweddiadol heblaw am statws arbennig ei 

gwrthrych. Crybwyllir ei achau i gychwyn, 

Edwart ab Edwart, gwart gwyr, 
Ab Edwart, anian Bedwyr; 
Edwart 'wyr Edwart ydwyd, 
Edwart Trydydd, llewpart llwyd. (IG 152 11.1-4) 

Sonnir am ei fuddugoliaethau yn y dull gor-ganmoliaethus arferol, 

Gwisgaist, a ririaist yr aer, 
Crest gwedy cwncwest cancaer. (ibid. 11.5-6) 
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Rhoddir cryn sylw i'w ymgyrchoedd yn Ffrainc, and sonnir hefyd am 

drafferthion Edward yn gynnar yn ei deyrnasiad w: tb iddo orfod 

gorchfygu'i fam a Rosier Mortimer yn 1330, 

Cefaist gost, cefaist gysteg 
Yn nechrau does yn wychr deg 
Yn estwng pob anystwyth 
Lloegr a Ffrainc, lle gorau ffrwyth. 

Y mae'r bardd yn gyfarwydd A gorchestion Edward yn y gorffennel- ei 

fuddugoliaeth lwyr ar 'bobl Brydyn', a'i ymgyrchoedd yng Nghaer 

Ferwig, y Mbr Udd, Calais, Cresi a Pharis, and nid rhywbeth sy'n 

perthyn i'r gorffennel yn unig ydyw'r gorchestion milwrol hyn. Y mae 

ei nerth a'i filwriaeth yn parhau, 

Ehedy, mar by ydwyd, 
Hyd y nef, ehedyn wyd. 
Weithion ni'th ddigyfoethir, 
Ni thyr dyn derfyn dy dir. 

Y mae'r brenin bellach wedi sicrhau ei afael ar ei deyrnas; bellach y 

mae'r amser wedi dod iddo edrych y tu hwnt i'w therfynau ac i geisio 

concro tiroedd newydd - thema sy'n cyfateb 1'r hyn a geir yn y gerdd 

Saesneg 'The Prophecy of the Six Kings to Follow King John', fel y mae 

David Johnston wedi'i ddangos (IG 457, D. Johnston 1986: 81-4), ac sy'n 

ymddangos yn fynych wedi hyn mewn nifer o gerddi i ffigurau a oedd yn 

gysylltiedig A'r frenhiniaeth mewn rhyw fodd (gw Pennod 5 'Tiriogaeth 

a'r Dyhead Imperialaidd'). 

Ni allaf dderbyn mai 'difaterwch' am dynged y Cymry a dyfnder 'sei 

anwlatgar Iolo' a adlewyrchir yn y gerdd hon (C. Thomas 1939-41: 63). 

Vedi'r cyfan, yr oedd noddwyr Iolo Goch yn frenhingar heb fod, o 
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angenrheidrwydd, yn anwlatgar, a beth bynnag ydoedd safbwynt 

gwleidyddol y bardd ei hun, nid traethu agweddau personol ydoedd 

bwriad prydyddiaeth yng nghyfnod y cywyddwyr. Y mae bwriad y gerdd 

hon yn codi nifer o gwestiynnau. Awgrymir mai cerdd wedi'i hannog gan 

Syr Rhys ap Gruffudd ydoedd, fel modd i ennyn cefnogaeth y Cymry i 

ymgyrchoedd milwrol y brenin (D. J. Eowen 1966-7: 62). Os felly, rhydd 

inni adlewyrchiad cywir o farn yr uchelwriaeth Gymreig frenhingar - eu 

ffydd yng ngweithredoedd y brenin, a'u parch tuag at ei gadernid a'i 

afael sicr ar ei deyrnas a phobl y deyrnas honno. Yr oedd Edward III, 

er nad oedd yn un o'r brenhinoedd mwyaf poblogaidd yng Nghymru, i'w 

barchu am lwyddiant ei ymgyrchoedd milwrol ac am ei allu i arwain y 

wlad a'i phobl. Ni rydd Iolo ryw laver o sylw i gwestiwn y 

frenhiniaeth nac i'w pherthynas a Chymru, ac nid oes awgrym a wrth- 

frenhiniaeth na gwrth-Seisnigrwydd yn y gerdd - dathliad sydd yma o 

weithredoedd dewr unigolyn arbennig; rhywbeth sy'n ddigon cyfarwydd yn 

y traddodiad moliant. Ond, fel y sylwodd David Johnston, nid cerdd 

gyffredin mohoni, gan fod Iolo Goch yn torri tir newydd ynddi. Canwyd 

y gerdd tua chanol y bedwaredd ganrif ar ddeg (D. Johnston 1986: 82), 

yn gynnar yng ngyrfa Iolo, pan oedd y cywydd yn fesur cymharol newydd 

yn y traddodiad mawl. Y mae'r gerdd yn adlewyrchu perthynas agos 

rhwng uchelwriaeth Cymru a brenhiniaeth Lloegr - yn wleidyddol, yn yr 

ystyr fod Iolo Goch yn annerch gwrthrych brenhinal yn y gerdd, sy'n 

awgrymu ymdeimlad o gysylltiad uniongyrchol hyd yn oed os nad oedd y 

cysylltiad hwnnw'n un gwirioneddol; ac yn ddiwyiliannol, yn yr ystyr 

fod cywydd Iolo yn arddangos dylanwad cerdd Saesneg o'r un cyfnod, a 

bod mesur y gerdd, o ran ei berthynas a'r testun, yn elfen newydd yn y 

traddodiad barddol. 
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Y mae cywydd Iola Goch 1 Rosier Mortimer, un a orwyrion Edwari IIT, ac 

aer aparawnt i'r goron yn 1385, yn tystio ymhellach i'w ddiddordeb yn 

nheulu brenhinol Lloegr. Y tro hwn, rhydd sylw i'r cyswllt Cymreig yn 

achau'r gwrthrych, gan gysylltu hyn A thraddodiad proffwydol brodorol 

gyda gogwydd cenedlaethol, yn hytrach nag A thraddodiad proff wydol a 

oedd wedi'i drosglwyddo drwy gyfrwng estron fel yn y gerdd i Edward 

III. Yr oedd Rosier Mortimer yn ddisgynnydd i dywysogion Gwynedd, 

drwy ei gysylltiad A Gwladus Ddu, merch Llywelyn Fawr - cyswllt 

teuluol y daeth y beirdd i'w gyfrif yn bwysig lawn wrth i'r bymthegfed 

ganrif fynd yn ei blaen. Yr oedd Rosier Mortimer, felly, yn 

cynrychioli uniad dwy genedl a dwy frenhiniaeth, ac yn cael ei gyfrif 

fel arweinydd a fyddai'n selio uniad y ddwy wlad. Ar ben hynny, 

byddai'n llwyddo 1 ffrwyno Ffrainc ac Iwerddon drwy ei weithredoedd 

dewr, 

Pedair cenedl diedliw 
A ddeiryd it: Gwyndud gwiw, 
Ffrancod, Saeson, wychion weilch, 
Gwyddyl, man cynfyl ceinfeilch. (IG 300 11.79-82) 

Y mae'r gerdd hon yn cynnwys elfennau a welir yn datblygu'n rhan o 

fformiwla'r cerddi mawl brenhinol. Yr elfen broffwydol, y pwyslais ar 

orchestion milwrol a'r gallu i arwain, ynghyd ä chymhariaeth A'r 

brenin Arthur, 

Gras Arthur a'i groes wrthyd 
A'i lys a'i gadlys i gyd. 
Gorau lle, all Gaerllion, 
Y sy uwch o'r ynys hon. (302 11.103-6) 

Y mae cymhariaeth ag Arthur yn digwydd yn ddigon aml yn y cywyddau 

mawl: weithiau mewn cerddi i uchelwyr digon distadl. Yr hyn sy'n 
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arwyddocaol am y dyfyniad hwn, yn fy nhyb i, ydyw'r ffaith nad as 

Arthur yr arwr y mae'r gymhariaeth, and ag Arthur y brenin. Arthur 

fel symbol o frenhiniaeth Ynys Prydain a grybwyllir yn y fan hon, ac 

y mae hyn yn fynegiant o'r gobaith sydd gan y bardd ynghylch dyfodol 

disglair yr arwr a folir. 

Rhisiart II ydoedd y brenin pan ganodd Iolo Goch y cywydd hwn, ac iddo 

of yr oedd Rosier Mortimer yn aer aparawnt. Ni cheir yr un gerdd 

foliant yn Gymraeg i'r brenin Rhisiart, er i'r dystiolaeth ddangos fod 

noddwyr y beirdd yn y cyfnod hwn yn deyrngar iddo. Pan ddiorseddwyd 

Rhisiart ar Fedi 29ain, 1399, gan Harri IV, ni throsglwyddodd yr 

uchelwyr teyrngar hynny eu ffyddlondeb i'r brenin newydd. Yn wir, 

ymddengys i'r weithred hon beri i nifer ohonynt gyrchu at achos Owain 

A Glyndwr (G. Roberts 1969: 197). Y mae gan Beverley Smith sylw i'w 

wneud ar hyn, 

nid oes i ni ddim rhyfeddod yn y byd mai o blith gwyr a 
gwragedd a gafodd eu meithrin yng ngwasanaeth brenin ac 
arglwydd y cododd Owain Glyndwr i ddatgan o'r newydd undod 
hanesyddol y Cymry a'r Sgotiaid a'r Gwyddelod, gan farnu nad 
ofer y byddai eu llafur bellach, and i'r awr ddyfod i 
wireddu dyhead oesol y broffwydoliaeth a chreu yng [Nghymru 
gymundod nad oedd o wneuthuriad nac arglwydd na brenin and o 
ewyllys cenedl a fu gynt yn rhydd. CJ. B. Smith 1975 : 71-2) 

Dyna fu hanes nifer o noddwyr y cywyddwyr cynnar, fel y dengys y 

dystiolaeth. Bu meibion Tudur a Fön yn gwasanaethu'r goron yn Ffrainc 

ac yn Lloegr - bu Goronwy ap Tudur yn brwydro gyda'r Tywysog Du yn 

Ffrainc, a bu ef, a'r ddau frawd arall yn aeladau o osgordd bersonol 

Rhisiart II cyn ymuno ag achos Glyndwwr. (G. Roberts 1969: 202). Y mae 

Gruffudd Gryg, yn ei gywydd marwnad i Rys ap Tudur, a ddienyddiwyd yng 
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Nghymru gan elynion Glyndwr yn 1410, yn son am ei wasanaeth i frenin 

Lloegr, cyfeiriad sy'n dangos, unwaith eto, nad oedd gwrth- 

Seisnigrwydd yn golygu gwrth-frenhiniaeth. Yr oedd Gwynedd, bellach, 

Heb urddas mwy, mordwy mawr, 
0 Risiart eryr aesawr 
Bryd naid baler euraid bär 
Frenin, gwnaeth Eingl yn fraenar (CDGG 148) 

Felly hefyd Hywel Coetmor o Nanconwy. a goffeir am ei deyrngarwch i 

Rhisiart II a'i gefnogaeth bybyr i Owain-Glyndwr mewn cerdd anhysbys, 

Coetmawr aesawr dan Risiart 
Cal of lawn waith, cyfion wart. 
Ac weithian yn ymgoethi 
Dug nerth ein cymydog ni. (IGE 108 11.5-8) 

Bu'r gwrthryfelwr Rhys Gethin o Nanconwy hefyd yn gefnogol i Risiart 

II, yn 61 y gerdd anhysbys enwog iddo sy'n cwyno am orthrwm y Sais ar 

Gymru. Gwrthgyferbynnir ei orffennol teyrngar, a'1 bresennol 

gwrthryfelgar, pan ddywedir amdano, 

Llywydd yn ei ddydd ä'i ddart 
Oedd Rhys yn nyddiau Rhisiart. 
Yn awr i'w gledd myn hir glod, 
I'r maes yr äi 'mosod. (IGE 110 11.1-4) 

368 



Agweddau tuag at Goron Lloegr yn y Bymthegfed Ganrif 

Cyfnod digon dryslyd yn wleidyddol ydoedd y bymthegfed ganrif ar sawl 

cyfrif, a dryslyd hefyd ydoedd agweddau'r Cymry tuag at frenhinoedd 

Lloegr yn y cyfnod hwn a ansefydlogrwydd. Y mae'r dystiolaeth 

farddol yn belaethach nag yn y ganrif flaenorol, and pan geisir 

olrhain union deyrngarwch y Cymry yn y cyfnod hwn, fe welir mai cenedl 

ranedig sydd yma, yn feirniadol ac' yn gefnogol ynglyn A'rawdurdod 

canolog yn Llundain bob yn all, gan ddibynnu ar union berthynas 

arglwyddi ac uchelwyr Cymru A'r brif ffigur frenhinol ar y pryd. Yr 

oedd y beirdd, hwythau, yn barod i bleidio achos arbennig, ac i gadw 

at y teyrngarwch hwnnw beth bynnag ydoedd safbwynt eu noddwyr. Nid 

ymddengys fod rhyw lawer a elyniaeth yn bodoli rhwng pleidwyr Iorc a 

phleidwyr Lancastr yng Nghymru, a pharotach ydyw'r beirdd i 

gondemnio'r Saeson pan ddigwydd unrhyw anffawd ar uchelwyr Cymru yn 

ystod cyfnodau o wrthdaro. Y mae'r agweddau a amlygir tuag at 

frenhinoedd Lloegr yn y cyfnod hwn yn amrywio, ac yn dibynnu i raddau 

helaeth ar wleidyddiaeth y bardd, safbwynt ei noddwr, ac wrth gwrs, 

unrhyw newidiadau yn hinsawdd wleidyddol y dydd. 

Ar ddechrau'r bymthegfed ganrif, digon distaw yw'r beirdd ynghylch y 

frenhiniaeth yn Lloegr. Y mae'r deunydd barddol sy'n gysylltiedig A 

chyfnod Glyndwr yn ddigon prin, beth bynnag, ac o ystyried maint y 

gefnogaeth iddo o bob rhan o Gymru, ac amhoblogrwydd Harri IV, nid 

yw'n rhyfedd na cheir unrhyw gyfeiriadau brenhingar yng ngherddi'r 

cyfnod hwn. Digon chwerw ydoedd y cyfnod wedi'r gwrthryfel, hefyd, 
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wrth i'r llywodraeth yn Lloegr weithredu er mwyn disgyblu'r Cymry 

gwrthryfelgar, a rhwystro unrhyw weithredoedd gwrthryfelgar rhag 

cychwyn eilwaith. (R. R. Davies 1987: 458). Rhwystrwyd y Cymro rhag 

unrhyw sefyllfa a fyddai'n dwyn statws a braint iddo, oni allai 

sicrhau trwydded arbennig gan yr awdurdodau i dystio i'w gywirdeb. 

(ibid. 459). Y mae'n sicr i hyn ddwysäu'r ymdeimlad o golled cenedl, 

ac atgyfnerthu'r ymwybod cenedlaethol a drwgdybiaeth o'r Saeson. 

Yr oedd Harri IV, felly, yn ymgorfforiad o'r hyn a gaseid gan y Cymro, 

ac yn cael ei ystyried yn gyfrifcl am ei sefyllfa adfydus ar y pryd. 

Amharod lawn yw'r beirdd i son, hyd yn oed, am ei gefnogwyr yng 

Nghymru, fel y dengys cywydd marwnad Rhys Goch i Gwilym ap Gruffudd 

o'r Penrhyn, uchelwr a elwodd yn fawr ar ei ymostyngiad i Harri IV yn 

1405, gan ennill tiroedd a fforffedwyd gan wrthryfelwyr Gwynedd a Mün 

(ibid. 457). Y mae'r gerdd yn fwy nodedig am ei ymddiheuriad nag am 

ei goffadwriaeth o'r gwrthrych, wrth i'r bardd apelio at ei gyd- 

feirdd, 

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. (IGE 315 11.1-8) 

Ni cheir ymgais yma i wenieithio nac i guddio'r gwirionedd am 

amhoblogrwydd y gwrthrych. Nid yw'r bardd yn tramgwyddo wrth grybwyll 

ei gadernid a'i filwriaeth, a dichon fad y cywydd yn fwy diddorcl am 

yr hyn nad ydyw'n ei ddweud nag am yr hyn a ddywedir. 
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Ni ch'1r rhyw lawer o son am Harri V, ychwaith, San y cywyddwyr. 

Mewn cerdd a briodolir i Lywelyn ap y Moel, a ganwyd tua 1414-20, 

sonnir am Feredudd ab Ifan o Ystum Cegyd yn derbyn coler arian ganddo 

am ei wasanaeth, sy'n dangos fod ymddiriedaeth y goron yn dal i ddwyn 

statws a braint i rai Cymry, er gwaetha'r Deddfau Penyd. Dymuna'r 

bardd ei weld yn derbyn mwy o freintiau a chyfrifoldebau San y brenin, 

Erllynedd mawredd mirain 
Obry'n y cwrt, barwn cain, 
Harri, goel ieirll hir ei gledd, 
Burned, ac ni bu omedd, 
A roes iraidd res arian 
Ar ei war glew, eryr glän. 
Rhoed eto er llwyddo'r lies 
Aur fynwair ar ei fynwes. 
A graddied hwn, gwreiddiad hedd, 
Baun y gwin, yn ben Gwynedd. (IGE 202 11.11-20) 

Crybwyllir Harri IV a Harri V eta mewn cerdd gan Guto'r Glyn i Sion 

Talbod. Unwaith eta, nid agwedd y bardd at y brenhinoedd a fynegir. 

Cywirdeb iarll Amwythig a'i deulu a bwysleisir, fel nodwedd deuluol 

rinweddol, 

Cywir fu dy daid, cyoedd, 
Cadw Harri o Dderbi 'dd oedd. 
Cywir dy dad, gariad gar, 
I Ging Harri, gwncwerwr. 
Cywir wyd, ni a'i credwn 
Cywir i Harri hir hwn. (GG 76 11.17-22) 

Yr oedd agweddau'r beirdd a'r uchelwyr yng Nghymru at y frenhiniaeth 

yn Lloegr o gyfnod Harri VI ymlaen yn dibynnu'n helaeth ar eu plaid yn 

Rhyfeloedd y Rhosynnau. Wrth i'r frenhiniaeth symud a ddwylo un blaid 

yn y rhyfeloedd i ddwylo plaid arall, daw'r elfen o bropaganda yn 

bwysicach yn y canu, ac y mae'r ymgais i gyfiawnhau hawl frenhinol yn 

dod yn amlycach mewn cerddi brudiol a gwleidyddol. Yr oedd hyn yn 
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dlgwydd yn Lloegr, hefyd, wrth i'r goron a'r llywodraeth ddyfeisio 

dulliau newydd i atgyfnerthu'u hawl i'r goron, ac i wneud hyn yn amlwg 

ac yn gyhoeddus er mwyn hyrwyddo'u hachos (J. W. McKenna 1974: 74). 

Coronwyd Harri VI yn 1422, pan fu farw ei dad, a chafodd deyrnasiad 

cythryblus ac ansefydlog. Ei brif wrthwynebydd ar gyfer y 

frenhiniaeth ydoedd Rhisiart dug Iorc, a wnaed yn aer aparawnt yn 

1447, ac a ddaeth yn ffigur blaenllaw yng ngwleidyddiaeth ei ddydd, yn 

enwedig o 1450 ymlaen, pan arweiniodd sawl cyrch yn erbyn y brenin, 

gyda chefnogaeth helaeth o diriogaeth y Mers. Yr oedd siroedd y 

Dywysogaeth, ar y llaw arall, ynghyd ag arglwyddiaethau'r de orllewin 

yn gefnogol i'r Lancastriaid. Teyrngarwch wedi'i benderfynu gan fro 

ac arglwydd ydoedd teyrngarwch y Cymry yn ystod Rhyfeloedd y 

Rhosynnau, fel yn y ganrif flaenorol. Y mae'n debyg i rai o'r beirdd 

fod mewn cysylltiad agos lawn ä digwyddiadau Rhyfeloedd y Rhosynnau, 

ac yr oeddent yn bur gadarn yn eu teyrngarwch Pr naill blaid neu'r 

Hall. Yr oedd Lewys Glyn Cothi, er enghraifft, yn Lancastrydd brwd 

a fu'n bresennol ym mrwydr Mortimer's Cross yn 1461 gyda meibion 

Gruffudd ap Nicolas. Yr oedd Guto'r Glyn, ar y llaw arall, yr un mor 

frwd yn ei gefnogaeth i Iorc. Eto i gyd, nid oedd eu teyrngarwch yn 

eu hatal rhag canu clodydd eu gwrthwynebwyr, sy'n dangos nad oedd rhyw 

lawer o chwerwder na gelyniaeth ar waith rhwng pleidwyr Iorc a 

Lancaster yng Ngymru. 

Er i hyn olygu fod Cynru'n rhanedig yn ei hagwedd at y frenhiniaeth yn 

ystod y bymthegfed ganrif, yr oedd dehongliad y beirdd o'r rhyfeloedd 

hyn yn un cenedlaethol yn ei hanfod. Buddugoliaeth Cymro yn erbyn 
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Sais a ddathlwyd pan fyddai uchelwr o Gymro yn arwain ei wyr mewn 

ymgyrch iwyddiannus, ac yn yr un modd, pe bai uchelwr o Gymro' n cael 

ei orchfygu mewn brwydr, y Saescn a fyddai' n ennyn llid y bardd, nid 

Iorc neu Lancastr. 

Yng ngoleuni'r dehongliad cenedlaethol hwn a roddai'r Cymry i'r 

rhyfeloedd dynastig, y mae'n ddiddorol nodi fod yr elfen genedlaethol 

yn dod yn bwysicach wrth edrych ar agweddau'r beirdd tuag at y 

frenhiniaeth yn Lloegr. Yr oedd eu teyrngarwch, fel y dywedais, 

wedi'i benderfynu gan fro, ac arglwydd bro. Rhywbeth i gadarnhau a 

chyfiawnhau eu safiad ydoedd y pwyslais ar y cyswllt Cymreig. Yr oedd 

gan Harri VI a phlaid Lancastr gefnogaeth barod yng Ngwynedd a'r 

Deheubarth o ganlyniad i berthynas y brenin drwy waed A meibion Owain 

Tudur, Edmwnd a Siaspar. Yr oedd gan Owain Tudur gysylltiadau teuluol 

yin Mön, a gwnaed Siaspar Tudur yn iarll Penfro yn 1453, gyda gofal am 

gestyll Penfro, Cilgerran, Dinbych y Pysgod a Llansteffan (G. Vllliams 

1987: 180). Sonia'r beirdd am nifer o uchelwyr yn y cyfnod hwn a fu'n 

ddiwyro yn eu teyrngarwch i Harri VI. Dyna ydoedd cadernid Dafydd ab 

Ieuan ab Einion, a fu'n gwarchod castell Harlech i'r Lancastriaid o 

1460 1 1468, yn 61 Dafydd Llwyd o Fathafarn, 

Y gwylliaid a gaid fal gwynt 
Anwadal bob un ydynt, 
GwyQr Harri, wrth droi dart, 
Tradwy wadi trot Edwart; 
Y dynion anudonair 
Felly drwy Gymru a gair. (DL1 92 11.1-6) 

Yr oedd nifer o'i gyd-Gymry yn trosglwyddo'u teyrngarwch gyda phob 

newid yn y frenhiniaeth. Nid felly Dafydd ab Ieuan, a oedd yn ddiwyro 

yn ei deyrngarwch i'r Lancastriaid, 
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ji bu erioed A bar onn 
Wr gowirach i'r goron... 
Ni bu and Harddlech fechan 
Gywir neb i'r goron wan. (DL1 92 11.19-20,23-4) 

Hunan-les ydoedd cymhelliad Gruffudd ap Nicolas o'r Deheubarth i 

bledio achos Harri VI, yn 61 pob tebyg, a llwyddodd i ddatblygu ei 

allu a'i awdurdod o ganlyniad i wendid ac anallu'r brenin i 

lywodraethu. Ei deyrngarwch i'r goron, a'i ffyddlondeb i blaid 

Lancastr sy'n ennyn clod Lewys Glyn Cothi yn ei Awdl Foliant iddo, 

Cywir a gwirion 
Yw' r gwr i' r Goron, 
Cyngor fydd i hon 
Ger bron brenin... 

Diriai Liwlad, / Blaid i'r Lili, 
I dwr Ffi1i, / Draw o ffaelir. 

(LGC3 8-9 11.79-82,137-8) 

Gellid dibynnu ar Gruffudd ap Nicolas i godi llu o wyr i frwydro ar ran 

Lanca'str pe bai angen, 

Ni bydd, ac ni buy, 
Dim gwell na'r gwr du 
Y sy'n magu llu 
'N y gorllewin. (6.11.27-30) 

Yr oedd Lewis ap Maredudd ab Ieuan Fychan o Lanwrin yn "wr arall a 

glodforwyd am ei deyrngarwch i Harri VI gan Lewys Glyn Cothi, 

I Harri Chweched tramwyed bob trin 
Ysgwier ydyw a rwysg gwyr Edwin (LGC1 454 11.45-6) 

Proff wydir llwyddiant a breintiau iddo am ei deyrngarwch, and y mae 

bendith y bardd ar y brenin yn rhyw Kanner awgrymu ei fod yn ymwybodol 

o ryw ansefydlogrwydd yn y deyrnas, 
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Evo a urddir, meddai gerdd Vyrddin 
Evo a urdda a da bob dewin 
Ev a rydd riv gwydd He y bydd byddin 
Ev a roes lawer croes y carw Idlin, 
Rhoed iddo goler val yr hin y troes 
Rhoi o Vair einioes i Harri vrenin. (11.63-8) 

Pan fu Harri VI farw yn 1471, canodd Gruffudd ap Dafydd Fychan, un a 

feirdd Tir Iarll ym Morgannwg farwnad iddo. Cywydd brud yw hwn, sy'n 

dangos y modd yr edrychid ar deyrnasiad cythryblus y chweched Harri ar 

81 ei farwolaeth, a'r modd y sancteiddiwyd of wedi'i farwolaeth. Gwr 

a dwyllwyd San wyr o'1 lys ydoedd, ac a gafodd ei gaethiwo a'i 

lofruddio' n anghyfiawn, 

y dynion a fu danoch 
pe wyth am un pa waeth noch 
dy gablu ail iessu hun 
esgornio oedd dask arnun 
dy ddaly heb law dy ddolyr 
doe gan gas digon o gur 
dy roi yn y twr oedran teg 
di weddu heb farn deuddeg 
ath las nid gwaith Alusen 
o weithred plant dirie nid hen. (VGB 266 11.9-18) 

Y mae'r gerdd yn datblygu'n broffwydoliaeth, lle dywedir fod Duw ar 

ochr y Lancastriaid, am i Iorc dreisio deddfau'r nef wrth ddiorseddu'r 

brenin. Byddai Harri VI, oherwydd ei sancteiddrwydd, yn gallu 

dylanwadu ar ganlyniad y frwydr, fel Dewi Sant yn Armes Prydain, 

gwrthie dy ddelwe a ddwg 
yn gael y groes in golwg. (267 11.45-6) 

Buddugoliaeth i'r Tuduriaid ydyw gobaith y bardd, 

bid i'th frawd bowyd ath fro 
hil wynedd yn byw dano 
pen parch y pum harcholl 
tynnai ar y byd hwn oll. (267 11.57-60)(2) 
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Y mae'r gerdd hon yn adlewyrchu'r modd y cafodd Harri VI ei ddyrchafu 

fel ffigur boblogaidd a sanctaidd ar öl ei farwolaeth, er mwyn 

gwrthwynebu Edwart IV neu Rhisiart III. Felly, mewn ffordd amwys ac 

anuniongyrchol, cerdd wrth-frenhinol sydd yma, yn herio hawl y 

frenhiniaeth bresennol i goron Lloegr. Yn wir, cynyddodd y cwlt yn ei 

boblogrwydd yn ystod cyfnod Rhisiart III, oherwydd ei amhoblogrwydd 

a'r ddrwgdybiaeth mai of ydoedd llofrudd y brenin sanctaidd, Harri VI 

(J. V. McKenna 1974: 74-5). Datblygodd corff a 16n gwerin o gwmpas 

Harri VI, yn ymwneud A gwyrthiau a rhyfeddodau a oedd yn gysylltiedig 

ag ef, a phan ddaeth Harri VII i hawlio coron Lloegr, ystyriwyd of 

fel yr un a ddewiswyd ar gyfer y swydd gan Harri VI. Fel y dywedodd 

McKenna, 

The powerful cult of the last Lancastrian had proved a 
forceful weapon against the last Yorkist. (76) 

Y mae cerdd Gruffudd ap Dafydd Fychan yn amlwg yn perthyn i'r 

traddodiad hwn ac yn adlewyrchu propaganda poblogaidd y Tuduriaid. 

Ceir cyfeiriad arall at Harri VI fel sant mewn cerdd a ganodd Lewys 

Glyn Cothi i Sibn ap Tomas o Lanymddyfri yn 1487, ar 61 1 Harri Tudur 

gael ei goroni'n frenin Lloegr (LGC3 164). Disgrifiad sydd yma o 

gyfnod Rhyfeloedd y Rhosynnau yn 61 proffwydoliaeth Ieuan o Normandi, 

A'r oes y dechreuasant 
Yw'r hon sy ar Harri sant; 
Eilwart ar Edwart o Ron, 
Mwy ar Rissart fu 'mryson, 
A'r awr hon ar Harri hir, 
Ac ar ffyn y'i gorffennir. (LGC3 68 11.49-54) 
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Cafodd Harri VI at ddiorseddu ddwywaith yn yetod at gyfnod iel braninf 

y tro cyntaf yn 1461, ar 81 brwydr Mortimer's Cross a'r eilwaith yn 

1471. Er i Risiart, dug Iorc, ymgyrchu'n frwd yn erbyn Harri VI, a 

manteisio'n fynych ar wendid y frenhiniaeth er mwyn gweithredu'i 

awdurdod, yr oedd ei farwolaeth ym mrwydr Wakefield yn 1460 yn golygu 

mai ei fab, Edward, iarll y Mers, a goronwyd yn frenin yn ystod cyfnod 

goruchafiaeth y blaid Iorcaidd. Yr oedd Rhisiart, ei dad, fel y mwyaf 

pwerus a chyfoethog o arglwyddi'r Mers, a chanddo diroedd yn ymestyn o 

Gaerllion a Brynbuga yn y De Ddwyrain, i fyny hyd Dinbych yn y Gogledd 

Ddwyrain, yn gallu dibynnu ar gefnogaeth nifer fawr o uchelwyr Cymreig 

yr ardaloedd hyn, gan gynnwys teuluoedd blaenllaw a dylanwadol fel yr 

Herbertiaid a'r Fychaniaid (G. Williams 1987: 178). Yr oedd Guto'r 

Glyn, fel gGr o Lyn Ceiriog, Dinbych, yn sicr o fod yn gefnogol i'r 

blaid Iorcaidd, o ran teyrngarwch i arglwydd ei fro, ac yr oedd eisoes 

wedi profi'r teyrngarwch hwn cyn cychwyn Rhyfeloedd y Rhosynnau, wrth 

frwydro yng nghatrawd Syr Mathau Goch yn y Rhyfel Can Mlynedd (S. Lewis 

1981: 111). Harrt Ddu a Euas oedd y gwr a arweiniodd Guto ar ei yrfa 

filwrol, fel y dywed yn ei farwnad, wrth ei gyflwyno i'r dug, 

Fy nghariad, fy nghynghorwr, 
Fy llyfr gynt, fy llaw fu'n g r. 

Dug fi at y Dug of Iorc 
Dan amod cael deunawmarc. (GG 219 11.21-4) 

Dyna gychwyn ei berthynas A theulu Iorc, ac y mae ei ddiddordeb yng 

ngyrfa'r brenin Edwart IV, a pherthynas ei noddwyr A'r goron Iorcaidd 

yn elfen amlwg lawn yn ei gerddi moliant. Y mae Saunders Lewis a 

Glanmor Williams (1987: 189) yn barnu fod gyrfa filwrol G'ato'r Glyn yn 

terfynu gyda brwydr Towton ar Fawrth 29,1461, 
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Gyda choroni Edward IV, fe ddaeth yntau'n 81 i Bowys, yn 
fardd, nid yn filwr mwy. (Saunders Lewis 1981: 119 ) 

Amlygir y dehongliad cenedlaethol a rydd i Ryfeloedd y Rhosynnau yn ei 

gerddi i Wiliam Herbert. Canodd gerdd foliant iddo pan gafodd ei 

wneud yn Iarll Penfro, ar 61 dal Castell Harlech a chipio Siaspar 

Tudur yn 1468. Yr oedd Harlech yn gadarnle i'r Lancastriaid yng 

Nghymru yn ystod chwedegau'r bymthegfed ganrif, ac yr oedd llwyddiant 

Wiliam Herbert i'w chipio yn gryn orchest. Gwyliadwrus sawn ydyw 

cyngor Guto'r Glyn i'r uchelwr a arweiniodd y cyrch, fodd bynnag, wrth 

iddo'i gynghori i ystyried ei gyd-wiadwyr. Ap61 sydd yma iddo beidio 

A gosod ei deyrngarwch i goron Lloegr o flaen ei deyrngarwch i'w wlad 

a'i genedl. Yr oedd y cyrch yn gerydd i'w gyd-Gymry, medd y bardd, 

Od. enynnaist dan ennyd 
Drwy ladd ac ynladd i gyd, 
Dyrnod anufudd-dod fu, 
Darnio Gwynedd a'i dyrnu. (GG 130 11.41-4) 

Er i hyn fad yn gyflawn, y nae'r bardd yn mynnu na ddylid cosbi mwy ar 

ei gyd-wladwyr Lancastraidd, 

Na friw Wynedd yn fraenar, 
NAd i Fön fyned i far. (11.55-6) 

Yr awgrym a geir ydyw fod y bardd yn ystyried y Saeson fel gwaeth 

gelynion na Chymry Lancastraidd, a swyddogaeth Wiliam Herbert, 

bellach, ydoedd gwarchod Gwynedd rhag mewnliflad estron, a fyddai'n 

amddifadu'r brodorion o swyddi a breintiau. Dichon i'r rhybudd hwn 

gael ei leisio oherwydd ymwybyddiaeth o ddrwgeffeithiau'r Deddfau 

Penyd a weithredwyd ar 61 gwrthryfel Glyndwr, 
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NAd trwy Wynedd blant Ronwen 
Na ghlant Hors yn y Ff lint hen. 
Na ad, f'arglwydd, swydd i Sais, 
Na'i bardwn 1 un bwrdais. (130-1 11.59-62) 

Gobeithia'r bardd weld Wiliam Herbert yn dwyn undod i Gymru, a'1 

gwneud yn unfryd yn ei chefnogaeth i Iorc. Byddai hyn yn sicrhau 

cefnogaeth iddo o Gymru, hyd yn aed pe bai'r Saeson yn digio yn ei 

erbyn, 

Cymer wyr Cymru'r awron, 
Cwnstabl o Farnstabl i Fön. 
Dwg Forgannwg a Gwynedd, 
Gwna'n un o Gonwy i Nedd. 
0 digia Lloegr a'i dugiaid, 
Cymru a dry yn dy raid. (131 11.65-70) 

Y mae'n amlwg, felly, fod Guto'r Glyn yn credu y gellid dileu'r 

gefnogaeth Lancastraidd yng Nghymru a'i gwneud yn unfryd gefnogol i'r 

frenhiniaeth Iorcaidd. Yr oedd Wiliam Herbert wedi gorchfygu 

cadarnle'r Lancastriaid yng Nghymru, ac wrth gymryd teitl un o 

arglwyddi mwyaf dylanwadol y Deheubarth, y mae'r bardd fel pe bai'n 

disgwyl i deyrngarwch arglwydd gael ei drosglwyddo iddo ef, yn yr 

ardaloedd Lancastraidd traddodiadol. 

Pan ddown at gywydd moliant Guto'r Glyn i Edwart IV, fe welir fod y 

cyswllt Cymreig yn bwysig lawn i'r bardd. Sonnir am yr elfen Gymreig 

yn ei achau, 

Mae'r tarw mawr o'r Mortmeriaid? 
Myn o waed Bleddyn dy blaid... 
0 frenin costwin Cas+il 
A Gwladus Du, galw dy stil. (GG 157 11.1-2,11-12) 
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Y mae'r gerdd hori yn llinach cerddi Iolo Goch i Edwart III a Rosier 

Mortimer; ac yr oedd Edwart IV, ei hun, yn ilinach y ddau wr brenhinol 

hyn. Wrth grybwyll achau Edwart, y mae'r bardd yn ategu hawl ty Iorc 

i goron Lloegr, ac yn ogystal, y mae'n teimlo fad yma rywun a all, 

oherwydd ei linach, gyfaddawdu rhwng Cymru a Lloegr. Sonnir am ei 

awdurdod ar ynysoedd Prydain a thu hwnt, a phroffwydir llwyddiant iddo 

hyd at 'Dir y Twrc' (158 11.41). Eto i gyd, y mae'r bardd yn 

ymwybodol fod y rhyfel cartref yn fater pwysicach i ddelio ag of am y 

tro. Rhaid oedd curo'r 'Lili', sef Margaret, gwraig Harri VI, a dal 

gafael sicrach ar Ynys Prydain cyn mentro ymhellach. 

Arwyl eilwaith i'r Lili, 
Ar dir y llew dryllia hi... 
Na ddos, carw yn aros cyrn, 
Nes cadw Ynys y Cedyrn. (GG 158 11.35-6,45-6) 

Y mae'r thema ymerodrol a'r portread o frenin Lloegr fel gwaredwr y 

Cymry yn cael eu crybwyll yn y cywydd. Edwart IV yw'r ffigur y mae 

Guto'r Glyn yn gobeithio ei weld yn gwaredu'r genedl o'i haflywodraeth 

a'i chaethiwed, 

Gwae ni on geni yn gaeth 
Gan ladron, gwna lywodraeth. (158 11.47-8) 

Ef yw'r disgyblwr a'r un a all dwyn heddwch Vr wlad derfysglyd, 

Trosa'r twyll a'r trais o'r tir: 
Tor bennau a gyddfau gwyr 
Traeturiaid, tro at herwyr. 
Dod williaid i dywyllwg, 
Dilea'r draul, dal rai drwg. 
Disgyn, Edwart frenin, fry, 
Dwyll ac anraint hull Gymry. (158-9 11.58-64) 
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Naturiol yw disgwyl cefnogaeth o'r fath i frenin Iorcaidd gan fardd 

Iorcaidd, and yr oedd cryn gefnogaeth iddo a du'r Lancastriaid, hefyd, 

fel y dengys gwaith Lewys Glyn Cotbi a Dafydd Llwyd o Fathafarn, dau 

fardd enwog am eu teyrngarwch i'r Tuduriaid, er y gellid cwestiynu eu 

diffuantrwydd ar y mater. Digon amwadal ydoedd Dafydd Llwyd yn ei 

agwedd. Er y tueddir 1 feddwl amdano fel brudiwr a wnaeth gryn dipyn 

i hyrwyddo gyrfa Harri Tudur cyn Bosworth, y mae ei farddoniaeth yn 

awgrymu iddo fod yn deyrngar i Iorc ar ryw adeg yn ystod ei yrfa. Y 

mae'n bosib i'r gefnogaeth hon gael ei hamau, fel yr awgryma cerdd 

ddychan y bardd i Sion Dafi, milwr teyrngar a gafodd law arian gan y 

Edwart IV, pan dorrwyd ei law gan elynion (GG 104-5). Cyhudda Dafydd 

Llwyd y milwr a daenu celwyddau amdano wrth awgrymu ei fad weds 

sarhau'r brenin. Wrth ategu ei deyrngarwch i'r brenin Edwart, y mae'r 

gerdd yn taro nodyn cyfarwydd iawn ynglyn A barn y Cymry amdano, 

Ef yw'r llew a fwrw'r 1leuad, 
0 Wladus Du, flodau stad;... 
Hwn a giried ehedeg 
Daear y Twrc a'i dir teg; 
Dragwn yw a drig yn wir 
Ar Brydain Fawr a'i brodir, 
0 lin Rhys a'i law'n rhosyn, 
Am wybod faith Nab y Dyn. (DL1 172 11.37-8,41-6)- 

Oherwydd yr anawsterau a gyfyd wrth geisio dehongli'r cywyddau brud, 

a'r amwysedd sy'n elfen hanfodol ohonynt, y mae'n anodd gwybod 

weithiau pwy yw'r 'Edwart' a grybwyllir ynddynt. Dyna broblem rhai 

o'r cerddi brud a briodolir i Ddafydd Llwyd, megis rhifau 27 a 32. 

Gan mai ' mab penfelyn' yw gwrthrych y cyntaf, gwell gennyf gredu mai 

Edwart V yw 'Edwart' y gerdd hon, tra bo cyd-destun yr all yn 

awgrymu'n gryf mal cardd arall 1 Edwart IV a geir yma. Fel yng 
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nghywydd Guto'r Glyn, ceir ap¬l yma i gymodi rhwng y brenin a phobl 

Gwynedd, gwlad 'friwedig friw' a dynnodd ei hadfyd am ei phen fel 

Samson, gynt, wrth fynnu cefnogi'r Lancastriaid. Ceisient Fab Darogan 

o Fön. Rhydd hyn gyfle i Ddafydd Llwyd ddefnyddio mwysair wrth 

awgrymu gwaredwr arall, 

Ceisio a wnAn' ddroAanwr 
0 Fon a wnelon' yn wr. 
Mae un gwell, pes deellynt 
0 fön yr hen gyffion gynt. (DL1 80 11.11-14) 

Y mae Edwart yn disgyn o linach deilwng, ac y mae ganddo hawl, drwy 

waed, i'w alw ei hun yn Gymro, ac i ddwyn rheolaeth ar ei gyd-wladwyr, 

Bydd drugarog ddiogan, 
Gymro glew, wrth Gymry g1An... 
0 bu holl Gymry i gyd 
Beius a drwg eu bywyd, 
Hwy a ddbn' i ddigoni, 
Y tarw teg, yn dy raid di. 
Cymer wyr y Cymry oll, 
Yn dorfoedd don' yn d'arfoil; 
Cyrch i'n gwlad, gariad gwiwrym, 
Yn llaw a'th gleddau yn llym. (80 11.17-18,27-34) 

Yna, ar 61 cadarnhau ei safle yng Nghymru, gallai ystyried mynd ar 

grwsAd, ac ymestyn ei nerth diriogaethol. Y mae'r gerdd hon yn dangos 

na allai Edwart IV gymryd cefnogaeth y Cymry yn ganiataol - rhaid 

gweithio'n ddygn a gweithredu'n ddewr i sicrhau eu teyrngarwch. 

Y mae Lewys Glyn Cothi yntau yn canu clodydd Edwart IV mewn nifer o 

gerddi i noddwyr Iorcaidd. Er iddo bledio achos Lancaster yn y 

rhyfeloedd, cydnebydd Lewys lwyddiant milwrol ei wrthwynebwyr, fel y 

dywed mewn awdl foliant i Wiliam Herbert yn 1461. Sonia am gyrch 
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Edward ym Mortimer's Cross yn y flwyddyn honno, brwydr y bu of yn dyst 

iddi, 

Ei adar a'i wyr o fewn y drin 
A oresgynnodd Ali ros gwynion, 
A'i lew yn aros wrth bob rhosyn 
A'i wyr a'i filwyr a oedd filiwn. (LGC3 17 11.65-8) 

Y mae'n manylu mwy ar achau'r brenin nag a wnaeth Guto'r Glyn a 

Dafydd Llwyd, hyd yn oed, 

Ac o Wladus Ddu un o egin 
Yw llewpart Rhisiart drwy'r ddaear hon; 
Un o flaen Brytaen a'i choed a'i bryn, 
Un o fueilgyrn yr hen Faelgwyn. 

0 Rosier Mortimer, roes dalm o win, 
0 wirfaeth Edwart Caer yn Arfon, 
0 Syr Liwnel, o Lywelyn, 
Y daw o rwndwal Iorwerth Drwyndwn. (18 11.73-80) 

Unwaith eta, y mae'r mawl i'r brenin yn cynnwys y fformiwla ymerodrol 

a chymhariaeth ä'r brenin Arthur. Dyna fyrdwn yr awdl foliant i Syr 

Rhisiart Herbert, brawd Wiliam, hefyd, 

Brenin ai werin yni eryl 
Yw r brenin Edwart gymro breiniol. 

Edwart bedweryd seythyd king sal. 
A rywla ynys hil syr liwnel. 

Ac ido i mae tir y gwydyl. 
A thir holl brydyn yn llythyrol. 
E dry i edwart wlat yr eidal. 
Ar alban i wart Edwart a el. (LGC2 6 11.53-60) 

Cyfeiriadau digon oeraidd yw'r rhain, fel pe bai'r bardd yn canu'r hyn 

a fyddai' n plesio' r noddwyr yn hytrach na' r hyn a oedd yn tarddu o 

gymhelliad personol. Y mae cyfeiriad arall San y bardd mewn cerdd i 
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Domas ap Siancyn o Laniaw yn dangos agwedd fwy personal tuag at y 

brenin, wrth iddo ddymuno llwyddiant i geidwad ac amddiffynnwr y wlad, 

Cadw mae Edwart dengwart gad yngad 
Cadw Cymru a'i llu dan haul a lleuad 
Cadwed Duw Edwart ceidwad Noll Gymru 
Car i Wladus Ddu yn amcanu cad. 

(BM Add. 14963,173b) 

Y mae'r ffaith i gynifer o feirdd Cymraeg a chanddynt deyrngarwch 

Lancastraidd gydsynio i ganu clodydd Edwart IV yn dangos nad oedd ei 

frenhiniaeth yn annerbynial o bell ffordd. Eto i gyd, ni wyddys i ba 

raddau y mae'r cerddi hyn yn adlewyrchu'r hyn y dymuna'r noddwr ei 

glywed, yn hytrach na barn bersonol y bardd. Hyn sydd fwyaf tebygol, 

wrth gwrs, gan fod galwedigaeth y bardd yn dibynnu ar fympwy ei 

noddwyr, a bad plesio'r noddwr yn rhan o'r hyn a ddisgwylid oddi 

wrtho. Y mae'n drawiadol, fodd bynnag, fod y noddwr yn barod i noddi 

bardd ac yntau'n gwybod am ragfarnau a safbwyntiau'r bardd hwnnw, i 

bob pwrpas. Hyn sy'n awgrymu i mi nad oedd rhyw lawer o chwerwder ar 

gael rhwng y pleidiau yn ystod Rhyfeloedd y Rhosynnau. Er y byddai 

noddwr yn ddigon realistig i sylweddoli fad teyrngarwch personal y 

bardd i brif arglwydd ei fro yn ddigyfnewid, ac yn gwrthdaro o bosib 

Ali ragfarnau personal digyfnewid yntau, gwyddai'n lawn na fyddai hyn 

yn debygol a achosi unrhyw gynnen, pe bai'n galw'r bardd i'w gartref i 

ganu mawl. Y mae Lewys Glyn Cothi yn ddigon didwyll pan fo'n canu i'r 

uchelwyr a lwyddodd oherwydd eu teyrngarwch i Iorc, fel y dengys, er 

enghraifft, ei gywydd moliant i Lywelyn ap Rhys ap Sidn, gwr o Sir 

Faesyfed, 

Edwart ban doeth yw adwed 
Drwy y mor i dir y med. 
Llew Rys wrth roi llawer rod. 
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I dri ban ai derbyniod. 
Ac ar dasc i gwnaeth bascweith. 
Y mron dyd y marnet waith. 
Ac yn newkspri dodi dyd. 
Ai ynnill of ai onnwyd. (LGC2 102 11.39-46) 

Y mae'r gerdd hon yn enwi dwy frwydr a fu'n allweddol i'r Iorciaid yn 

1471: brwydr Barnet, pan orchfygwyd Warwick; a brwydr Tewkesbury, pan 

laddwyd Tywysog Cymru. 

Rhagflaenodd y ddwy frwydr hyn gyfnod go dywyll i'r Lancastriaid, a 

dichon i Lewys Glyn Cothi, a nifer o'u cefnagwyr eraill, deimlo fod eu 

hachos ar ben. Y mae Lewys Glyn Cothi yn derbyn hyn fel buddugoliaeth 

gyfiawn i Iorc, ac yn cydnabod dewrder ei noddwr, 

Iawn ced am waith min i dart. 
I lew ryhael gael rywart. (11.47-8) 

Cydnabod goruchafiaeth Iorc a was Lewys Glyn Cothi, pan fo'r 

rhagoriaeth honno yn haeddu cydnabyddiaeth. Nid yw'n newid ei 

deyrngarwch, nac yn gwadu'i ymlyniad wrth Lancastr. Y mae Dafydd 

Llwyd, ar y llaw arall, yn newid ei deyrngarwch o Iorc i Lancaster, 

wrth i'r hin wleidyddol newid, a chyfeddyf hyn mewn cywydd brud, sy'n 

adlewyrchu ei barodrwydd i fod yn onest ac yn agored yn ei ddatganiad 

o'i deyrngarwch. Cyferchir naill ai Edwart IV neu Edwart V, a dywed, 

Edwart, myned yn barti 
Eryr o Fdn yr wyf fi. 
Ac aros hynt, heb gwrs hedd, 
Droganwr a dir Gwynedd. (DL1 93-4 11.3-6) 
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Yr oedd yr uchelwyr hynny a fu'n deyrngar i Lancaster yn barod i 

dderbyn brenhiniaeth Iorcaidd pan oedd y Barfan banne ar ei grymusaf 

yn dilyn all fuddugoliaeth Edwart IV yn erbyn Harri VI, a phan oedd y 

garfan Lancastraidd heb arweinydd amlwg i allu hawlio'r frenhiniaeth. 

Pan ddaeth Harri Tudur i'r adwy, buan y dychwelasant at eu teyrngarwch 

gwreiddiol. Cynyddodd y gefnagaeth Gymreig i'r Tuduriaid yn ystod 

teyrnasiad Rhisiart III, brenin a gafodd ei bortreadu mewn goleuni 

anffafriol gan bropagandwyr y Tuduriaid, gan gynnwys rhai o'r 

cywyddwyr. Canodd Lewys Glyn Cothi awdl foliant i Syr Tomas ap Rosier 

o Dre'r Twr, gan son am deyrngarwch di-ildio'r noddwr i frenhiniaeth 

Iorc, 

Cryf oedd ar gyhoedd deunaw gwart gadarn 
Gyda'r brenin Edwart 
A chwedy of a awch dart 
I gadw rhos gyd Rhisiart. (LGC1 47 11.9-12) 

Pan ddisgrifia'r brenin Rhisiart, y mae'n amlwg fod ganddo barch nawr 

tuag at ei allu milwrol, ac at ei nerth a'i gadernid wrth wynebu 

gwrthwynebwyr. Eto i gyd, ni cheir unrhyw awgrym o hoffter ohono yn y 

disgrifiad grymus hwn, 

A vaedd dyn heddiw, vaedd danneddog! 
Na llu o Gaerwysg, na Lloegr ei ysgog; 
A oes Wyddel gwyllt, na swyddog, na ilu; 
Na bo yn crynu, unben coronog! (11.15-18) 

Byddai'n bosib i fardd gael syniad o gymeriad ei 

ffynhonnell. Os oedd ei noddwr yn gwasanaethu'i 

swyddi o dan y goron, yna byddai'r bardd yn clywed 

wrtho a fyddai'n cyfrannu at ei ddarlun o'r brenin. 

hefyd, yn wr a chanddo brofiad milwrol, y mae'n bi 

frenin drwy sawl 

frenin ac yn dal 

adroddiadau oddi 

Os oedd y bardd, 

sib y byddai wedi 
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dad i gysylltiad uniongyrchol 9'r brenin, ac wedi ffurfio barn amdano 

bryd hynny. Byddai cysylltiad uniongyrchol, neu adroddiad ffafriol 

o'r brenin gan ddeiliad teyrngar, yn debygol o greu darlun ffafriol 

o'r brenin. Ar y llaw arall, as oedd y noddwr yn elyniaethus tuag at 

y brenin, ac yn cefnogi ei wrthwynebydd, yna er na fyddai wedi 

cyfarfod 8'r brenin, nac ychwaith wedi cael argraff bersonol ohono, 

byddai ei ddarlun ohono yn seiliedig ar ei ragfarn bersonol a 

phropaganda gwleidyddol. Propaganda er mwyn hyrwyddo, ac nid er mwyn 

dinistrio, a geir fynychaf gan feirdd yr uchelwyr, a phan ddown at y 

canu brud a ganwyd yn y blynyddoedd sy'n arwain at frwydr Bosworth, y 

teimlad a geir ydyw fod y beirdd yn dewis dull amwys a ganu er mwyn 

diogelu'u buddiannau pe bai'r gwrthryfel yn erbyn Iorc yn methu, a 

hwythau'n gorfod dibynnu ar nawdd a du uchelwyr Iorcaidd unwaith yn 

rhagor. 

Anfoddus wyf, ni feiddiaf 
Henwi neb, hynny ni wnaf. (DL1 25 11.11-12) 

medd Dafydd Llwyd mewn cerdd foliant i Harri ac Edmwnt Tudur, cyn eu 

dyfodiad o Ffrainc. 

Y mae gyrfa Dafydd Llwyd yn adlewyrchu penbleth y bardd yn y cyfnod 

hwn. Yn agored, y mae'n barod i gefnogi Iorc, and gellir cysylltu 

cyfran helaeth o'i gerdd brud mwyaf tywyll ä'r gobaith am ddychweliad 

y Tuduriaid, ac am ddyfodiad Harri fel gwaredwr y Cymry, 

Tarw du a gals tir ei daid, 
Carw yn arwain cyrn euraid, 
A llunio twyll mewn llwyni 
Am ein faith y maen' i ni. (DL1 37 11.5-8) 
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Y mae'r gerdd hon yn perthyn 1 gyfnod Rhisiart III, and y mae ambell 

gerdd frud arall yn cyfeirio at Edwart fel y brenin - naill ai Edwart 

IV neu Edwart V, sy'n dangos i Ddafydd Llwyd ganu cerddi i 

wrthwynebu'r frenhiniaeth Iorcaidd yn fuan lawn ar 61 canu eu clodydd. 

Y mae'n bosib lawn mai rhywbeth i'r perwyl hwn a achosodd feirniadaeth 

Sion Dafi ohono (DL1 210), a bad Dafydd Llwyd wedi bad yn chwarae'r 

ffon ddwybig ymhell cyn ei broffesiad agored ei fod yn newid 

teyrngarwch. Gallas amwysedd bwriadol ganiatbu hyn, i raddau, er bad 

ergyd gwrth-frenhinol cywydd brud rhif 11 yn ddigon amlwg, 

Diau hebog deheubarth 
A dry'n ei rwyd drwyn yr arth, 
A'r ych a ymchwel yr I 
A Rhonwen a'i rhieni. (DL1 43 11.21-4) 

Edwart, neu'r fersiwn Gymreig 'Iorwerth', a olygid wrth y llythyren I. 

Gwelir, erbyn hyn, fod y frenhiniaeth Iorcaidd wedi'1 chysylltu'n 

annatod A chenedl y Saeson, tra oedd achubiaeth y Cymry yn nwylo'r 

Lancastriaid, 

Gwae'r Sais a ddognais ei ddydd 
0'i dri gaea'n dragywydd. 
Gwae Edward drwch gwedi'r tri, 
Gwae'r ynys o'i goroni. (DL1 43 11.51-4) 

At ei gilydd, y mae'r cerddi hynny sy'n cefnogi Harri Tudur cyn ei 

fuddugoliaeth, yn tueddu i fod yn dywyll ac yn esoterig, ac y mae 

gobeithion a bwriadau'r bardd a'r sawl y canwyd y cerddi brud iddynt 

ynghudd mewn symbolau a phroffwydoliaethau bwriadol amwys. Ni ellir 

dehongli nifer o'r cerddi hyn, nac ychwaith ganfod union ragfarnau a 

theyrngarwch y beirdd a'u canodd, tan y cyfnod o fuddugoliaeth a 

dathlu a ddaeth ar 61 Bosworth. Y mae genre y gerdd frud yn parhau, 
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ac y mae'r symbolau a'r cyfeiriadau amwys yn magu rhyw fath o 

arwyddocAd wrth gysylltu'r broff wydoliaeth a digwyddiadau gwleidyddol 

cyfoes. Felly, nid yw beirniadaeth y beirdd o frenhiniaeth unbennaidd 

Rhisiart III - beirniadaeth sydd ynddi'i hun yn deillio o bropaganda 

Tuduraidd - yn cael mynegiant eglur ac amlwg tan ar 61 Bosworth. 

Cyfnod o obaith gwyliadwrus a gafwyd cyn Bosworth, and ar 61 coroni 

Harri VII, ni cheir unrhyw ymatal rhag lleisio barn ar yr hyn a fu. 

Gall Dafydd Llwyd fentro bod yn wrth-frenhinol yn ei gywydd propaganda 

yn erbyn Rhisiart III, am fod digwyddiadau gwleidyddol eisoes wedi 

cyfiawnhau ei safbwynt, 

Mae'r goron ym mrig eryr, ^ Os gwir lladd y wadd a'i wyr. 
Cwncwerio mae'r cing Harri, 
Caron aur, a'n caru ni. (ibid. 69 11.1-4) 

Y mae Rhisiart III yn cael ei bortreadu fel brenin drwg ac anghyfiawn, 

nad oedd yn deilwng i olynu 'Edwart', boed Edwart IV neu Edwart V, 

Ni allai'r R. yn lle'r I 
Na rhywlio Lloegr na'i rholi. 
Nid äi, ni reportiai'r part, 
Pr adwy lle'r Ai Edwart. (ibid. 11.9-12) 

Darlun sydd wedi'i ddylanwadu'n gryf gan bropaganda'r Tuduriaid yw hwn 

(Potter 1983: 9), a cheir rhagflas yma o'r unben creulon a bortrtedir 

gan Shakespeare yn ei ddrama - yn gam o ran corff, 

Llythyren aflawen iwyd, 
Fforchog, yn Lloegr ni pharchwyd. (DL1.11.7-8) 

ac yn greulon ac yn anghyfiawn yn ei weithredoedd, 

Baedd caeth a wnaeth yn ei wart 
Benydio meibion Edwart. (11.19-20) 
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Y mae Dafydd Llwyd, wrth restru ei ddrwgweithredoedd, yn crybwyll ei 

lofruddiaeth o Harri VI, ac o'r ddau dywysog ieuanc a safai rhyngddo 

a'r goron - digwyddiadau a ddaeth i chwarae rhan bwysig lawn ym 

mhropaganda'r cyfnod, ac a ddaeth ä chyfiawnhad i hawl fregus y 

Tuduriaid i'r goron. Gweithred gyflawn oedd lladd Rhisiart III, felly 

- gweithred i ddial arno am ei bechod, a gweithred a hybwyd gan 

ymyrraeth ddwyfol, 

Duw o'r nef, ein creawdr ni, 
A sorres pan las Harri. 
Os of a laddodd nos Iau 
Y Sant, of a'i llas yntau. 
Nid byw y trymyniad bach, 
Ni las un elusenach. 
Llunio a wnaeth dwyll anial, 
Llyna ei dwyll yn ei däl. (DL1 70 11.29-36) 

Ymhlith y termau sarhaus am Rhisiart, ceir 'Iddew' (11.17) a 

'Sarasin'(11.25), sy'n adlewyrchu rhagfarnau hiliol y cyfnod. Mwy 

diddorol, o ystyried y dehongliad cenedlaethol o Ryfeloedd y 

Rhosynnau, ydyw'r term 'Sais', unwaith eto, mewn cysylltiad a'r goron 

Iorcaidd, 

Rhyfedd oedd fod i1 w feddiant 
Roi Sais yn 61 Harri Sant, - 
Y sant ni adewis wr 
Dan goron, and yn garwr. 
Harri fu, Harri a fo, 
Harri sydd, hiroes iddo. (11.65-70) 
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Cerddi Mawl i'r Goron Duduraidd. 

At ei gilydd, y mae'n wir dweud fod agweddau'r beirdd tuag at goron 

Lloegr o gyfnod Harri Tudur ymlaen yn nodweddiadol o'r modd yr oedd y 

Cymry wedi dehongli'r fuddugoliaeth Lancastraidd derfynol. Yn 61 y 

dehongliad cenedlaethol a roddwyd i Ryfeloedd y Rhosynnau, yr oedd 

dyfodiad Harri VII yn ddigwyddiad a oedd yn cynrychioli rhagoriaeth y 

Cymry ar y Saeson, ac yn arwydd o ddychweliad at gyfnod o heddwch a 

chyfiawnder. Er mai tenau ydoedd hawl Harri VII i'r frenhiniaeth, yr 

oedd propaganda'r cyfnod yn pwysleisio'r modd yr oedd deddfau'r nef 

wedi'u treisio yn ystod y rhan fwyaf o'r bymthegfed ganrif, wrth i 

frenhinoedd gael eu diorseddu a'u llofruddio. Wrth sancteiddio Harri 

VI, pwysleisio'i ferthyrdod, a'i gysylltu ä Harri VII, yr oedd y goron 

Duduraidd yn sicr o gael ei derbyn yn gymharol ddigwestiwn, ac wrth 

bortreadu Rhisiart III fel y dihiryn pennaf, yr oedd dyfodiad y 

Tuduriaid yn achubiaeth i'r deyrnas (Potter 1983: 56). Yr oedd 

Bosworth yn cynrychioli buddugoliaeth y da dros y drwg, yn 61 y 

dehongliad poblogaidd yn Lloegr. Yng Nghymru, yr oedd y frwydr yn 

'cynrychioli dialedd y Cymry am ganrifoedd o ormes o du'r Sais a oedd 

wedi cipio'r ynys yn anghyflawn. Yr oedd y frenhiniaeth Duduraidd 

newydd yn cynrychioli cyfiawnder i bwy bynnag a'i cefnogai, felly. 

Yr oedd y frenhiniaeth hefyd yn cynrychioli sefydlogrwydd gwleidyddol 

ar 61 ansefydlogrwydd ac anhrefn Rhyfeloedd y Rhosynnau, fel y sylwodd 

Greenleaf (1964): 

Especially after the Wars of the Roses, the monarch came to 
seem the crucial factor in the preservation of internal 
order and the protection of the country from foreign 
invasion and depredation. Rising political nationalism 
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similarly stimulated regard fod the ruler as the focus of 
patriotic sentiment. (37). 

Wrth edrych ar farddoniaeth y cyfnod, fe welir fod canu i frenhinoedd 

yn dod yn rhan amlycach o'r traddodiad o hyn ymlaen, gan ddechrau 

gyda'r cerddi hynny sy'n dathlu brwydr Bosworth. Tro'r Iorcydd yw hi 

bellach 1 gyfaddawdu i oruchafiaeth y Lancastriaid o dan arweiniad 

Harri Tudur, fel y dengys cywydd moliant Guto'r Glyn i Syr Rhys o 

Abermarlais. Er i Guto'r Glyn fod yn gefnogol i Iorc yn y rhyfeloedd, 

y mae buddugoliaeth Harri Tudur yn cynrychioli buddugoliaeth y Cymry 

dros y Saeson iddo ef, hefyd, ac y mae'n derbyn y dehongliad cyfarwydd 

a roddwyd i'r sefyllfa wleidyddol yn y cyfnod hwn, 

Y treiswyr yno troesynt 
Trwy swydd Gaer a'n treisiodd gynt. 
Troes mab rhag ein treisio mwy 
Teyrn o Iorc hyd Tawy. (GG 263 11.17-20) 

Nid yw cywydd Guto'r Glyn mor frwd Ali gerddi cynnar, lle gallai 

uniaethu a'r fuddugoliaeth. Ni cheir ebychiadau buddugoliaethus fel 

ei '(Ho-Hw, La Her) fal hely hydd' (ibid. 9.11.40), yn y gerdd hon. Yr 

oedd ei yrfa filwrol drosodd, wrth gwrs, ac ymddengys fel pa bai'r 

bardd wedi colli'r awch am frwydr. Adrodd ffaith, nid mynegi barn, a 

was yn y cywydd, pan sonia am ran Syr Rhys yn y frwydr, 

Cwncweriodd y King Harri 
Y maes, drwy nerth ein meistr ni. 
Lladd engyl, llaw ddiangen, 
Lladd y baedd, eilliodd ei ben. (GG 264 11.33-6) 

Gwelodd Ieuan Tew Ieuanc ddyfodiad Harri i'r orsedd fel rhywbeth a 

oedd wedi'i ragordeinio. Sonia am draddodiad am dair seren yn 

ymddangos -y gyntaf pan aned yr Iesu, yr all yn oes Arthur (BD 133), 
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A'r drydedd o Wynedd wen - 
0'i gent ni bu gynnen! 
I ni, o Dduw! hon a ddaeth 
Ar ei chefn ä dyrchafiaeth. 
Harri Seithfed fu ddedwydd, 
Hirnes i wyr Harri y sydd. (ITI 256 11.39-0) 

Canodd pafydd L)wyd sawl cerdd foliant Pr Tuduriaid, cyn Bosworth, ac 

ar 61 1 Harri gael ei goroni. Ni wyddys a gafodd y cerddi hyn eu canu 

yng ngQQydd y brenin - wedi'r cyfan, yr oedd cysylltiad agos lawn rhwng 

Harri Tudur a'i gefnogwyr yng Nghymru, ac y mae traddodiad yn cysylltu 

Dafydd Llwyd A Harri Tudur. Beth bynnag am . hynny, y mae ei gerddi 

mawl yn adlewyrchu poblogrwydd Harri Tudur yng Nghymru, a'r modd yr 

edrychid ar ei frenhiniaeth. Y mae'r cyswllt Cymreig yn cael ei 

bwysleisio eto, fel mewn nifer a gerddi blaenorol i frenhinoedd loegr, 

and y tro hwn, y mae mwy o gyfiawnhad cenedlaethol i'r goron, a mwy o 

gyswllt personal rhwng y brenin a'r uchelwriaeth Gymreig. 

Harri frenin y gwinwydd 
Henffych well yn fynych fydd. 
Duw Dewi, er toddi twyll, 
A'th ddug yma i'th gymwyll. 
Ti yw'r brenin, gloywfin gledd, 
Coronog, car i Vynedd 
A'r mynydd, a ryglydd ras; 
Cywaethog wyd, cyweithas. (DL1 62-3 11.1-8) 

Y mae nodyn ansicr yn y cerddi a ganodd yn syth wedi'r fuddugoliaeth, 

a chyn i Harri Tudur sicrhau ei frenhiniaeth. Y mae un o'i gywyddau'n 

dathlu, 

Harri a fu, Harri a fo, 
Harri y sydd, hiroes iddo! (61 11.1-2) 

Y mae hyn yn awgrymu fad Harri VII yn rhan a drefn ragordeiniedig - 

mai of yw'r ddolen sy'n parhau hawl yr hen goron Lancastraidd, ac yn 

ei sicrhau ar gyfer y cenedlaethau i ddod. Eta i gyd, y nae nifer o 
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broffwydolaiethau amdano heb eu gwireddu, a cheir awgrym na ddylai'r 

brenin newydd esgeuluso diogelwch ei deyrnas a'i goron. 0 gymharu 

cerddi Dafydd Llwyd i Harri VII a cherddi pawl blaenorol i'r 

frenhiniaeth yn Llcegr, fe welir fod elfen fwy personal yn y canu, a'r 

bardd yn cynghori'i frenin yn amlach. 'Gwna ben ar y cynhennoedd', 

medd Dafydd Llwyd yn un o'i gerddi brud iddo, 

Dos yn flaidd crynwraidd eroch, 
F'annwyl, chwi gewch a fynnoch. (55 11.51-2) 

Nid parhau'r traddodiad o ganu i frenhinoedd a was Dafydd Llwyd yn ei 

gerddi i Harri VII, and parhau'r arfer a ganu i'r Tuduriaid, fel teulu 

blaenllaw yn y traddodiad Cymraeg, ac fel ffigurau a oedd yn 

adnabyddus i'r uchelwriaeth yng Nghymru. Yr oedd Dafydd yn hen 

gyfarwydd a chynnig cyngor i Harri Tudur al i gefnogwyr cyn 1485, al u 

rhybuddio rhag twyll a chynllwyn, ac y mae'r cerddi a ganodd i Harri'r 

brenin yn ehangu ar hen themau cyfarwydd. Parheir i ddefnyddia 

symbolau'r canu brud, ac y mae'r cerddi'n frith o gyfeiriadau gwrth- 

Seisnig. Y mae'r fuddugoliaeth y buwyd yn disgwyl amdani mar hir 

drosodd bellach, and y mae'r elfen broffwydol yn dal i ymwthio i mewn 

i'w gerddi, ac yn datblygu'n thema imperialaidd - thema sy'n cynyddu'n 

syfrdanol mewn cerddi i'r frenhiniaeth Duduraidd. 

Y mae cerddi Lewys Glyn Cothi i Harri Tudur yn fwy ffurfiol, ac yn 

ymddangos yn llai personal. Maent yn debycach, yn hyn a beth, i 

draddodiad y cerddi brenhinol blaenorol. Cwncwerwr ydyw Harri VII yn 

61 Lewys, a lwyddodd, gyda chymorth ei ewythr, Siaspar Tudur, a 
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chefnogaeth ei gyd-Gymry, i gipio'r goron. Rhydd bwys mawr ar eu 

hachau brenhinol, i ategu'u hawl 1'r goron, 

Siaspar, King Henri o ddaiar Ddewi 
Wedi eu geni o reial gainc; 
0 lin brenhiniaeth, o ail waedoliaeth, 
Harri evo aeth hwnw ar vainc. 

(LGC1 498 11.25-8) 

Aid achau Cymreig y gwrthrych a bwysleisir yn y fan hon, yn gyinaint 

A'i fonedd gynhenid, and nid yw Lewys yn esgeuluso'r elfen hon 

ychwaith wrth i'r awdl ddatblygu, 

Mil yw o Wynedd, wr moliannus 
Adar a tharw o waed Arthurus 
Goludawg vrenin o gorf Gwladus Ddu 
A deryw dynu o Ddardanus. (499 11.45-8) 

Y mae ei linach yn ei gysylltu ä ffigurau arwrol o orffennol y genedle 

ynghyd a ffigurau brenhinol mwy diweddar, ac y mae dylanwad Sieffre o 

Fynwy yn amlwg yng nghyfeiriadaeth y bardd, 

Min Dardan tarian tawrus tair talaith, 
Llin Troea eilwaith a llin Troilus... 

(499 11.59-60) 

Evo yw'r atteg hir o Vrutus. 
Ev wedi Selyv o waed Silius: 
0 ddynion Troia lwyddianus vonedd 
Ac o ais Gwynedd ac Ysganus. (500 11.81-4) 

0 ran nerth tiriogaethol, y mae gan Harri awdurdod dros iarllaeth ei 

ewythr, 

Milfort, a Newport, a gwlad Non! dyn hir 
Dan Harri a'i goron (11.13-14) 

I 
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tra bo ardaloedd eraill ym Mhrydain wedi'u gorfodi i gydnabod ei 

awdurdod drostynt hefyd, 

rtae'r Nordd, pum rhan Iwerddon 
A Deau'r ffest dan ei ffon. 

Ei ddwy ff on linol drwy'r F@1 Ynys - aeth 
.A sei Uthr ac Emrys, 
Da o'r dwr i dir dyrys 
Droi rhan o Dewdwr a Rhys. (11.15-20) 

Y mae Lewys Glyn Cothi, yn wahanol 1 Ddafydd Llwyd, yn canu ei gerddi 

moliant i Harri VII yn y trydydd person, and y mae'r ddau fardd yn 

parhau i ddefnyddio brud traddodiadol mewn cerddi iddo, ac y mae eu 

cerddi'n adlewyrchu'r dehongliad Cymreig i'r fuddugoliaeth. 

Portreedir Harri fel Nab Darogan a gwaredwr cenedl, ac y mae ei 

oruchafiaeth yn destun tristwch i'r Saeson gorchfygedig 

Vo a yr aliwns, yn ei vawrlid, 
Pr dwr o Loegr wedi hir lygrid; 
Enaid Brvtaniaid mewn tid our a main; 
Ni wn o Ludain un un lendid. 

Llyma'r vrAn sidan Ile gosodid, 
Llyma ryw geiliag Ile mawr goelid; 
Llyma ladd y wadd Ile 'dd ceddid yn drwch, 
Llyma hir heddwch, Ile mawr haeddid. 

Llyma vaedd nawwaedd y gyvnewid, 
Llyma'r ych pengrych, i ar pawb bid; 
Llyma'r Saison lion a'u llid yn methu; 
Llyma hall Gymru yn gwenu y gyd. 

(LGC1 166 11.65-76) 

Yn ogystal A cherddi i'r frenhiniaeth Duduraidd newydd, y mae awdlau a 

chywyddau maliant y cyfnod hyderus a buddugoliaethus hwn yn frith o 

gyfeiriadau at ran uchelwyr eraill yn y fuddugoliaeth, a'r statws a'r 

breintiau a ddeuai iddynt o'r herwydd. Yr oedd nifer ohonynt, fel Syr 

Rhys ap Thomas, wedi gwasanaethu Harri cyn ei goroni'n frenin, ac wedi 
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manteisio'n fawr o'r cysylltiad dylanwadol hwn. Y mae Tudur Aled yn 

ei ganmol am ei ran yng nghyrch Bosworth, ac yn son amdano'n 'Chwarae 

sibs... 9'r Saeson' (TA 383 11.30). Y mae'n ei annog i gynghori Harri 

VII, a'i gynorthwyo i ddwyn undod cyfansoddiadol ar Ynys Prydain, os 

dyna ydyw ergyd llinell 39 yn y dyfyniad canlynol, 

Oni wnewch chwi ni'n un iaith, 
Ni wn neb yn un obaith, 
Ra roed, yno'r ydych, 
Yn nesa i H, einioes wych! (TA 384 11.39-42) 

Tra bo gan Harri VII gynghorwyr o Gymry yn ei lys, ni fyddai'n rhaid 

i'r Cyniry ofni anghyfiawnder. Byddai uno Cymru a Lloegr yn cadarnhau 

hyn ar gyfer y blynyddoedd a'r breniniaethau i ddod, a hwyrach fod yr 

apel hon gan Dudur Aled yn bradychu ansicrwydd y Cymro ynghylch 

Cymreictod y frenhiniaeth, fel yr awgryma ambell gyfeiriad arall o'r 

canu, 
Gwell gan Siaspar a Harri 
Y gwyr o'r Nordd na'n gwyr ni(C. Thomas 1950: 76-7) 

Eto i gyd, nid yw'r math yma o feirniadaeth yn nodweddiadol, a chyrchu 

i'r llys i wasanaethu'r brenin a wnAi cyfran helaeth o'r 

uchelwriaeth. Cafodd nifer ohonynt eu gwobrwyo am eu gwasanaeth - 

ffaith a grybwyllir hyd syrffed yn y cerddi moliant - a'r farn 

gyffredin ymhlith yr uchelwriaeth oedd mai o fod gyda'r brenin y 

deuai llwyddiant. Dyna neges Tudur Aled i Robert Salbri o Ial, a fu'n 

wasanaethgar i Harri VIII, 

Oes bryd ar wir, os bai'r drin, 
Well gar bran Lloegr a'i brenin? 
Cyrch Lundain, cerwch leindyd, 
Cymer barch, cei, mwy, o'r byd; 
Ni theriech gan waith Harri 
Heb gylch our be gwelai chwi. (TA 274 11.83-8) 
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Y mae Tudur Aled yn s&n am 'Loegr a'i brenin' yn y fan hon. Ymddengys 

mai'r unig beth Cymreig am y frenhiniaeth Duduraidd, bellach, ydoedd y 

gefnogaeth barod iddi o Gymru, ynghyd A'r cof am gyswllt achyddol a 

hanesyddol - rhywbeth yr oedd Harri Tudur yn ymwybodol lawn ohono, ac 

yn awyddus lawn i'w hybu (G. Wi111ams 1987: 238-9). Rhoddodd yr enw 

Arthur ar ei fab 'in honour of the British race', yn 81 Francis Bacon 

(Levy 1972: 81). 

Eto 1 gyd, yn hytrach nag atgyfnerthu'r ymwybyddiaeth genedlaethol yng 

Nghymru, yr oedd yr holl ymdrechion hyn ar ran y brenin yn graddol 

ddileu'r ymwybod o wahaniaeth rhwng y Cymry a'r Saeson. Canodd Dafydd 

Llwyd gerdd i'r all Arthur, gan ei gymharu A'r Arthur traddodiadol, 

Bid Arthur, mae'r byd wrthaw, 
Ym mrwydr drom ymherawdr draw. 
Gwylied aamfuddugoliaeth 
Ydd wyf wrth yr enw ydd aeth. (DL1 28 11.9-12) 

Yr unig beth Cymreig am y syniad hwn oedd mai o Gymru, ac o draddodiad 

Cymreig y deilliodd. Nid y Cymry, fodd bynnag, oedd yr unig rai i 

gysylltu'r ddau Arthur, oherwydd y mae'r dystiolaeth yn dangos i'r 

traddodiad hwn gael ei dderbyn gan rai o feirdd y llys brenhinol. Yn 

ei gerdd De Arturi principis creatioe, y mae Bernard Andre yn ei alw'n 

'Arturus Secundus', ac yn ei weld fel ymgorfforiad o ddychweliad 

Arthur, 

Haec est illa dies qua Arturi saecula magni 
Effigiem pueri sub imagine cernere claram 
Nostra queant. (Millican 1932: 19) 
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Adleisir hyn mewn cerddi gan Giovanni de' Giglis, esgob Caerwrangon ar 

ddiwedd y bymthegfed ganrif, a Pietro Carmeliano o Brescia, caplan ac 

ysgrifennydd Lladin y brenin. Y mae'n debyg i John Skelton, hefyd, 

gyfansoddi cerdd, sydd bellach ar goll, o'r enw Prince Arturis 

Creacyoun (ibid 20). Nid yr elfen genedlaethol sy'n cyfrif am y 

gymhariaeth hon rhwng y ddau Arthur gan y beirdd hyn, oherwydd ni 

fyddai ail-ddyfodiad Arthur fel gwaredwr i genedl y Cymry yn cael ei 

ystyried yn arwyddocaol iddynt hwy. Mid am fod Arthur yn frenin 

Cymreig y ceid y gymhariaeth, and am fod Arthur yn frenin dewr, 

milwrol a phwerus a chanddo awdurdod dros Ynys Prydain fel uned, a'r 

dyhead i ehangu'r awdurdod hwn i diriogaethau eraill. Mabwysiadwyd 

traddodiadau cenedlaethol y Cymry gan y llys brenhinol yn Lloegr, 

gyda'r canlyniad anochel fod yr hyn a fu am gymaint o ganrifoedd yn 

sail i ddyhead gwleidyddol cenedlaethol, yn datblygu'n rhan o 

draddodiad Prydeinig. Llyncwyd Cymru yn llwyr gan Ynys Prydain, ac yn 

hytrach nag adennill ei hawdurdod drosti, diflannodd ei hunaniaeth 

wrth i Harri Tudur ddefnyddio allanolion Cymreictod i'w bwrpas 

gwleidyddol of ei hun. 

Ond yr oedd yr allanolion hyn yn hollbwysig i'r Cymry, fel y dengys y 

cerddi a ganwyd i'r frenhiniaeth Duduraidd. Pan fu'r tywysog Arthur 

farw, adlewyrchwyd siom y Cymry mewn cerddi marwnad iddo. Y mae 

Rhisiart ap Rhys Brydydd yn gweld ei farwolaeth fel trychineb i'r 

genedl, gan wneud Cymru'n wan ac yn agored i oresgyniad unwaith yn 

rhagor, 

Aent ar unwaith, blant Rhonwen 
1 achub oes uwch ei ben. (RhB 24 11.23-4) 
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Adlewyrcha hyn yr hen thema o gysylltu cyflwr cenedl A chyflwr ei 

thywysog, ac"y mae'r cyfeiriad at 'blant Ronwen' yn awgrymu fod y 

bardd yn ofni gweld gwrthryfel yn torri allan ar 81 marwolaeth etifedd 

y goron. Y mae hyn yn awgrymu fad teyrnasiad Harri VII ymhell o fod 

yn sicr (G. Williams 1987: 230). Y mae'n arwyddocaol mai Llwydlc a'r 

Gororau a ddisgrifir fel y lleoedd a oedd yn dioddef fwyaf o'i 

farwolaeth, gan mai yn y fan hon yr oedd Cyngor y Tywysog wedi'i 

leoli. 

Och i Lodlaw A ch'ledlawr, 
ardal wag a reod 1 lawr; 
dwyn y Mars dan donnau mör, 
dwyn unsant hyn yn Wynsor. (RhB 25 11.49-52) 

Canodd Rhys Nanmor Awdl Farwnad i Arthur, hefyd, gan sön am y galar 

cyffredinol pan gladdwyd ef, 

Bron fraenwasg oedd Basg, bu dydd Brawd duw Sul 
Bwrw tywysog Cymru; 

Bwrw Arthur fab, aruthr fu, 
Bwrw'n cronigl, wybr yn crynu. (RhN 248 11.9-12) 

Sonia yntau hefyd am yr ymdeimlad o golled yn L1wydlo, 

Diwreiddio Llwydlo dryllio llys Arthur, 
Dau ddolur di-ddilys, 

Dagrau dros ruddiau Syr Rhys, 
Dwfr llanw, difa'r holl Ynys. (RhN 251 11.57-60) 

Pan fu Harri Tudur ei hun farw yn 1509, ceir cerdd farwnad gynhwysfawr 

San Syr Dafydd Trefor, sy'n darlunio'n effeithiol lawn y modd yr 

edrychai'r. Cymry ar ei yrfa yn ystod ei oes. Y inae'r gerdd yn cynnwys 

themäu ac adleisiau o sawl ffynhonnell draddodiadol. Pan ddisgrifir 
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ei yrfa, ceir adleisiau o'r traddodiad brud, a chyfunir symbolau 

brudiol a digwyddiadau hanesyddol, fel yn y cyfeiriad at frwydr 

Blackheath yn 1497, pan lwyddodd y brenin i atal gwrthryfel o Gernyw, 

Bu geiliog y bugolieth, 
bu lew coch yn y Blac-heth. 
E welai swrn, 61 y s61 
acw arnyný, frain Cornwel... 
E welai bawb 61 i big, 
mae arwydd hyd ym Merwig. CDT 253 11.61-4,69-70) 

Er bod yma gyfeiriadau sy'n awgrymu symboliaeth y canu brud, y mae'r 

symbolau wedi datblygu'n ddelweddau, sy'n awgrymu fod cyfnod o drat 

wedi digwydd ar un arall o draddodiadau'r Cymry. Yr oedd Harri Tudur 

yn ymgorfforiad a obeithion cenedl yn ystod ei oes fuddugoliaethus. 

Ar 61 ei farwolaeth, parheid i edrych arno fel gwaredwr, 

Duw a'i roes yn lle Moesen, 
gwae ni a'i ddwyn, Gwynedd wen! 
Trwn yw' r byd trarnawr heb win, ' 
heb pch gwaith na buwch gethin. (253-4 11.29-32) 

Ychydig lawn a sylw a roddir i'r dyhead gwleidyddol a oedd gan y Cyrnry 

1 dra-arglwyddiaethu ar y Saeson - ymddengys fel pe baent wedi bodloni 

ar ennill rhywfaint o statws a braint 1 gyfartalu rhwng y ddwy genedl. 

Os dyna ydoedd eu dymuniad, yna yr oedd Harri Tudur wedi gwireddu'u 

gobeithion, 

Er i ni gynt oeri'n gwaed, 
cyn aethom mewn caethiwaed; 
I'n roddai fyw yn ryddion, 
ag a roe'n braint ger yn bron. (254 11.71-4) 

Er i'r gerdd gychwyn yn alarus, y mae ei diweddglo yn hyderus, ac y 

mae'r cyfuniad anghymarus hwn yn adleisio dau o ddigwyddiadau mwyaf 
Ass 
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tyngedfennol cenedl y Cymry. Y galar, i gychwyn: ceir adlais o awdl 

Gruffudd ab yr Ynad Coch i Lywelyn ap Gruffudd ar ddechrau'r gerdd, 

wrth i'r bardd fynegi ei gwyn a'i bryder oherwydd inarwolaeth ei 

frenin, 

Llawer calon, bron heb ri', 
brudd herwydd briddo Harri; 
llawer deigr, llai'r dugiaid, 
llawer och, felly'r oedd raid. (251 11.7-10) 

Ond nid diwedd cyfnod a goffeir yn y gerdd hon, yn wahanol 1'r awdl 

Vr Llyw Olaf, pond dechrau cyfnod newydd, a hwnnw or gyffrous ä'r 

cyfnod newydd a ddathlwyd ar 61 brwydr Bosworth, 

Nwyf addas ne' fo iddo, 
A fu Harri, wythfed fo. 
Harri fu, Harri yw fo, 
Harri sydd, hiroes iddo. (254 11.83-6) 
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Parhau a wnaeth brwdfrydedd y Cymry ynghylch y Tuduriaid drwy gydol 

cyfnod eu brenhiniaeth, a daeth cyswilt Cymreig y frenhiniaeth honno, 

a'r modd y'i cysylltid hi A chwedloniaeth Droianaidd ac Arthuraidd yn 

rhan o'r traddodiad hanesyddol a llenyddol herd at gyfnod y 

Stiwardiaid. Y farn gyffredinol oedd fad y Tuduriaid wedi rhyddhau'r 

Cymry, ac adlewyrchir hyn yng ngherdd dafod yr unfed ganrif ar 

bymtheg. Parheir i ddarlunio Cymru fel gwlad druenus, a'r Tuduriaid 

fel ei gwaredwyr. Dyna farn Gruffudd Hiraethog yn ei gerdd i Syr Sion 

Prys o Frycheiniog. Cyn ei hachubiaeth, yr oedd Cymru'n druenus ei 

chyflwr, and drwy nerth dwyfol, 

0'n cof oergaeth a'n cyfrgoll, 
Ynn rhydd nerth yn rhyddion oll. 

(D. J. Bowen 1968. ) 

Yr oedd buddugoliaeth Harri Tudur ym Mosworth yn golygu adferiad 

statws i'r Cymro, a chßi'r uchelwr Cymraeg fwynhau'r un swyddi, yr un 

breintiau, yr un dylanwad a'r un parch A'i gymrawd Saesneg. Dyna 

ddileu un o'r gwahaniaethau sylfaenol rhwng y Cymro a'r Sais o fewn y 

dosbarth cymdeithasol uchelwrol, ac wrth ddileu'r ymwybyddiaeth o 

wahaniaeth, dyna ddileu un o elfennau hanfodol yr ymwybod o genedl. 

Pan ganodd Gruffudd Hiraethog ei gerdd i Syr Sion Prys, yr oedd 

gwahaniaeth iaith, traddodiad a diwylliant yn dal i nodweddu'r Cymro, 

and ni bu hir oes i'r nodweddion gwahaniaethol hyn ymhlith uchelwyr, 

er i Gruffudd bwysleisio Cyrnreictod ei frenin, 

I'n brenin bo hir einioes 
0 ryw Brytaniaid a roes, 
A rhan o'i Gyngor hynod, 
Ac am ryw barch, Gymro, bod, 
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Ceidwad twysowglys cedarn, 
Cymro ar fainc am roi'i farn 
Ynn, ac Ef ei enw gyfyd, 
A Mair a'i gwyr, Gymro, i gyd. (ibld) 

Daeth y themäu Arthuraidd yn elfennau amlwg a chyson yn y canu, ynghyd 

A'r gyfeiriadaeth barhaus at deyrngarwch teuluoedd uchelwrol i'r 

goron, a'u llwyddiant personol a ddeuai yn sgil eu ffyddlondeb. Yr 

oedd Sion Salbri o Leweni yn nodweddiadol o'i ddosbarth yn ystod ei 

yrfa, fel y dengys Awdl Farwnad Wiliam Cynwal iddo yn 1577: 

Gwasnaethodd ar far yr wythfed Harri, 
Gwasnaethodd Edwart gaeadwart gwedi, 
Gwasnaethodd, mawr-rodd, deyrnasiad Mari, 
Gwasnaethodd Elsbeth aur-lyweth loywi, 
Gwr gwastad ei stad fu'n ystudi - 'r rhain, 
Gwr yn Llundain gain fu yn digon. (WC2 755 11.71-6) 

Ymhlith y beirdd a ganodd i Harri VIII, gellir enwi Lewys Morgannwg, 

Rhys Nanmor a Sion Brwynog - tri o feirdd mwyaf hanner cyntaf yr unfed 

ganrif ar bymtheg. Ychydig lawn o arbenigrwydd sydd i'w cerddi, fodd 

bynnag. Cerdd frud draddodiadol i'r brenin ydyw Awd1 Fraith Rhys 

Nanmor, yn dymuno bendith a llwyddiant i'r wythfed Harri, and yn 

proffwydo brwydr ac adfyd yn ogystal. Yr ymdeimlad a geir wrth 

ddarllen y gerdd ydyw fod yr hen thema frudiol bellach yn ystrydeb 

ddiflas, digalon, a chwbl diargyhoeddiad, 

Cawn frad a chynnwys, cawn fwriad chwannog, 
Cawn ddrwg arwyddion, cawn ddyn gorweiddiog, 
Cawn ryfel morwyn yn y Gwanwyn gwynnog, 
Cawn Gymry gweddwon cawn y marw cyhoeddog. 

<RhN 227 11.37--40) 

Y mae naws ddigalon yr awdl hon yn gwrthgyferbynnu'n drawiadol 3'r 

cerddi eraill a ganwyd i Harri VIII gan feirdd Cymru. Ychydig sawn o 
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werth llenyddol sydd i'r cerddi hyn, and yr hyn sy'n ddiddorol 

andanynt yw'r ffaith eu bod yn adlewyrchu parhad yn y canu brud. Y 

mae pri. f themäu'r cerddi proffwydol hynny a oedd mor boblogaidd yn y 

cyfnod cyn Bosworth yn ainlwg eto yn y cerddi a ganwyd i Harri VIII. Y 

mae'r symbolau cyfarwydd yn cael eu hailadrodd yn y disgrifiadau 

ohono, 

y hew ydwyd yn llwydwyn 
of vebyd of vab y dyn 
ag oen a ddaroganwyd 

ar gwlan our o gwlen wyd. ALM 202 11.53-6) 

Y mae ei linach a'i gyswllt a'r 'Brut' yn cyfiawnhau ei swydd 

frenhinol, medd y bardd, 

tarw val jdwal torf lydan 
tabl o brynt Beli a Bran 
tarw mwnt hir Emwnt wyd 
tri natur Owein ydwyd 
ar kailog dyledog daid 
or brut hen ar brytaniaid 
koronog kymro krynen 
kanauair bairdd kawn ar benn. 

(ibid. 192-4 11.33-40) 

Y mae cerdd Sion Brwynog yn cysylltu Harri VIII A Thuduriaid Penmynydd 

- enghraifft o deyrngarwch plwyfol San fardd o FSn, 

Cyfion, air coron ceyrydd, -y reicl, 
Wyr Owain Amhredydd; 

Coed a pharc yn cadw y ffydd. 
Cawr, paun Mon, carw Penmynydd. 

Penmynydd beunydd yn bur, - gair union 
Gronwy hen a Thudur; 

Byw 'Dnyfed ä'r targed dur, 
Bron a nerth brenin Arthur. (SB 180 11.9-16) 
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Y mae'r elfen frogarol hon yn datblygu'n wladgarwch, cyn datblygu 

ymhellach i gynnwys yr ymdeimlad imperialaidd a gysylltid ü 

thiriogaeth Ynys Prydain, 

Arthur o Dudur a gwaed Edwart - Hen 
A wn&i'r tAn o'r halbart; 

Llwyd, llew hapus, llid llewpart, 
Llundain, Iorc - oll dan ei wart! 

Ei wart, pur Edwart, Prydain - mawr edryd 
Ymerodron Rhufain; 

Bid Harri (byd a'i harwain! ) 
Bybyr hawl, ar bawb o'r rhain. (ibid. 11.17-24) 

Yr oedd Harri VIII, fel ei dad, yn apelio at y Cymry ar sail ei 

gysylltiadau teuluol A'r diriogaeth, and yr hyn sy'n denu eu clod yw 

ei awdurdod yn ei deyrnas a'i allu i gynnal cyfraith a threfn, 

ffalswyr krefyddwyr ai kor a veyddaist 
am dwyll a ffechod yr llawr i dodaist 
y tra ai balchedd da i diweddaist. (LM 206 11.29-31) 

Y mae'r cerddi moliant iddo yn crybwyll ei bolisiau cartref, ei 

bolisiau tramor, ei weithredoedd a'i bersonoliaeth. Un o'r pethau 

mwyaf arwyddocaol ynglyn ä'r cerddi hyn, fodd bynnag, ydyw'r pwyslais 

imperialaidd mewn cysylltiad 2 phroffwydoliaeth. Y mae hyn yn 

adlewyrchu'r newid yn nyhead gwleidyddol yr uchelwr Cymreig, ynghyd ä 

pholisi brenhinol y goron Duduraidd. Ychydig o son a geir am 

weithredoedd Harri VIII dros Gymru, a phan wneir, y mae naws 

ymostyngol i'r cyfeiriad, 

0 waed urddedig yn d ardd a edaist 
y holl afreol kymru a rolaist 
herwyr ymladdwyr yma a luddiaist (LM 208 11.46-8) 
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prnº 

Rhan o"r deyrnas yr oedd angen disgyblaeth a rheolaethydoedd Cymru - 

fel yr Alban hithau, 

Enillaist, gyrraist i 'gori - Ednbrwch, 
I all boen dristwch Alban drosti; (SB 182 11.79-80) 

Y mae'r deyrnas yn cael ei rheoli o Loegr, a dyna ganolfan yr 

ymerodraeth arfaethedig hefyd, 

Emperial rial yn roea ar twr gwynn 
wyt harrt rosynn an y tri risiart 
brenin gorllewin llywiar tair aelwyd 
y mab dewy ydwyd am bedwar edwart 
Breisgwynn ederynn hyd wart 
bronn vu o adar brenin edwart 
ymrodded holl gred lloegr wart cwncwerwr 
yth vilwriaeth wr yth vilwyr a thart. 

(LX 210-12 11.75-82) 

Y mae'r cerddi i Harri Tudur yn dangos nad oedd gwireddiad y dyhead 

brudiol o weld Cymro ar orsedd Lloegr adeg coroni Harri Tudur wedi 

arwain at ddiwedd y traddodiad proffwydol. Y mae parhad y traddodiad 

yn dangos fod y dyhead gwleidyddol yn parhau, and fod ei bwyslais yn 

wahanol. Nid adennill yr hyn a gollwyd sy'n bwysig bellach i'r Cymro, 

and estyn awdurdod dros diriogaethau estron. Hefyd, nid ymerodraeth 

Gymreig y dyheir amdani, and ymerodraeth Brydeinig, sy'n awgrymu eto 

fod yr ymwybyddiaeth o genedl wedi newid ymhlith yr uchelwriaeth gyda 

choroni Harri Tudur. Bellach, Prydain yw'r deyrnas a ganfyddir, ac 

arni hi y canolir unrhyw ddyheadau gwleidyddol. Yr oedd cyfranogi o'r 

dyhead i ehangu nerth ac awdurdod y deyrnas yn golygu bod yr ymwybod 

o Gymru yn cael ei ddileu, a'r arweinwyr Cymreig bellach yn uniaethu a 

choron Lloegr. Y mae'r traddodiad barddol yn ei dro yn adlewyrchu'r 

newid yng nghanolbwynt dyhead yr uchelwriaeth yng Nghymru. 
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0 ran perthynas y frenhiniaeth Duduraidd a'r gyfundrefn farddol, y 

mae'n ddiddorol nodi fod cryn ymyrraeth frenhinol yn nhrefniadaeth y 

beirdd, a bod Lewys Morgannwg yntau wedi'i benodi'n bencerdd ac 

athro'r siroedd a'r taleithiau 'trwy rym komisiwn gras y brenin harri 

wythfed a henw brenin lloegr ffreingk ac ewerddon amddiffynnawdr y 

ffydd penn gorvehel ar y ddaear tan dduw Eglwys Loegr ac ewerddon' 

(D. J. Bowen 1968.7). Adlewyrchir hyn yng ngwaith Lewys Morgannwg, a'i 

gerddi clodfawr i 'jnp rial pryns waed talaith' (LM 190 11.7), cerddi 

y dichon iddo dderbyn tä1 arbennig andanynt (G. J. Villiams 1948: 68). 

Ond y mae'r cofnod hwn ynddo'i hun yn adlewyrchu'r modd yr oedd 

'Cymru', yn 61 pob tebyg, yn gynwysedig yn 'Lloegr' gan nad yw'n cael 

ei rhestru fel endid ar wahAn, fel ygwneir A Ffrainc ac Iwerddon. 

Canodd y beirdd gerddi mawl i blant Harri VIII hefyd, a cheir 

cyfeiriadau atynt mewn cerddi eraill sy'n adlewyrchu ffydd ynddynt a'u 

hoffter ohonynt. Ceir cyfeiriad San Sion Brwynog at Edwart VI mewn 

cerdd i Syr Rhys Gruffudd o'r Penrhyn, sy'n dangos fod y thema 

gyfarwydd o adfyd yr oes bresennol a gobaith yn nyfodol y frenhiniaeth 

fel cyfrwng achubiaeth yn dal mewn grym drigain mlynedd ar 61 brwydr 

Bosworth, 

Dyma'r byd rhydlyd yr wyd, 
Drwy gwyn, fel y droganwyd. 
Pob elw yn waeth, pobl yn wan, 
Pob swydd aeth waethwaeth weithian; 
Y brenin heb awr weiniaeth, 
011 yn wir a wellha'n faith; 
Pur lawn yw mab Harri Wyth - 
Edward hael - wedi'r tylwyth: 
Oes ffawd, myn Iesu a Phedr, 
Aras amser wyr Symsedr. (SB 104 11.57-66) 
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Ni cheir arwydd yn y gerdd ai Cymru ynteu Cymru a Lloegr yn un a 

olygir wrth 'ein faith' yn y dyfyniad uchod. Beth bynnag am hynny, yr 

oedd y berthynas agos rhwng uchelwriaeth Cymru a'r frenhiniaeth yn 

Llundain yn parhau, a cheir cyfeiriadau niferus at y cyswllt hwn yng 

ngherddi'r beirdd i'r uchelwriaeth. Y mae'r cyfeiriad at y frenhines 

Mari hewn cerdd foliant i Domas Bwclai, person Llangefni, yn 

adlewyrchu'r adnabyddiaeth a'r cyfeillgarwch yr oedd yr uchelwriaeth 

yn eu mwynhau yn y cyfnod hwn, ac yn awgrymu hefyd fod y ffigur 

frenhinol yn adnabyddus fel personoliaeth, yn hytrach na phresenoldeb 

yn unig. Cyferchir Tomas, i gychwyn, a chrybwyllir ei deyrngarwch: 

Siaplen uwch 11en y'ch lluniwyd, 
A sel i Frenhines wyd; 
Medd hon, dan Boron a Sad, 
Mari hoff; 'Mae'r offeiriad? 
Mater dwys, mae it air da, 
Meistr Tomas, dyrt ti yma! '(ibid. 9 11.23-8) 

'Mari hoff', medd Sion Brwynog, a oedd yn Babydd selog, a cherdd 1 

amddiffyn Pabyddiaeth ydyw ei osteg o englynion i Fari. Y mae'r bardd 

yn amddiffyn y frenhines hefyd, ac yn pwysleisio ei hachau Cymreig - 

and ei chysylltu ä Mon a wneir, yn hytrach nag a Chymru, fel y gwnaeth 

yr un bardd wrth ganu clodydd ei thad. 

Mari merch Harri ä choron - euraid, 
Orwyr ymerodron; 

Da mynnodd, er dymunion, 
Duw euro merch o dir Kön. 

Rhywiogwen seren y sydd, - hael awyr, 
Hil Owain ap Mredydd; 

Rhyw un ffel yn rhoi lawn ffydd, 
Rhiain yw'n Nhroea newydd. (SB 183 11.5-12) 
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Y mae'r gerdd hon yn' adlewyrchu'r gred ddi-ildio yn hawl ddwyfol y 

frenhiniaeth, and nid dyna'r unig ddadl a ddefnyddir i gyfiawnhau bawl 

Mari i goron y deyrnas. Defnyddir motifau a dulliau'r canu brud i 

ymosod ar ei gwrthwynebwyr, ac i'r bardd o Gymro sy'n ceisio amddiffyn 

crefydd ei frenhines, y mae'n gyfleus priodoli nodweddion 'Seisnig' 

i'r sawl sy'n herio Mari a'i chredoau, 

Ar ddilyn erbyn ar law -y Gogledd 
Anhunedd yn hunaw; 

Arth a'i drwg yn y North draw 
A wnäi Eglwys yn waglaw. (ibid. 11.17-20) 

Y mae Protestaniaeth fel athrawiaeth Seisnig yn denu ymosodiad chwyrn 

oddi wrth y bardd, 

Iaith gasgl gan rasgl oer weisgion - sur, 
Siarad yr Iddewon; 

Oerfel i ddrecs o Secson 
Wrth hud a wnäi'r gyfraith hon. 

Y breision Saeson yn serth - heb wreiddyn 
Brenin saint a'u nawrnerth; 

Beio Duw Nef, bu dan nerth 
Breibwyr, a beio'r aberth. (ibid. 184 11.21-8) 

Nid Sion Brwynog oedd yr unig un 1 ddiystyru Pabyddiaeth fel 

athrawiaeth Seisnig - dyna ydoedd dyfarniad y bardd Tomas ab Ieuan ap 

Rhys yn Ne Cymru, hefyd (G. Williams 1987.300). Y mae hyn yn 

adlewyrchu amhoblogrwydd Pabyddiaeth ymhlith rhai o'r Cymry, a'r modd 

yr edrychid ar grefydd fel nodwedd a oedd yn gwahaniaethu rhwng y 

Cymry a'r Saeson. Dichon y gallasai hyn fod wedi arwain at wrthdaro, 

oni bai an y garfan honno o Gymry dylanwadol a deallusol a 

gofleiddiodd y ffydd newydd, fel yr Herbertiaid, y Salbriaid, y 

Bwcleiaid ac eraill (ibid. 301). 
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Y mae Cymreictod y frenhines Mari yn cael ei grybwyll gan Sian Brwynog 

yn ei englynion - and apel frogarol yn hytrach na mynegiant gwladgarol 

a geir yn y moliant hwn, 

Brenhines gynnes o ganol - Gwynedd 
Ag wyneb ffortuniol; 

Cär Dduw'n hawdd, cerddwn i'w höl. 
Cymräes rhag camwrol. 

Merch Harri - Duw Tri dod dy ras -i hon 
0 henwaed y deyrnas! 

Hi a rydd chwyl hardd i'w chas: 
Hirddydd o gaiff ei hurddas! (SB 184 11.41-8) 

Gwahanol lawn ydyw naws englyn Owain Gwynedd i'r frenhines Mari, 

gyda'i elfen gref o goegi, a'i feirniadaeth o'i chrefydd, 

Pum deg, tri chwaneg, i'w choniant -i gyd, 
Rhif gwedi pymthecant 

Doi Mari, chwaer dw' mawr chwant, 
Dan Rhufain yn dwyn rhwyfiant. (OG 367) 

Yr oedd y frenhines Elizabeth yn fwy poblagaidd ymhlith y Cymry na'i 

chwaer, Mari, ac yn ystod ei hoes, yr oedd ffydd a hyder ei deiliaid 

yn ei hawl a'i gallu i reoli'r wlad, yn sicr o gadarnhau ei 

phoblogrwydd (G. Williams 1987.332). Yr oedd Oes Elizabeth yn gyfnod 

diddorol a chyffrous yn ddiwylliannol, hefyd, oherwydd cryfder 

personoliaeth y frenhines, ac adlewyrchir hyn yn llenyddiaeth y cyfnod 

(Wilson 1980 2). Ystyrrid y Cymry yn y cyfnod hwn fel pobl deyrngar a 

ffyddlon Pr goron Duduraidd, fel y sylwodd Thomas Churchyard, gwr o 

Amwythig ac awdur y ddrama-foes fydryddol 'The Worthines of Wales' a 

gyhoeddwyd yn 1587. Sonia am rinweddau'r Cymry yn ei gyflwyniad i'r 

frenhines Elizabeth ar ddechrau'r ddrama; 

Thus Gracious Lady, vnder your Princely fauour I haue 
vndertaken to set foorth a worke in the honour of Wales, 
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where your highnes auncestors tooke name, and where your, 
Maiestie is as much loued and feared, as in any place of 
your highnesse dominion. And the loue and obedience of 
which people so exceedes, and surpasseth the common goodwill 
of the worlde, that it seemeth a wonder in our age.... But 
nowe to come to the coditions of the people, & to shew 
somewhat of their curtesie, loyalty, & naturall kindnes, I 
presume your Maiestie will pardon me to speake of, for of 
trueth your highnes is no soner named among them, but such a 
general. l reioysirg doth arise, as maketh glad any good mans 
hart to behold or heare it, it proceeds of such an 
affectionate fauour. (Brown 1970.132) 

Prif fardd y cyfnod hwn ydoedd Sion Tudur, a oedd yn gwrtiwr yn llys 

-Elizabeth. Gellid tybio fod ei agweddau tuag at y goron yn 

adlewyrchiad teg a safbwyntiau ei gyd-wladwyr a wasanaethai'i 

frenhines yn Llunda in. Edrychai Sion Tudur ar Elizabeth fel 

cynrychiolydd Duw ar y ddaear, gan dderbyn y syniad a hawl ddwyfol y 

frenhiniaeth. Yn ei gywydd i'r swyddogion, dywed, 

Duw sy'n ben nid ces neb uwch, 
Daw i' m cof, na dim cyfuwch. 
Duw lawn enw i gadw'n hynys, 
A'i pherchennog, lwyddog lys. 
Brenhines gynnes ei gwedd 
Biau'r ynys, bur rinwedd; 
A theg rym Elsbeth a'i gras 
Ydyw eurnerth y deyrnas. 
Grasol, Duw o'i hir groesi, 
Y gwnaeth gyfraith i'n iaith ni (ST 1 602 11.1-10) 

Dengys y cyfeiriadau at 'ein hynys' a '' n faith nil nad yw'r bardd yn 

gwahaniaethu rhwng Cymru a Lloegr, and yn hytrach yn derbyn y syniad a 

'genedl' Ynys Prydain - syniad sy'n ymddangos yng nghyfnod y 

Tuduriaid, ac yn cael ei dderbyn yn ganiataol, bron, o fewn ychydig 

flynyddoedd. Y mae'r un math o deyrngarwch yn cael ei leisio eto yn 

ei englyn i'r Frenhines, 
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Duw dal a chynnal wych eneth - a'i hwyl 
Hael frenhines Elsbeth, 

Cynnal hedd dyfal difeth, 
Am hap i hon ym mhob peth. (ibid. 926) 

Yr oedd Sion Tudur hewn sefyllfa freintiedig 1 allu canu clodydd ei 

frenhines, ac y mae ei waith yn dangos fod ganddo gryn ddiddordeb yn 

ei phersonoliaeth. Y mae ei gywydd i ddathlu urddo Sion Salbri o 

Leweni yn farchog yn adlewyrchu hyn. Urddwyd Sion Salbri yn 1601 am 

iddo gynorthwyo i wrthsefyll ymdrech iarll Essex i feddiannu Llundain. 

Y mae ei ddisgrif iad o' r urdda yn rhoi darlun byw lawn o' r seremoni, 

ac yn cyfleu harddwch ac urddas y digwyddiad, 

Gwyn dy wlad a'th genedl oedd 
D'euro'n syr, derwen siroedd, 
A cher bron merch y brenin 
Yr and i lawr ar dy lin, 
A chael dyrnod cyn codi, 
Uchel oedd hyn, Vi chledd hi. (ibid. 62 11.11-16) 

Yr oedd y frenhines dras ei thrigain erbyn hyn , and y mae disgrifiad 

Sion Tudur yn portreadu rhywun ieuanc, sy'n dal 1 gael ei chydnabod 

fel merch ei thad, 

Y frenhines, fron henaur, 
Elsbeth, a'i dwy bleth dabl aur, 
Ferch Harri, our ei choron, 
A roes arf ar dy war, Siön. (ibid. 62 11.17-20) 

Y raae'r gair 'aur' yn allweddol yn y disgrifiad, a gobeithia'r bardd 

weld ychydig o'r arucheledd euraid hwn yn cael ei drosglwyddo o'r 

frenhines 1r marchog, 

Fe rydd eich prins yn Winsawr 
Ichwi radd fwy, cewch rodd fawr, - 
Delw Sain Siör o our dilin, 
A magl o our am y glin. (ibid. 62 11.23-6) 

413 



Canodd Sion Tudur gywydd moliant i'r frenhines hefyd, ac unwaith eto, 

gellir tybio'n bur hyderus fod yma adlewyrchiad teg o'r modd y tueddid 

i edrych ar y frenhiniaeth Duduraidd beth amser ar 61 ei sefydlu -y 

modd y daeth A heddwch a sefydlogrwydd i'r deyrnas ar 61 ansicrwydd ac 

anhrefn Rhyfeloedd y Rhosynnau. Y mae dehongliad Sion Tudur yn un 

cyfarwydd, ac yn un a hyrwyddwyd gan bropagandwyr y Tuduriaid. Yr 

oedd y wlad cyn cyfnod y Tuduriaid yn fyd 'blin', 

Lle'r oedd oll, llawer a ddig, 
Lloegr waedwyllt yn llygredig. (378 11.9-10) 

Gw61 y bardd law Duw yng ngweithgaredd y bymthegfed ganrif, 

Troes Duw fAr dwys, trist fu'r dydd, 
At ryw Edward y trydydd. 
Wyrion y gwr yno, gynt, 
Am y gwan a 'iugurynt... 
Duw dra gwir da'i drugaredd 
Wedi'r oes hon a droes hedd. 
Rhybudd, yn 61 hir obaith, 
Rh6i Iesu in Harri Saith. 

(ibid. 378 11.11-14,23-6) 

Yr oedd buddugoliaeth Harri Tudur a'i goroni'n frenin wedi arwain at 

fath o briodas a ddaeth ag undod i'r wlad, 

Coel a pharti, cael ffortun, 
Cloi mewn ach y cleimiau'n un. (378 11.27-8) 

Undod Iorc a Lancastr a olygir yn y fan hon, nid undod Cymru a Lloegr, 

oherwydd defnyddia'r bardd briodas Harri I ag Edith, ferch Malcolm, 

brenin y Sgotiaid a Margaret chwaer Edward yr 'Atheling' fel 

digwyddiad cyfochrog. Priodas oedd hanno a unodd y Norman a'r Sais - 

neu fel y dywed Sian Tudur, sy'n amlwg yn uniaethu'r Cymry a'r Saeson, 
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Gwnaeth mawredd y ddyweddi 
Yn un }ormanwyr a ni. (ibid. 379 11.33-4) 

Y mae'r bardd yn edrych ar Harri Tudur fel gwaredwr y Cymry - and 

rhyddid iddo of ydyw dileu'r gwahaniaethau hynny sy'n pwysleisio 

hunaniaeth y Cymro, and sy'n rhoi'r hawl neu'r rhyddid i'r uchelwr i 

ddilyn gyrfa lwyddiannus, i ennill awdurdod a mwynhau'r un breintiau 

A'i gymrawd uchelwrol y tu hwnt i Glawdd Offa. Cydraddoldeb, nid 

israddoldeb - dyna ydoedd blaenoriaeth yn uchelwyr yn y cyfnod hwn, 

Harri 1än, hir lawenydd, 
Yn un a'n rhoes ninnau'n rhydd. 
I Gymru da fu hyd fedd 
Goroni gwr a Wynedd, 
Am roi'n nes Gymry nasiwn 
A'r ferch o Iorc ar fraich hwn. 

(ibid. 379 11.39-44) 

Ar 61 crybwyll y cefndir hanesyddol i ddyfodiad y Tuduriaid, 

canolbwyntia'r bardd ar yrfa Elizabeth. Y mae'r cymariaethau a 

ddefnyddir yn ei ddisgrifiad ohoni yn nodweddiadol o'r modd yr oedd yn 

cael ei phortreadu yn y cyfnod hwn - cyfnod sefydlog yn ei 

theyrnasiad, pan oedd ei phoblogrwydd ar ei anterth - o'r 1570au 

ymlaen, 

Duw Ali wyrth a'ch diwarthodd, 
Ys da ferch, haeddaist ei fodd. 
Ys teg lawn, ys da gannwyll, 
Ystryw ffydd Hester a'i phwyll. 
A doeth wyd, Duw i'th adael, 
Os doeth i'w hoes Siwdith hael. 
Seren wych, nid un sir neb, 
Susanna rasus wyneb. (ibid. 380.11.65-72) 

Yr oedd y ffigurau hyn o'r Beibl a'r Apocryffa yn ffigurau yr 

uniaethid y frenhines ä hwy yn aml - ar gerdd ac mewn passant, 
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The appropriate image for Elizabeth during the early years 
of her reign was felt to be a married woman who preserved 
her people and their religion. (Wilson 1980: 7) 

Lluniodd y Cymro Ludovic Lloyd gerdd foliant yn Saesneg i'r frenhines 

yn 1586, ac y mae yntau hefyd yn ei chymharu A gwragedd enwog haiºes a 

chwedloniaeth, gan gynnwys y ffigurau a grybwyllwyd gan Sion Tudur, 

Who ludith like with threatnyng swearde, Holofernus 
mates to spoile, 

A seconde Susan sure she is, all Judges false to foile. 
(E. D. Jones 1951- 

2.296) 

Yr oedd Siön Tudur a Ludovic Lloyd yn wyr llys i Elizabeth, ac fe 

fyddai'n naturiol iddynt dystio i'r ddelwedd boblogaidd hon, ac i 

ymdeimlo ag addaster y gymhariaeth. Ceir awgrym, hefyd, fod Sion 

Mawddwy yn gyfarwydd a'r modd yr oedd y frenhines yn cael ei 

phortreadu yn llenyddiaeth y cyfnod, fei y dengys ei ddisgrifiad ohoni 

yn ei gerdd foliant i Syr Sion Salbri, 

Iesu i gadw ei Gras, guras trugarog, 
Elsbeth Frenhines, duwies flodeuag, 
Ferch Harri Wythfed, freuged wawr frigog, 
Yr orau dan Dduw ydyw'r wawr eurog, (SM 121 11.37-40) 

Y mae'r syniad o Elizabeth fel 'duwies flodeuog' yn awgrynu dylanwad 

ei phortread San Spenser yn y Faerie Queene - cerdd foliant sy'n moll 

ei phersonoliaeth ac yn dathlu ei theyrnasiad. Cymhelliad gwladgarol 

oedd i'r Faerie Queene yn 61 Spenser, mewn llythyr i Walter Raleigh, 

In that Faery Queene I meane glory in my generall intention, 
but in my particular i conceiue the most excellent and 
glorious person of our soueraine the Queene, and her 
kingdome in Faery land. (Smith a De Selincourt 1924.407) 
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Cyfeiria Spenser yn aml at y frenhines fel 'duwies', 

0 Goddesse heauenly bright, 
Mirrour of grace and Maiestie diuine, 
Great Lady of the greatest Isle (ibid. 3) 

Y mae'r portread o Glorlana yn y gerdd yn ei darlunio fel 'duwies 

flodeuog' hefyd, 

Her yellow lockes crisped, like golden wyre, 
About her shoulders weren loosely shed, 
And when the winde emongst them did inspyre, 
They waued like a penon wide dispred, 
And low behinde her backe were scattered; 
And whether art it were, or heedlesse hap, 
As though the flouring forrest rash she fled, 
In her rude haires sweet flowres themselves did lap, 
And flourishing fresh leaues and blossomes did enwrap. 

(ibid. 84) 

Fel Spenser, y mae Sion Tudur yn ei gywydd moliant yn rhoi clod i 

bersonoliaeth y frenhines ac 1 lwyddiant ei theyrnastad, ac y mae'n 

cymharu Lloegr A'r gwledydd sydd 'o'n hamgylch', 

Gwelwch waed o'n hamgylch oedd, 
Pr tir nesa' o'r teyrnasoedd, 
Can arfau y cynhyrfan', 
Cloddio'r tir a'r cledd a'r tan. 
A Lloegr trig llai grio trwch, 
Yn llwyddo'n wellwell heddwch. 
A mawredd Duw ni 'myrrir, 
Mae gras i'ch teyrnas a'ch tir. (ST 381 11.93-100) 

Gelwir Elizabeth ganddo yn 'Gymraes deg' (11.104), and ni ellir honni 

fod unrhyw arwyddocAd gwladgarol i hyn, heblaw am ymwybyddiaeth o 

achau'r frenhines a'r cyswllt teuluol a oedd mor adnabyddus bellach. 

Yng ngherdd Sion Tudur, y mae cwlt poblogaidd y frenhines Elizabeth 

a'r traddodiad barddol Cymreig yn dod yn un. Sefydlogrwydd y deyrnas 
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a hiroes i frenhiniaeth heddychlon Elizabeth ydyw gobaith y bardd ar 

ddiwedd y gerdd - diweddglo draddodiadol sydd megis swyn amddiffynnol, 

Na allo twyll, na slid dig 
Iwch amorth, na'i ddychymig. 
Grist oll, dan bum croes dylliad, 
Gwaedrwyg bron, i'th gadw rhag brad. 

(ibid. 11.117-120) 

Y nae marwnad Sion Phylip i'r frenhines Elizabeth yn crynhoi'r modd yr 

edrychai'r dosbarth uchelwrol yng Nghymru ar y teulu brenhinol 

Tuduraidd, ac yn adleisio'r hyn a ganwyd gan Sion Brwynog yn ei gerddi 

i Harri-VIII a Mari. Y mae'r cyswllt brodorol A Mön a Gwynedd yn cael 

y sylw blaenaf ganddo, er bod yma falchder yng Nghymreictod y 

frenhines hefyd, 
Brenhines gynes ei gwedd 
Brenhinwaed bra hen wynedd 
Singcio ynys yw/n/ cwynion 
Singciwyd mawr dwysogwaed Mon 

att waed parch brenhinwaed pur 
and att waed owain Tudur 
Elizabeth Thodor ai choron 
ar glod hir ei gelwyd hon 
Thodor am waith hyder mawl 
yw Tudur or Enw Tadawl 
Cymraes ad cam air ni fai 
Caem of rhan Cymru hynai 
Mawrhau/n/ rhiw mawr ei hen wraidd 
Mawrhau/n/ faith nor wenithaidd. (SP 186 11.33-46) 

Canodd nifer o Gymry gerddi mawl yn Saesneg i'r frenhines Elizabeth, 

ac y mae hyn yn dod ag elfennau o'r traddodiad barddol Cymraeg i mewn 

i lenyddiaeth Saesnoeg y cyfnod. Canodd Morris Kyffin, un o 

ddisgyblion Wiliam Llyn, gerdd Saesneg i Elizabeth yn 1587 - The. 

Blessednesse of Brytaine. or a Celebration of the Queenes Holyday. Y 

mae cerdd Morris Kyffin yn gosod pwyslais ar achau'r frenhines a 

chyswllt Arthuraidd y traddodiad: 
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Ye Bryttish Poets, Repeat 
(VVith w'fghtie woords, vsde in 
Th'Imperiall Stock, from whence 
Enstall in verse your Princesse 

Penceirddiaid, play 
Atceiniaid, sing her 

in Royall Song 
King Arthurs dales) 
your Queene bath sprong; 
lasting prayes: 

on Auncient Harp, and Crowde: 
prayses pearcing lowd. 

(Millican 1932.1) 

Y mae'r cyfeiriad hwn yn awgrynu fod y traddodiad barddol Cymraeg yn 

amlwg yn parchu'r frenhiniaeth, and hefyd, fe ddengys ei fod ynddo' i 

hun yn haeddu lle ym mywyd diwylliannol y llys. Y mae'r gorgyffwrdd 

hwn rhwng y ddau draddodiad yn cael ei amlygu eto yng ngwaith Ludovic 

Lloyd, Cymro arall, a gwr llys i Elizabeth, a Juniodd gerdd rydd yn 

Gymraeg a cherdd foliant yn Saesneg i'r frenhines, o dan yr enw 

'Sidanen'. Y mae'r gerdd rydd yn ei phortreadu eto fel 'duwies fwyn 

ddayarol' (CRhC 376 11.6), ac yn olrhain ei pherthynas A chenedl 

Prydain, 

sidanen y kap ayraid 
serenn anwyl bryttaniaid 
sidanen owain tydyr 
sidan dec y nattyr 
sidanen synn Rioli 
jy bynnys trwy ddayoni 
sidanen benn brenn hiness 
o ddechrayr by hed ddiwedd. (ibid. 21-8) 

Y mae'r ddwy gerdd yn cynnwys cyfeiriadaeth glasurol sy'n adlewyrchu 

dylanwad Spenser, 
sidanen dec flody vnn 
or roglay a ffyrffaidd lynn 
sidanen gwedy gadel 
pob düwies o wlad ywchel 
sidanen gwedy passo 
minerffa fenws polo (377 11.37-42) 

Efelychiad gwael o waith Spenser a gear yng ngherdd foliant Saesneg 

Ludovic Lloyd i'r frenhines Elizabeth, 
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In woods the Dryades daunce for ioye 
In Hills the Orcades skipp so coye, 
In fleldes the faunes and Satyres playe, 
On fludes the Nayades thus do say] 

... My lady deare Pandora is 
My soveraigne prince Panphilla in blas, 
My noble queene Pansophia staid, 
My sweete Sidanen shee is calde. 

From Brutus brood, from Dardane line, 
Sidanen is that Phenix fine, 
From Cambers zoile from Hectors seede 
Sidanen princely doth proseede. (E. D. Jones 1952 286) 

Yr oedd gan Ludovic Lloyd gysylltiadau ag Edmund Spenser a Thomas 

Churchyard (ibid. 287), ac ymddengys yn bur debyg mai Spenser ydoedd y 

prif ddylanwad ar ei foliant i Sidanen. Y mae'r Faerie Queene ei hun 

yn cynnwys darnau sy'n awgrymu elfennau o ddylanwad y traddodiad 

hanesyddol sy'n deillio o Sieffre ac a ddaeth nor boblogaidd yn Lloegr 

yn yr unfed ganrif ar bymtheg - yn enwedig y syniad o hawl 

disgynyddion Brutus i deyrnasu ar Ynys Prydain, 

Thy name 0 soueraine Queene, thy realme and race, 
From this renowmed Prince deriued arre, 
Who mightily vpheld that royall mace, 
Which now thou bear'st, to thee descended farre, 
From mightie kings and conquerours in warre, 
Thy fathers and great Grandfathers of old, 
Whose noble deedes aboue the Northerne starre 
Immortall fame for euer hath enrold; 

As in that old mans booke they were in order told. 
(Smith a De Selincourt 1912.118) 

Y mae trydydd Cantor Faerie Queene yn ddyledus i nifer o draddodiadau 

Cymreig - yn bennaf y traddodiad proffwydol o gysylltid ä Myrddin yn 

Historia Regum Britanniae Sieffre o Fynwy. Darlunnir y Brython fel 

cenedl fonheddig a fydd yn codi o'r llwch ac yn gorchfygu, 

The feeble Britons, broken with long warre, 
They shall vpreare, and mightily defend 

420 



Against their forrein foe, that comes from farre 
Till vniuersall peace coopo''nd all ciuill iarre. 

(ibid. 155) 

Fel yr Historia a thraddodiad y canu brud, edrychir ar hanes dyfodiad 

y Saeson fel cosb ddwyfol ar genedl bechadurus, 

For th'heauens haue decreed, to displace 
The Britons; for their sinnes dew punishment, 

And to the Saxons ouer-giue their gouernment. 
(ibid. 157) 

Gan ddilyn themau a delweddau Myrddin, sonia Spenser am ddyfodiad 

rhagordeiniedig gwaredwr i adennill coron teyrnas, 

There shall a sparke of fire,. which hath long-while 
Bene in his ashes raked vp, and hid, 
Be freshly kindled in the fruitful Ile 
Of X=, where it lurked in exile; 
Which shall breake forth into the bright burning flame, 
And reache into the house, that beares the stile 
Of royall maiesty and soueraigne name; 

So shall the Briton bloud their crowne againe reclame. 

(ibid. 158) 

Undeb a heddwch rhwng cenhedloedd ydyw uchafbwynt 'prof fwydoliaeth' 

Spenser, a theyrnasiad cadarn Elizabeth dros deyrnas sefydlog, unedig, 

Thenceforth eternall vnion shall be made 
Betweene the nations different afore, 
And sacred Peace shall louingly perswade 
the warlike minds, to learne her goodly lore, 
And ciuille armes to exercise no more: 
Then shall a royall virgin raine... (ibid. 158) 

Y mae'r dehongliad hwn a deyrnasiad Elizabeth yn dangos yn eglur fod 

gorgyffwrdd a chyd-ddylanwadu rhwng y traddodiad barddol Cymraeg a'r 

traddodiad llenyddol yn Oes Elizabeth, a bod cyfran helaeth ohono yn y 
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ddwy faith yn deillio o lys y frenhines ei bun. Er bod pwyslals 

gwladgarol y mawl i'r goron Duduraidd yn amlwg lawn ym marddoniaeth y 

cywyddwyr diweddar, nid rhywbeth y gellid ei briodoli'n uniongyrchol i 

aptl gwladgar Harri Tudur a'i ddisgynyddlon oedd y teyrngarwch hwn. 

Cadarnhau 'Cymreictod' y frenhiniaeth a wnaeth buddugoliaeth Bosworth, 

nid ei chreu o'r newydd, a dwyn yr uchelwriaeth Gymreig i mewn i'r 

peirlanwaith llywodraethol i raddau inwy nag a welwyd o'r blaen. 

Fel y dengys y cerddi sydd ar gadw i frenhinoedd a breninesau Lloegr, 

ychydig lawn o feirniadaeth sydd i'r sawl sy'n rheoli'r deyrnas, ac 

eithrio mewn cyfnod ansicr o ryfel cartref lle'r oedd tuedd 1'r 

uchelwyr ymbleidio A gwahanol garfannau, gan beri i'r beirdd hwythau 

ddrysu rhywfaint yn eu teyrngarwch. Hyd yn oed pan dorrwyd y cyswllt 

Tuduraidd gyda dyfodiad y teulu brenhinal Stiwardaidd, parhau'n ddi- 

dor a wnaeth teyrngarwch beirdd yr uchelwyr. Pan fu farw Elizabeth, 

trosglwyddwyd teyrngarwch y Cymry o'r frenhines, 

ai choron our ai cheurydd 
ai theyrnas aeth it nai fydd 
Breninwaed heb rann enwir 
Brenin Siams Breinio oes hir (SP 189 11.113-6) 

Trosgwyddwyd y traddodiadau a gysylltid A'r frenhlniaeth yn ogystal, 

ac y mae Siams yntau yn cydymffurfio A'r ddelwedd arwrol Gymreig, 

Breiniol ceiff reol ffraingc 
Bryt a saif Briwtus ifaingc 
Esgyrn hen Esgor ein hiaith 
Cadwaladr foi caed Eilwaith 
Gorysgynydd gras gwiwnef 
Hari saith bo hiroes ef. (SP 189 11.117-122) 
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Gwelodd George Owen Harry gyfle i bwysleisio 'Cymreictod' y brenin 

Siams wrth lunio tabl achau iddo yn 1604, 

with his lineall descent from Noah, by diuers direct lynes 
to Brutus, first inhabiter of this Ile of Brittayne; and 
from him to Cadwalader, the last king of the Brittish bloud; 
and from thence, sundry wayes to his Maiesty; wherein is 
playnly shewed his rightfull Title, by lawfull descent from 
the said Cadwalader, as well to the kingdome of Brittayne, 
as to the Principalities of Northwales and Southwales: 
together with a briefe Cronologie of the memorable Acts of 
the famous men touched in this Genealogy, and what time they 
were. Where also is handled the worthy descent of his 
Xaiesties ancestour Owen Tudyr, and his affinity with most 
of the greatest Princes of Christendome; with many other 
matters worthy of note. (Millican 1932.128-9) 

Y mae'r cyfiwyniad hwn yn dangos mal cymhelliad yr hynafiaethydd 

ydoedd cyfiawnhau hawl ddwyfcl, gyfreithiol ac achyddol y Brenin Siams 

il r Boron, ac wrth wneud hynny, ei gysylltu ä dehongl iad y Cyrnry o' r 

frenhiniaeth. Felly, er i'r Boron fynd o ddwylo'r Tuduriaid i'r 

Stiwardiaid, y mae cyswllt y frenhiniaeth ä Chymry yn aros yn 

ddigyfnewid. Y mae hyn yn dangos eto, mal achau a thraddodiad 

hanesyddol oedd yn 'creu' Cymro yn nhyb y Cymry, nid yr iaith a 

siaradai. I bwy y' i ganed sy' n bwysig, nid lle y' i ganed. Adleisir 

hyn yng ngherddi'r cywyddwyr diweddar l'r brenin Siams a'i deulu. 

Ychydig a son sydd gan Siön Mawddwy am dras y brenin Siams yn el 

englyn i'w groesawu, er y ceir awgrym o ubaith am ffafraeth i'r Cymro 

yn ystod ei deyrnasiad, 

Corff Duw f'Arglwydd, rwydd roddion - cydwayw serch, 
Cadw Siams, frenin cyfion; 

Clywch, dewch Cymry fry i'r fron, 
Cwrdd awch siAs, cerddwch Saeson. (SM 372) 
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Y mae Edward Urien, fodd bynnag, yn gorliwio'r cyswllt Cymreig yn ei 

gywydd i'r brenin. a'i fab, y tywysog fiai"ri. Edrycha arnynt fel 

'Brytaniaid', a darlunia'r oes bresennol fel oes our y genedl honno, 

Da ran sydd 1'r deyrnas hon, 
Dewis hygar dwysogion, 
A'r rhain, y gwyi- hen, a gaid, 
Fryd dawnus, yn Frytaniaid. (EU 27 11.1-4) 

Y mae'r bardd yn edrych ymlaen at deyrnasiad y nawfed Fiarri, a 

chadarnhau safle uwchraddol y Cymry, 

Cymry sy uwch, caem roi sei 
A'r Saeson i ris isel, 
Cawn heddwch heb dristwch draw, 
Cawn ff ri thoedd acw'n ff rwythaw, 
Cawn iechyd, hoff wynfyd ffydd, 
Cawn luniaeth, cawn lawenydd, 
Cawn y gyfraith o'n faith ni 
Acw'n unrhodd can Henri. (ibid. 29 11.53-60) 

Y mae'r elfen frudiol hon yn ymddangos eta yng ngherdd farwnad Sion 

Phylip i'r Tywysog. Y mae'n mynegi ei slam nad oedd gobeithion y 

Cymry yn nheyrnasiad y nawfed Harri i gael eu gwireddu - awgrym, 

efallai, fod rhyw ddyhead cenedlaethol eto'n anghyflawn, 

Dyrogan oedd dra i gwn i 
in tir gael Nawed Hari 
Dygaswn wylaswn lai 

om iawnfodd mai hwn fyddai 
gan i fynd le mae'r gwynfawr 
gaincr o it faeth Gwngcwerfawr 
a wyl yr oes wael a red 
henw nefol hon y nawfed 
ni thowyn gwir hyn y rhawg 
fyth descry fath dwysawg. 
Ac ni bu Cymru ai cwyn 
mae'n achos am hyn achwyn. (SF 193-4 11.107-118) 

Fe ddengys y dyfyniadau byn gyn 1leied yr oedd amgyffrediad Beirdd yr 

Uchelwyr o' r frenhiniaeth yn Lloegr wedi newid o gyfnod Dafydd Llwyd 
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gyda'i obaith yn nheyrnasiad Harri VII. Ond ni cheir yr un 

tanbeidrwydd yn y canu - dynwared traddodiad sydd bellach yn hesb a 

wneir, a cheisio'n ofer ddal gafael ar frwdfrydedd ac optimistiaeth 

cyfnod y Tuduriaid. Yr oedd y gallu i uniaethu A'r goron yn bwysig 

i'r ucbelwriaeth Gymreig, er mwyn dyrchafu ei hunigolion mwyaf 

uchelgeisiol i safleoedd a awdurdod, a chadarnhau eu pwysigrwydd a'u 

dylanwad yn y gymdeithas. Ac yn hynny, ni bu llawer a newid wedi i 

Iola Goch ganu ei gywydd i Edward III. 

Ysfa i berthyn, ac i olrhain cysylltiad A phrif ffigur y deyrnas 

ydoedd y cymhelliad dros foli achau'r teulu brenhinol, ac i 

gadarnhau'r swyddogaeth uchelwrol, pa mor frau bynnag yr ydoedd. Ond 

hefyd, yr oedd cysylltu'r teulu brenhinol A gorffennol a oedd yn 

dathlu gogoniant y Brython, ac nid y Sais, yn fodd i bwysleisio, i 

hyrwyddo ac i gyfiawnhau'r syniad o ragoriaeth gynhenid y Cymro. Os 

oedd arweinydd y wlad yn disgyn o dras Gymreig neu Frythonig, yna nid 

cedd yn rhaid Pr Cymry ymboeni am ei gymhwyster i lywodraethu - yr 

oedd ei Gymreictod yn ddigon i gyfiawnhau ei swydd. Tyfodd a 

datblygodd y teyrngarwch gwlatgar hwn i goron Lloegr, gan gyrraedd 

uchafbwynt yng nghyfnod y Tuduriaid. Wrth i'r cyswllt Cymreig A'r 

goron ddod fwyfwy i'r amlwg, ymgorfforwyd y gwladgarwch Cymreig a'r 

teyrngarwch brenhinol yn y gwladgarwch Prydeinig, imperialaidd a 

nodweddai'r cyfnod Tuduraidd. Cymru a Lloegr yn un ydoedd canolbwynt 

hunaniaeth y Cymro bron yn gyfan gwbl o gyfnod Harri Tudur ymlaen am 

amser maith. Gwelir gwreiddyn y syniad hwn yn nehongliad y Cymro a 

hawl ddwyfol a hanesyddol y frenhiniaeth i deyrnasu ar Brydain. 

425 



Nodiadau 

1. Y mae R. W. & A. J. Carlyle yn trafod perthynas ffiwdaliaeth a 
datblygiad y syniad o genedl yn eu llyfr, A. History at Mediaeval 
Political Theory JIL t West. Cyfrol LU, ac yr oedd yn bwysig i'r 
sawl a fynnai gadarnhau ei afael ar y frenhiniaeth feddu ar 
bersonoliaeth gref i allu gwrthsefyll potensial dinistriol 
*_fiwdaliaeth, 

The truth is that while feudalism was based primarily upon 
the relaticns between a man and his immediate lord, the 
principle of the national state was, though undeveloped, 
older, and soon began to reassert itself, so that at least 

as early as the eleventh and twelfth centuries the principle 
of a direct relation between all free men and the king began 
to be firmly established. (76) 

2. Cymharer A Huizinga, The Waning of the Middle Ages, 

Although in reality the mechanism of government had already 
asumed rather complicated forms, the popular mind picture it 
in simple and fixed figures. The current political ideas 
are those of the Old Testament, of the romaunt and the 
ballad. The kings of the time are reduced to a certain 
number of types, every one of which corresponds, more or 
less, to a literary motif. There is the wisa and just 
prince, the prince deceived by evil counsellors, the prince 
who avenges the honour of his family, the unfortunate prince 
to whom his servants remain faithful. In the mind of the 
people political questions are reduced to stories of 
adventure. (15-16) 
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