
Testun a Chyd-destun 
Fforwm Beirdd yr Uchelwyr, 19 Mai 2018 

 
(o’r chwith) Gruffudd Antur, Eurig Salisbury, Dafydd Johnston,  

Ann Parry Owen, Dylan Foster Evans, David Callander 

 

Roedd hi’n ddiwrnod braf o ‘haf hirfelyn tesog’ unwaith eto ar gyfer fforwm 

blynyddol Beirdd yr Uchelwyr – ein pumed fforwm ar hugain. 

 

Eleni penderfynwyd dilyn trywydd ychydig yn wahanol i’r arfer, ac yn hytrach na 

chael cyfres o bapurau ar thema benodol, gwahoddwyd siaradwyr i ddewis un gerdd 

yr un, gan roi rhwydd hynt iddynt ddewis pa bynnag drywydd y dymunent ei ddilyn. 

 

‘Arwyrain Owain Gwynedd’, a ganwyd gan Gynddelw Brydydd Mawr rhwng tua 

1165 a 1170, oedd dan sylw gan Ann Parry Owen. Math arbennig o gerdd fawl oedd 

yr ‘arwyrain’ yn cyfiawnhau hawl tywysog i fod yn arweinydd. Tynnwyd sylw at y 

pwyslais mawr ar filwriaeth y tywysog yn y gerdd hon, ac at y nifer o adleisiau ynddi 

o ganu Taliesin yn y chweched ganrif i’r Tywysog Owain ab Urien a’i dad, Urien 

Rheged. 

 

‘Y Cwt Gwyddau’, un o gywyddau storïol Dafydd ap Gwilym, oedd dan y 

chwyddwydr gan Dylan Foster Evans. Dyma gywydd digri iawn lle yr esbonia’r 

bardd sut y llwyddodd i ddianc o drwch blewyn rhag y Gŵr Eiddig drwy fynd i 

guddio mewn cwt gwyddau; ond yno ymosodwyd arno gan glamp o famwydd fawr a 

oedd yn amddiffyn ei chywion bach. Cawsom ein tywys yn ofalus drwy’r testun, gan 

dynnu sylw at lefelau amrywiol o eironi ynddo a gwahanol ddeongliadau posibl. 

Dysgwyd hefyd am bwysigrwydd gwyddau yn yr Oesoedd Canol, nid yn unig ar 

gyfer yr economi, ond hefyd fel adar gwarchod. 

 



Cerdd faith Tudur Aled i Wenfrewy oedd testun Dr David Callander, cywydd yn 

seiliedig ar hanes y Santes Gwenfrewy. Torrwyd ei phen ymaith gan ŵr o’r enw 

Caradog, ar ôl iddi ei wrthod, ond yna fe’i hatgyfodwyd yn fyw gan Feuno a 

gysylltodd ei phen yn ôl at ei chorff, a tharddodd ffynnon iachaol yn y fan lle y 

digwyddodd hynny. Dangoswyd i ni sut y mae anwybodaeth o’r bucheddau 

rhyddiaith yn aml wedi arwain at gamddehongli’r testun yn y gorffennol, a hyd yn 

oed at feirniadaeth ar grefft Tudur Aled ei hun. 

 

Ar ôl cinio, dewis destun Gruffudd Antur oedd un o gywyddau mawl Dafydd 

Nanmor, y bardd o’r bymthegfed ganrif, i Rys ap Maredudd ab Owain o’r Tywyn ger 

Aberteifi, lle roedd Dafydd yn fardd teulu. Yn y gerdd, esbonia’r bardd sut yr 

alltudiwyd ef o fro ei febyd yn Nanmor am iddo ymhél â gwraig briod leol o’r enw 

Gwen o’r Ddôl. Cyflwynodd Gruffudd ddadl gref dros gredu na chafodd y bardd 

erioed ei alltudio, mewn gwirionedd, ac mai dull o foli merch drwy ddychymyg 

llenyddol sydd yma. 

 

I gloi’r dydd, trodd Eurig Salisbury ei olygon dros y ffin, ac at gywydd enwog Guto’r 

Glyn i dref Croesoswallt lle y bu’n byw fel bwrdais yn hwyr yn ei oes. Yn wahanol i 

nifer o gerddi o’r cyfnod lle y disgrifir trefi fel llefydd drwg, dangosodd Eurig fel y 

pwysleisiodd Guto agweddau llesol y bywyd trefol – y bwyd iachus (y bara gwyn, y 

cig a’r cwrw), a gwres yr adeiladau yn arbennig. Sonia Guto hefyd am wedd 

gosmopolitan bywyd trefol, gan gyfeirio at ffasiynau gwallt a gwisg y merched.  

 

Rydym yn hynod o ddiolchgar i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol am eu nawdd hael i’r 

fforwm eleni, ac am gydweithio gyda ni i sicrhau bod y diwrnod yn un llwyddiannus 

dros ben.  

 

I lawrlwytho llyfryn PDF o’r testunau a drafodwyd yn ystod y dydd, ewch i  

https://bit.ly/2J2fQsu. 

 

Ann Parry Owen, Mai 2018 
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