
appendix b

Darlith Prifysgol Cymru 2008 

Traddodwyd y ddarlith hon yn y Babell Lên yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Caerdydd 
a’r Cylch, 9 Awst 2008. Wrth baratoi testun y ddarlith hon ar gyfer yr ail argraffiad yn 2012, 
fe’i gadawyd fel y gwreiddiol ac eithrio rhai cyfieithiadau o’r enghreifftiau Tarteseg a  newidiwyd 
er mwyn osgoi anghysondeb gyda’r deongliadau yn y catalog o arysgrifau uchod. 

Tartesos: Cartref y Celtiaid yn y De-orllewin Pell?

Wrth sôn am gartref  y Celtiaid yn y De-orllewin pell, yr hyn yr wyf  yn ei olygu 
yw’r Penrhyn Iberaidd, sef  Portiwgal a Sbaen heddiw. 

Myth a dirgelwch Tartesos

I ysgrifenwyr Groeg a Rhufain, yr oedd Tartesos yn lle a oedd yn llawn cyfoeth 
naturiol anhygoel mewn arian ac aur, teyrnas wedi ei lleoli mewn man amhendant 
yn ne-orllewin eithaf  Ewrop, y tu hwnt i Golofnau Ercwlff. Tua 430 CC, pan oedd 
Herodotos, ‘Tad Hanes’, yn ysgrifennu, yr oedd teyrnas Tartesos eisoes wedi darfod; 
perthynai i’r gorffennol cyn-glasurol cyn dyfodiad Cyrws Fawr ac Ymerodraeth  
Persia. 

Yr oedd dylanwad y syniad o Dartesos ar y dychymyg clasurol yn eithriadol o 
rymus. Oherwydd hynny, adleolwyd nifer o orchestion Ercwlff—a leolwyd yn 
 wreiddiol yn ardal ddwyreiniol Môr y Canoldir—i’r wlad chwedlonol y tu hwnt i 
Gulfor Gibraltar. Ac felly y daeth yr enw Colofnau Ercwlff.

Sonnir hefyd am ‘longau Tarsis’ yn aml yn yr Hen Destament. Bu’r llongau hyn 
yn teithio’r cefnfor yn gyforiog o foethau mor bell yn ôl â chyd-fenter Solomon a’r 
brenin Phoenicaidd Hiram yn y ddegfed ganrif  Cyn Crist. Er bod gwahaniaeth barn 
ar y pwnc, un hen syniad cyffredin oedd fod y ‘Tarsis’ hwn hefyd yn cyfeirio at 
Deyrnas Tartesos. 

Yn archaeolegol, y mae Tartesos yn gyfystyr â ‘Chyfnod y Dwyreinio’ [el Período 
Orientalizante/the Orientalizing Period], cyfnod byr ac ysblennydd yn ystod yr Oes 
Haearn Gynnar yn y Penrhyn Iberaidd de-orllewinol, rhwng tua 775–550 CC. Yr 
adeg honno yr oedd trefedigaeth Phoenicaidd Gadir—sef  Cádiz heddiw, ar arfordir 



deheuol yr Iwerydd yn Sbaen—yn gatalydd ar gyfer diwylliant byrhoedlog disglair 
a hybrid.

Yn y cyfnod cyn Cyfnod y Dwyreinio, yr oedd Tartesos yn rhan ddeheuol o Oes 
Efydd yr Iwerydd rhwng tua 1250–750 CC. Y mae’r gorwel diwylliannol cynharach 
hwnnw yn cael ei ddiffinio gan gleddyfau [gweler t. 16], blaenau gwaywffyn, a def-
nydd gwledda arwrol, gan gynnwys peiriau, ffyrc a chigweiniau efydd. Ac yr oedd 
tiroedd Oes Efydd yr Iwerydd yn estyn o Dartesos i Galicia, Llydaw, Prydain ac 
Iwerddon. 

Erbyn 800 CC yr oedd gorsafoedd masnachu Phoenicaidd yn Ne Sbaen wedi 
datblygu yn drefedigaethau llawn. Yn yr wythfed ganrif  Cyn Crist tyfodd elît new-
ydd yn gyflym ymysg partneriaid masnachu brodorol y Phoeniciaid. Y mae’r pena-
ethiaid Tartesaidd hyn yn weladwy yn bennaf  yn eu mynwentydd mewn gorseddau 
claddu. Yr oedd y gorseddau hyn yn gyforiog o nwyddau angladdol moethus o 

Amffora win Phoen-
icaidd a ddarganfu-

wyd ger Cádiz, Sbaen, 
7fed/6ed ganrif  CC, 

Museo de Cádiz 
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ddwyrain Môr y Canoldir—gan gynnwys gemwaith, colur, delweddau bychain o 
dduwiau, cerbydau addurnedig, gwin ac olew.

Cwympodd mamddinas Gadir, sef  yr ynys-ddinas Tyrws (hynny yw ‘Tyre’), rhan 
o Libanus heddiw, i Nebuchadnesar brenin Babilon ym 573 CC. Yn fuan wedyn, 
cyfyngwyd ar lwybr economaidd yr elît Tartesaidd i’r dwyrain, a daeth y beddau 
goludog i ben.

Ysgrifennodd Herodotos fod grßp o Roegiaid o Phocaea yng ngorllewin Asia 
Leiaf  wedi ymweld â Thartesos tua 550 CC, gan dderbyn croeso brwd a chyfoeth 
enfawr gan y llywodraethwr Tartesaidd, Arganthonios [’Αργανθωνιος]: 

Coflech rhyfelwr/
estela de guerrero,
Solana de Cabañas, 
Cáceres, gorllewin 
Sbaen, yn dangos tarian  
rhicyn-V, cleddyf  
siâp deilen, a gwaywf-
fon bigfain, drych a 
 cherbyd, tua 1200 CC 
[llun: R. J. Harrison]



§1.163 [Y] Phocaeaid oedd y Groegiaid cynharaf  i ymgymryd â mordeithiau 
hir: hwy oedd y rhai a ddarganfu’r Môr Adriatig, a Tyrrhenia, ac Iberia, a 
Thartesos . . .  Pan ddaethant i Dartesos daethant yn ffrindiau â brenin y 
Tartesiaid, a elwid Arganthonios.

Yn ei enw yntau gallwn adnabod y gair Celteg am ‘arian’, airgead  yn yr Wyddeleg, 
arian yn Gymraeg, arganto- yn iaith y Galiaid. Gwelwn hefyd yr ôl-ddodiad dwyfol 
neu fytholegol a geir mewn enwau Cymraeg megis Mabon, Modron, a Rhiannon.

Y mae’n ddigon dealladwy fod Arganthonios yn awyddus i’r Groegiaid o Phocaea 
sefydlu trefedigaeth ‘yn unrhyw fan a fynnent ar ei dir’. Ond ni allai’r Groegiaid 
achub Tartesos. Tua 540 CC cwympodd Phocaea i Cyrws y Persiad. Yn fuan wedi 
hynny, pan oedd Arganthonios wedi marw, dinistriwyd gweddill y llynges Phocaeaidd 
gan lu cyfun Etrusgaidd-Carthaginiaidd ger Alalia yn Corsica. Wedi hynny yr oedd 
Culfor Gibraltar ar gau i longau o wlad Groeg.

Ond yr oedd gan yr Iberiaid fynediad parhaus at fasnach Roegaidd a Charthag-
iniaidd  ar arfordir Canoldirol Sbaen. O ganlyniad, disodlwyd Tartesos gan y 
 diwylliant Iberaidd fel parth mwyaf  cyfoethog a deinamig y Penrhyn yn ystod y 
bumed ganrif  Cyn Crist.

Yr arysgrifau Tartesaidd

Un o ganlyniadau parhaol Cyfnod y Dwyreinio gynt a’i ddylanwad Phoenicaidd 
oedd fod y boblogaeth frodorol wedi mabwysiadu ysgrifennu alffabetig, yn y de-
orllewin i ddechrau. Y mae’r nifer o arysgrifau Tartesaidd ar garreg y gwyddys 
amdanynt bellach dros naw deg, ac y mae’r nifer yn cynyddu’n gyson wrth i rai 
newydd ddod i’r golwg drwy’r amser. Y mae’r rhain wedi eu crynhoi yn ddwys yn 
Ne Portiwgal. Ceir gwasgariad ehangach o ryw bymtheg ar draws de-orllewin Sbaen. 
Y mae’r arddangosfa orau o’r arysgrifau i’w gweld yn y Museu da Escrita do Sudoeste, 
amgueddfa newydd ac arloesol yn nhref  daleithiol hyfryd Almodôvar. 

Yn y lleiafrif  sylweddol o achosion lle y cafodd y cerrig eu darganfod yn eu 
hamgylchiadau gwreiddiol, a lle y mae hyn wedi’i gyhoeddi, y mannau darganfod 
yw mynwentydd o’r Oes Haearn Gynnar Iberaidd (tua 775 tan 500 CC). Dengys 
hynny fod yr arysgrifau’n perthyn i draddodiad angladdol. Yn hyn o beth y mae’r 
cerrig arysgrifedig Tartesaidd fwy na thebyg yn ffurfio cyfres ddi-dor gyda’r 100 
‘coflech rhyfelwr’   [estela de  guerrero] gyn-lythrennog o’r Oes Efydd Ddiweddar 
 Iberaidd [la Edad de Bronce Final] (o 1250–750 CC). Mewn tri chofadail sydd, fe 
 ym ddengys, yn cynrychioli cyfnod o drawsnewid, cyfunir delweddau arwrol â 
thestunau Tarteseg ar yr un  garreg [e.e. J.12.1].

Iaith Semiteg sy’n perthyn yn agos i’r Hebraeg a chyda gwyddor sydd hefyd yn 
debyg i’r Hebraeg yw’r iaith Phoeniceg. Seiliwyd y llythrennau Tartesaidd ar siapiau 
llythrennau Phoenicaidd a ddefnyddid yn ail hanner y nawfed ganrif  Cyn Crist. 
Ond y mae’n glir nad yw’r arysgrifau Tartesaidd wedi eu hysgrifennu yn yr iaith 
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Phoeniceg, na hyd yn oed yn defnyddio’r union wyddor Phoenicaidd mewn iaith 
arall. Yn hytrach y mae’r sgript Dartesaidd yn cynrychioli ailfeddwl sylweddol o’i 
ffynhonnell Semitig. Ac felly y mae’r sgript hon wedi cyflwyno her aruthrol i 
ymchwilwyr modern o ran dehongli neu ddadgodio. 

Nid oes arwyddion llafariaid yn yr wyddor Phoenicaidd, ac ychwanegodd pwy 

Rhai enwau lleoedd a grwpiau gyda’r terfyniad -brig\ yn y Penrhyn Iberaidd gorllewinol



bynnag a ddyfeisiodd yr wyddor Dartesaidd bump ohonynt. Y darganfyddiad  unigol 
pwysicaf  wrth ddehongli’r sgript Dartesaidd oedd gweld bod y tair atalsain—k/g, 
t/d, a b—yn wahanol gan ddibynnu ar ba un o’r pum llafariad a oedd yn dilyn. 
Felly, er enghraifft, defnyddir un arwydd k ar gyfer k neu g pan fydd a yn dilyn, 
ond un gwahanol o flaen e, neu i, neu o, neu u [sef  K  q g Q ]. Mewn geiriau eraill, 
y mae’r wyddor Dartesaidd yn adlewyrchu dealltwriaeth sylfaenol fod y cytseiniaid 
yn rhannu ansawdd ffonetig y llafariad sy’n dilyn. Gallai unrhyw un sy’n gyfarwydd 
â’r Wyddeleg neu Aeleg yr Alban weld yn y manylyn hwn awgrym cryf  yngl½n â pha 
deulu o ieithoedd y mae’r Darteseg yn perthyn iddo.

Erbyn dechrau’r 1990au yr oedd consensws digonol wedi ymddangos o ran 
 gwerthoedd ffonetig y llythrennau Tartesaidd a oedd yn digwydd amlaf. Felly, yr 
oedd modd cynnig darlleniadau o’r rhan fwyaf  o’r arysgrifau gyda llai a llai o fylchau 
ac ansicrwydd. 

Yn ystod y cyfnod hwn ceid ambell si fod rhai grwpiau o lythrennau Tartesaidd 
(wedi eu dadgodio) yn ymdebygu i enwau Celteg. Dilynodd gwrth-ddadl gref.  Wedi 
hynny, cytunodd dyrnaid o arbenigwyr ar gyfaddawd. Hynny yw: y gallai’r arysgri-
fau gynnwys ychydig o ‘elfennau’ Celteg, ond, at ei gilydd, y dylai’r iaith aros yn y 
categori ‘heb ei dehongli’. Ac yn fwy na thebyg na ellir ei galw yn Gelteg, na hyd yn 
oed Indo-Ewropeeg o gwbl. Ond nid yw hynny’n golygu bod Tarteseg yn edrych 
yn neilltuol debyg i unrhyw iaith arall.

Yr iaith Gelteg hynaf?

Hyd yma, nid yw’r lledawgrym petrus fod elfennau Celteg yn yr arysgrifau Tartesaidd 
wedi cael ystyriaeth haeddiannol oherwydd diffyg sylw arferol ysgolheigion Celtaidd 
ym Mhrydain, Iwerddon a Gogledd America tuag at ddarganfyddiadau o’r Penrhyn 
Iberaidd. Gßyr y rhan fwyaf  o arbenigwyr astudiaethau Celtaidd mai iaith Gelteg 
oedd yr iaith Geltibereg a siaredid yn nwyrain canol Sbaen yn ystod y canrifoedd 
olaf  Cyn Crist. Gwyddant hefyd am nifer o enwau lleoedd ac enwau grßp Celteg 
yn y Penrhyn gorllewinol (enwau gyda’r terfyniad -brig\ ‘bryngaer’ yn cyfateb i 
Gymraeg bre ‘bryn’, er enghraifft). Ond dyna hyd a lled y mater fel arfer. Y mae’r 
ddadl Dartesaidd wedi ei chadw o fewn y cylch cyfyng o arbenigwyr sy’n canol-
bwyntio ar olion enfawr ieithoedd cyn-Rufeinig Sbaen a Phortiwgal. Y mae’r holl 
gyhoeddiadau perthnasol wedi bod yn yr ieithoedd Sbaeneg, Almaeneg a 
 Phortiwgaleg.

Ond gallwn ddod at y Darteseg o gyfeiriad arall, o safbwynt yr ieithoedd 
Celteg gyda mwy o dystiolaeth ar eu cyfer—y Gymraeg, Gwyddeleg, Llydaweg a’r 
ieithoedd Hen Gelteg o ochr arall mynyddoedd y Pyreneau. Ac wedyn, y mae  Tarteseg 
yn edrych yn fwy yn hytrach nag yn llai Celteg. Yr ydym eisoes wedi nodi 
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 Arganthonios, y pendefig arian mewn enw a gweithred. 
Cyfeiriodd Herodotos hefyd at y Kun{tes, trigolion yr Algarve, ‘pobl fwyaf  

gorllewinol Ewrop’ a chymdogion y Keltoi (hynny yw y Celtiaid). Ymddengys fod 
yr enw Kun{tes yn cynnwys y gair ‘ci’ (lluosog ‘cßn’), sydd hefyd yn cael ei 
ddefnyddio’n drosiadol i olygu  ‘rhyfelwr, arwr’ (er enghraifft, yr uwch-arwr 
 Gwyddelig Cú Chulainn). Ceir yr enw gyda’r union ôl-ddodiad yn yr Hen Gymraeg: 
Cinuit o’r Kynwydyon, sylfaenydd prif  linach Ystrad Clud (o’r Frythoneg Cun{tio, 
*Cun{tiones). Yn ôl Bonedd Gw½r y Gogledd, llu o ryfelwyr oedd y Kynwydyon. Y mae’n 
bosibl, felly, fod enw’r Kun{tes yn Ne Portiwgal hefyd yn golygu ‘llu o ryfelwyr’.

Gan droi at yr arysgrifau Tarteseg, gellir ychwanegu llawer at y rhestr o enwau a 
geiriau cyffredin sy’n edrych yn Gelteg. Yn enwedig yn yr arysgrifau hwyaf  a’r rhai 
heb eu torri a mwyaf  darllenadwy, y mae rhywbeth fel mas critigol yn ymddangos, 
ac y mae’n ddigon o fas critigol i gymeradwyo’r ddamcaniaeth mai iaith Gelteg yn 
ei chyfanrwydd sydd yn yr arysgrifau, yn hytrach nag ambell  ‘elfen Gelteg’ hwnt ac 
yma. Ac felly, gallwn wrthod yr hen syniad mai iaith unigryw ac anhysbys yw  Tarteseg. 

Y mae’r geiriau sy’n ymddangos yn Gelteg yn addas iawn mewn bedd argraffiadau; 
a dyna beth yw’r arysgrifau. Er enghraifft, y mae pum rhes o lythrennau Tarteseg 
sy’n cyfateb i eiriau mewn ieithoedd Celteg eraill sy’n golygu ‘bedd’ neu ‘carnedd’ 
neu ‘twmwlws’ neu, fel berfau, ‘adeiladu carnedd’.

Gan ein bod yn yr Eisteddfod Genedlaethol, yr wyf  am ganolbwyntio ar esiam-
plau o eiriau yn y Gymraeg sy’n gytras â geiriau Tarteseg yn y testunau sy’n dilyn. 
Ond y mae digon o eiriau cytras hefyd yn yr Wyddeleg a hen ieithoedd Celteg y 
Cyfandir.

casgliad o enghreifftiau

[J.7.2] Yr un gyntaf  yw carreg arysgrifedig o Vale dos Vemelhos, yn Ne Portiwgal 
(sydd bellach yn yr Amgueddfa Drefol yn Loulé). Gan amlaf, y mae datganiad yr 
arysgrif  yn cychwyn ag enw—enw dyn neu fenyw a oedd dan y garreg, neu enw 
dwyfol. Darllenwch yn groes i’r cloc: erinoirenRakaa*| rayyoDop 
bootooyar[ | ]*aa kaaŕner-ion ire ‘Boddwar (neu Buddar) a adeiladodd y gw½r/
arwyr ei garnedd’. 
  Y mae ire yn golygu ‘gw½r’: Hen Gelteg *wiroi. 
 Y mae’n debyg fod enw’r gßr ei hun wedi ei seilio naill ai ar budd megis Buddug, 
neu ynteu boddw, megis enw’r sant Elfoddw.   

[J.1.4] Yr esiampl nesaf  yw carreg o Fonte Velha, De Portiwgal—dim ond un darn 
a thri gair arno sydd wedi goroesi. Darllenwch yn groes i’r cloc eto: akreh 
oeKruuiuheT . . . ]teekuui uurkee oteerkaa ‘y mae [rhywun] wedi gwneud bedd 
i (-)Tekos . . .’ neu  ‘. . . i Degos, -(s)-ek¯os, Segos.’

Y mae [-t]ekui neu [-s]egui yn y cyflwr dadiol yma [dative case]. ‘Dewr’ yw’r 

[ 288 ]                               tartess ian



ystyr, a’r gair cytras i -segos yn Gymraeg yw hy, fel ‘ga’ i fod mor hy?’ Posibilrwydd 
arall yw darllen yr enw fel [-t]ekui ac felly, hynny yw fel enw wedi’i seilio ar ‘teg’ fel 
sawl enw Cymraeg. 

Y mae uurkee yn cyfateb i’r ferf  Gymraeg Cynnar gworau sy’n golygu ‘gwnaeth, wedi 
gwneud’. 

Yr un yw’r gair Tarteseg oteerkaa â’r gair uodercos sy’n golygu ‘bedd’ yn iaith Gelteg 
Gâl.

[J.1.1] Un o’r arysgrifau Tarteseg hwyaf  a mwyaf  darllenadwy yw ‘Fonte Velha 6’: 
iin o oii s  a=eBe  rabore=iio  polog  niiSiqake[K]

Ranenan  ogole=laki  uiaRaodopariinopogol  (darllenwch 
yn groes i’r cloc yn cychwyn fan hyn) lokooboo≡niiraboo too aŕaiai kaaltee lokoon 
ane naŕkee kaakiiśiinkooloboo ii tee·ro-baare (be)e teasiioonii ‘i dduwiau 
Lugus a’r arweinwyr—ac i’r holl ddynion arwrol—, y mae claddedigaeth yn gorffwys yn 
awr yn ddisymud yn y llwyn cysegredig sydd wedi cario’r aberth i ffwrdd tua’r tir âr er 
mwyn iddynt roi [lles].’ 
 Y mae’r enw lluosog dwyfol lokooboo yn gytras â Lleu Llaw-gyffes yn y Mab-
inogi, a Lugh, enw brenin llwyth mytholegol y Tuatha Dé Danann yn y traddodiad 
Gwyddelig. Ceir yr un duw fel grßp yn y cyflwr dadiol fel LVCVBO dair gwaith yn 
Galicia (gogledd-orllewin Sbaen) ac fel Lugouibus yn Celtiberia yn nwyrain Sbaen.

Parthed niiraboo, dengys yr hen air Cymraeg nêr sy’n golygu ‘arglwydd’ fod yr 
enw yn Gelteg. Ac yr oedd llwyth o’r enw Neri neu Nerii yn Galicia yn ystod y  cyfnod 
Rhufeinig. 

Yr esboniad mwyaf  tebygol ar gyfer y gair Tarteseg aŕaiai (ac araianom yn 
y Geltibereg) yw fel gair cytras â tir âr ac aradr.  

Yn Hen Gelteg yr Eidal, sef  Gallia Cisalpina, ceir y gair lokan yn yr ystyr ‘bedd’ 
(vrnvm yng nghyfieithiad Lladin y testun Celteg) ac mae go-lo yn hen air Cymraeg 
sy’n golygu ‘claddu mewn bedd’. Yn wreiddiol y mae’r ffurf  hon yn ferf  sy’n 
golygu ‘gorwedd i lawr’. Ceir sawl ffurf  o’r ferf  hon yn yr arysgrifau Tarteseg: 
lakaatii ‘y mae’n gorwedd i lawr’, lakeentii ‘y maent hwy yn gorwedd i lawr’ a 
lakiinUii (efallai ‘yr wyf  yn gorwedd i lawr’), a ro·laHaa ‘yr wyf  wedi gorwedd 
i lawr’. 

Darn aml o iaith fformiwläig yr arysgrifau Tarteseg yw’r ferf  gyfansawdd 
eraboreeh   tee(-)e·ro-baare   ‘cariodd [y bedd hwn/angau] i ffwrdd.’

[J.18.2]  Dyma enghraifft arall o’r fformiwla hon: | aneraboreehna  | ..
[yn groes i’r cloc]]an tee(-)e·ro-baare  na[ŕ kee(. . .) Y mae pob elfen o’r cyfansod-
dair yn digwydd yn Gymraeg—rhagddodiaid, rhagenw mewnol a bôn y ferf, sef ail 
hanner arfer a cymer. Y mae’r defnydd o’r geiryn .ro- yn rhagflaenu bôn y ferf  yn 
nodweiddiadol o’r ieithoedd Celteg. Y mae’n gytras â’r geiryn perffeithiol Hen 
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Wyddeleg ro a Chymraeg Cynnar rhy, a ddefnyddiwyd yn yr un ffordd yn union. 

[J.19.2]  Y mae dau feddargraff  Tarteseg o fynwentydd yr wythfed i’r seithfed gan-
rif  Cyn Crist yn Pêgo, Portiwgal. Darganfuwyd sgarab Eifftaidd o 800 CC ymhlith 
y beddau hyn. Y mae’r arysgrif  fyrrach yn coffáu dyn o’r enw rioRoo  ooŕoir, 
sef  cyfansoddair o gor- a gßr, Celteg ¯or a ¯iros, Gorwr yn Gymraeg fel petai, 
Proto-Gelteg *U(p)er-¯iros.

[J.19.1] Y mae’r un hwy yn coffáu erioRooenabnuQatsenriil 
]liirnestaakuun baane≡ooŕoire.  Yr wyf  yn deall hynny fel ‘benyw o’r bobl sy’n 
byw nesaf  at y ll½r (neu’r môr)’, hynny yw ‘ger y lli’. Ac y mae hi hefyd yn fenyw, 
sef  yn wraig, i’r un Gorwr a enwir ar y garreg arall o fynwent Pego.

Gyda llaw, y mae’r gair Gwyddeleg bean—sy’n cyfateb i’r gair Tarteseg baane—yn 
golygu ‘gwraig’ yn ogystal â ‘benyw’. Ceir baane mewn sawl arysgrif  Darteseg arall, 
bob tro yn golygu ‘benyw’ neu ‘wraig’ neu’r ddwy yn ôl y cyd-destun. Y mae’r ffurf  
luosog enidol baaanon yn digwydd un waith.

 
[J.18.1] Y mae rhai cerrig Tartesaidd yn coffáu menywod yn eu henwau eu 
 hunain,  er  enghraifft, yr arysgrif  gyntaf  o ‘Mealha Nova’, Por tiwgal: 
oDreKanaÀi0op  bootiieana≡ keertoo  ‘Buddan ferch y cerddor’. Seili-
wyd ei henw ar yr un bôn â’r enw Buddug—Hen Gelteg Boudica, enw arwres enwog 
y Brythoniaid—hynny yw, yr elfen budd, buddugoliaeth, ac yn y blaen.

Gallwn ystyried mai tad Buddan, y cerddor, a oedd yn gyfrifol am gerfio ei bedd-
argraff, ac yr oedd y keertooi, hynny yw cerddorion neu grefftwyr Tartesos, yn 
gyfrifol am y ffenomen o lythreniaeth.

[J.53.1] Y mae arysgrif  o Alcalá del Río yn ardal Sevilla, Sbaen, yn dangos menyw 
yn dal swydd uchel ei statws, un rymus yn yr economi Dartesaidd a seiliwyd ar 
gyfoeth metelau: 8d4a9ahed-U6hsba-o9 baseta^a&e-

069aAa   kaSeta-a  [darllener yn glocwedd] helrao!Ro8  [dar-
llenner yn groes i’r cloc] ko-tu-ua-ratee tunUiitesbaan orbaa setaa lakeentii 
raAa≡kaaśetaana || bobe kooŕbeo baarleh ‘Y mae’r orsedd uchaf  wedi ei gwaredu i’r 
twmwlws gorau: y mae raAa, merch y saer cerbydau,  a’r gweinidog efydd, yn gorwedd 
[yma] nawr’.

Yr un ferf  yw’r Darteseg uaratee â gwared yn Gymraeg. Yn etymolegol, y mae 
gwared yn golygu ‘rhedeg o dan’, felly yn mynegi gweithred cerbyd neu geffyl. Ac y 
mae pump ar hugain o gerrig Tartesaidd o’r cyfnod cyn ysgrifennu sy’n dangos 
cerbydau. 

Yr ail air tunbiitesbaan yw y twmpath neu’r domen fwyaf, wedi’i thyfu fwyaf, gyda 
therfyniad y radd eithaf.
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Yr wyf  yn deall orbaa setaa fel cyfansoddair cytras yn ei dwy elfen i gorsedd. Mae’r 
elfen gyntaf  yn y radd eithaf, felly goruchaf sedd neu gorsedd fwyaf, orau. setaa yw sedd, lle 
eistedd, y bôn yn gorsedd, hefyd yn asedd, gair Hen Gymraeg am gerbyd rhyfel Celtaidd.

kaaśetaana yw’r ffurf  fenywaidd sy’n cyfateb i’r teitl swyddogol gwrywaidd 
cassidannos ‘gweinidog efydd’ a geir sawl gwaith yn Hen Gelteg Gâl, lle y ceir 
ARGANTODANNOS  ‘gweinidog arian’ yn aml hefyd.

Yr un yw kooŕbeo, enw tad yr ymadawedig, â’r enw gwrywaidd Hen Wyddeleg 
Corb a hefyd hanner cyntaf  yr enw Gwyddeleg cyffredin iawn Cormac, Corbmacc yn 
 wreiddiol. Mae’r gair Hen Wyddeleg corb yn digwydd hefyd i olygu ‘cerbyd’. Felly, mae’n 
debyg fod kooŕbeo yn enwi tad raAa yn ôl ei grefft. 

Gyda llaw, y mae rhyw fath o odl neu gynghanedd yn cysylltu enw’r ymad-
awedig raAa â’r ferf  gwared, ac eto orbaa ‘goruchaf ’ ag enw ei thad kooŕbeo, yn 
ogystal â chytseinedd rhwng tu-ua-ratee a tunbiitesbaan. 

kotuuaratee 
tunbiitesbaan orb aa 
setaa lakeentii raHaa 
kaaśetaana kooŕbeo 

 [J.4.2] Y mae delwedd Dartesaidd o un o’r duwiesau Celtaidd enwocaf  yn ym-
ddangos ar ddwy garreg doredig o’r un deunydd ac o’r un trwch a ddarganfuwyd yn 
Benaciate, San Bartolomeu de Messines, Portiwgal. Ar y gyntaf  (J.4.2), y mae rhai 
 llythrennau Tartesaidd yn ddarllenadwy uwchben delwedd o ferch yn  marchogaeth 
wysg ei hochr ar geffyl mawr ac yn chwifio gwialen hir yn ei llaw chwith.

[J.4.1] Y mae’r ail garreg o Benaciate yn darllen: ?ibooi ion (neu iboon ion) 
asune≡ uarbaan ≡ekuuŕine  obaar   baara*******taa oretoo/  ‘Yn y dref  (??) 
. . . yr wyf  i [h.y. y cofeb hwn] wedi cario i’r un uchaf, i Asun\ (??yr asen- dduwies/
caseg) a’r Farch-Frenhines . . . o waredigaeth (< rhedeg o dan).’ 

Ceir Assuna fel enw menyw yng Ngâl.
Ar gyfer ekuuŕine cymharer y gair Cymraeg ebol am yr elfen gyntaf, a rhiain yn 

yr ystyr wreiddiol ‘brenhines’ neu ‘dduwies’ am yr ail elfen. 
[J.5.1] Y mae’r gair Tarteseg am frenhines neu dduwies yn digwydd mewn arysgrif  

arall sy’n galw ar grßp o dduwiesau: istaa|iboo rinoeboo |anakeenake:e|iboo ‘i’r 
duwiesau brodorol hyn’, neu gyda’r un geiriau Celteg yn Gymraeg ‘i’r rhianedd 
anianol hyn’.

[J.4.1] oretoo yw’r berfenw sy’n cyfateb i  ua-ratee ‘wedi gwaredu / wedi rhedeg 
odanodd’ a drafodais i eisoes. 

Y mae ugeiniau o gysegriadau i’r farch-dduwies Epona wedi eu darganfod yng 
Ngâl. Yn aml, cyfeirir ati yn llawn fel EPONAE REGiNAE ‘i’r Farch-Dduwies 
 Frenhines’, sy’n cyfateb yn union i ddwy elfen ekuu-ŕine yn yr iaith Darteseg. Ceir 
nifer o gerf luniau yn dangos Epona yn marchogaeth ar geffyl neu ferlyn. Yn y 
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Mabinogi y mae  Rhiannon yn ymddangos fel marchog dirgel ar bwys gorsedd hudol. 
Y mae ei henw hi yn golygu ‘Brenhines Ddwyfol’ ac yn cynnwys ail elfen ekuu-ŕine.

Ceir digon o dystiolaeth archaeolegol am gwlt ceffylau ymhlith y Tartesiaid, 
megis y cerfluniau hyn o’r ganolfan gwlt yn Marchena ger Sevilla [gweler t. 46].

[J.12.1] Yr arysgrif  Dartesaidd fwyaf  ffotogenig yw’r rhyfelwr o Abóboda, sy’n 
ffurfio cyswllt clir rhwng yr arysgrifau a choflechi’r rhyfelwyr o’r Oes Efydd 
 Ddiweddar. Y mae’r testun yn darllen: ha5 umi0neKRan | :eisuhlauri 
[darllener yn groes i’r cloc] e 9 o  b a9eAata-eahe  [chwith i’r dde] 
iru≡alkuu — sie: naŕkeentii — mubaa tee.ro-baare Aataaneatee ‘Mae Mum\ 
φataneat{ (“mamaeth i’r un adeiniog”) wedi dwyn ymaith yr arwr <ac> Alkos, y 
rhain sy’n gorwedd [yma] yn awr’. 

Y mae Aataaneatee ‘i’r un adeiniog’, o bosibl, yn cyfeirio at agwedd arswydus 
y rhyfelwr: mewn arfwisg a harnais, y mae’n chwifio gwaywffyn byr mewn dwy law 
wedi’u hestyn allan. Y mae un o’r arwyr ym marwnadau’r Gododdin hefyd yn cael ei 
alw yn ‘adeinawg mewn brwydr’, ac yn gwisgo harnais brwydr. Ymladdai arwyr y 
Gododdin hefyd â gwaywffyn byr.

Dyma esiamplau o waywffyn Tartesaidd o’r teip perthnasol mewn casgliad 
 cyfoethog o fetelwaith o Huelva, Sbaen, sy’n dyddio o’r ddegfed ganrif  Cyn Crist 
[gweler t. 76].  

Goblygiadau

Gallwn estyn y casgliad gan restru llawer mwy o eiriau ac enwau cysylltiedig o’r 
Llydaweg, Gwyddeleg a Chelteg y Cyfandir yn ogystal â’r Gymraeg. Os yw’r casgliad 
hyd yma yn ddigon i ddangos bod yn y Darteseg fwy nag ambell elfen Gelteg, y 
mae sail dros ailddehongli llawer o’r athrawiaeth safonol am y Celtiaid a hyd yn oed 
Celtigrwydd Cymru.

Y syniad cyffredin yw fod yr ieithoedd Hen Gelteg wedi lledaenu o famwlad 
yng nghanolbarth Ewrop, lle’r oeddynt mewn cyswllt agos â diwylliannau La Tène 
a Hallstatt yr Oes Haearn  (tua 800–50 CC).  Serch hynny, ychydig sydd i’w weld 
yn gyffredin rhwng Tartesos a Hallstatt a La Tène. Mewn gwirionedd, yr oedd 
Tartesos wedi dod i ben cyn i’r deunydd La Tène cynharaf  gychwyn yn y bumed 
ganrif  Cyn Crist, ac y mae’n debyg fod yr arysgrifau Tartesaidd hefyd wedi darfod 
cyn cychwyn La Tène.

Ar y llaw arall, yr oedd Ynysoedd Prydain a de-orllewin Iberia wedi bod yn 
aelodau llawn o Oes Efydd yr Iwerydd. 

Cydnabuwyd ers tro fod cyfatebiaeth agos rhwng lluniau’r arfau ar goflechi’r 
rhyfelwyr Iberaidd ac arteffactau go iawn o’r Oes Efydd Ddiweddar yn Iwerddon 
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a Phrydain: hynny yw, tarianau gyda rhicyn-V, cleddyfau siâp deilen a gwaywffyn 
pigfain. 

Felly, hoffwn ailgyfeirio ein meddyliau oddi wrth Hallstatt a La Tène i edrych 
tuag at berthnasau tramor Prydain ac Iwerddon yn ystod eu Hoes Efydd Ddiwed-
dar gyfoethog a rhyngwladol hwy. Ac wedyn, efallai nad yw’n gymaint o syndod 
fod Tartesos o’r diwedd yn datgelu rhai o’i ddirgelion mewn iaith y gellir ei chym-
haru â’r Gymraeg.

 
ail gasgliad

Y mae’r cysyniad modern o’r Celtiaid wedi ei seilio ar dri chategori o dystiolaeth:

 • (yn gyntaf) pobl a alwyd yn Keltoí gan y Groegiaid; 

 • (yn ail) yr ieithoedd Hen Gelteg; 

 • (yn drydydd) diwylliannau archaeolegol Hallstatt a La Tène.

Er mwyn lleoli gwreiddiau’r Celtiaid mewn amser a gofod, rhoddwyd blaenoriaeth 
i’r categori olaf, sy’n pwysleisio canolbarth Ewrop, yn benodol y tiroedd o gwmpas 
mynyddoedd yr Alpau a’r parth lle y mae’r afonydd mawr yn dod at ei gilydd—
Daniwb, Rhine, a Marne a Seine, Loire, Rhône a Saône, a Po. Gwelwyd yr Oes 
Haearn Gynnar fel cyfnod allweddol, tua 800–400 CC.

Casgliad y ddarlith hon yw fod tystiolaeth well a chynharach ar gyfer dwy allan 
o’r tair elfen uchod yn rhanbarth Tartesos nag yng nghanolbarth Ewrop: hynny yw, 
Celtiaid fel pobl a elwid yn Keltoí ac fel siaradwyr ieithoedd Hen Gelteg.

Ymddengys fod datganiad enwog Herodotos fod y Keltoí, sef  y Celtiaid, yn byw 
ar ran uchaf  afon Daniwb wedi ei seilio ar ei syniad dryslyd fod yr afon yn tarddu’n 
agos at ‘Pyr{n{’, hynny yw, mynyddoedd y Pyreneau. Tua 430 CC, ysgrifennodd fel 
a ganlyn:

§2.34. [Y mae afon Daniwb], a chanddi ffynhonnell ymhlith y Keltoí [Celtiaid] 
yn Pyr{n{, yn rhedeg drwy holl ganolbarth Ewrop cyn cyrraedd y Môr Du 
yn Istri, trefedigaeth Miletos. Y mae’r Celtiaid yn byw y tu hwnt i Golofnau 
Ercwlff, yn nes at y Kun{sioi [Kun{tes], y bobl fwyaf  gorllewinol yn Ewrop.

Ac ysgrifennodd Herodotos hefyd:

§4.48.  . . . Y mae Afon Daniwb, y ffrwd rymus honno,—sy’n codi ymhlith y 
Celtiaid, y bobl fwyaf  gorllewinol, ar ôl y Kun{tes, o holl bobloedd Ewrop—
yn croesi ar hyd y cyfandir cyn cyrraedd Scythia.



[ 294 ]                               tartess ian

Yn amlwg, yr oedd gan Herodotos fwy o wybodaeth pan ysgrifennodd am y Celt-
iaid yn ‘byw y tu hwnt i Golofnau Ercwlff ’, wrth ymyl y Kun{tes, nag am ddyffryn 
Daniwb. Felly, yr oedd y Celtiaid yn yr ardal lle y diflanasai teyrnas Tartesos cyn y 
flwyddyn 500 CC.


