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Diolch i’r Sefydliad Dysgu a Gwaith am fy ngwahodd i draddodi’r ddarlith heno ac i’r Brifysgol 
Agored Cymru am eu cefnogaeth. 
 
Ac wrth gwrs diolch i bawb ohonoch chi sydd yma yn y Redhouse.  
 
Mae’n wir anrhydedd gallu siarad gyda chi yn yr adeilad hwn sydd mor llawn o hanes ac yn wir yn 
y dref hon sydd â lle mor arbennig yn hanes Cymru.   
 
A gyda chryn dipyn o wyleidd-dra rwy’n sefyll o’ch blaenau chi heddiw i draddodi darlith sy’n dwyn 
enw Raymond Williams. 
 
Mae ei ddisgleirdeb, ei dreiddgarwch a’i dosturi yn gwneud ei ysgrifennu mor bwerus ac 
addysgiadol heddiw ag y bu erioed.   
 
Wrth baratoi at heddiw edrychais ar lawer o’r hyn a ysgrifennodd yn benodol am Gymru a 
hunaniaeth a’r diwylliant Cymreig, ac nid o angenrheidrwydd yr hyn y seiliwyd ei fri rhyngwladol 
arno. Mae wedi bod yn brofiad cwbl gyfareddol.   
 
Yn ei ddarn ‘Welsh Culture’, a ysgrifennwyd yn 1975, ysgrifennodd, “The feeling for the past is 
more than a fancy, but it’s how past and present relate that tells in a culture.”  
 
A’i afael ar y berthynas honno rhwng ein gorffennol a’n presennol yma yng Nghymru, a’r heriau a 
wynebwn wrth archwilio cysyniadau fel hunaniaeth a chenedligrwydd, dyna i mi yn union beth sy’n 
ysbrydoliaeth ac, yn yr amgylchiadau arbennig yma, yn codi ofn arnaf trwy fy nhin!  
 
Dechreuaf, felly, gyda’r unig beth y teimlaf fod gen i unrhyw fath o awdurdod i allu sefyll yma a 
siarad gyda chi amdano, sef - fi fy hun. 
 
Fy mhrofiad personol i.  
 
A gall hyd yn oed hynny fynd braidd yn sigledig, i fod yn onest.  
 
Rwyf wedi treulio’r rhan fwyaf o fy mywyd y tu allan i Gymru.   
 
Gadewais fy nghartref ym Mhort Talbot i fynd i ysgol ddrama yn Llundain pan oeddwn i’n 18 
mlwydd oed ac rwyf wedi byw hwnt ac yma yr ochr draw i Bont Hafren, ac ar wahanol bellteroedd 
oddi wrthi, fyth oddi ar hynny.  
 
Dim ond ar ôl i mi adael y dechreuais hyd yn oed feddwl efallai fod yna’r fath beth â 
‘Chymreigrwydd'. 
 
Fel pysgodyn a ddysgodd beth oedd gwlybaniaeth pan laniodd ar y lan, yn gegrwth a’i lygaid yn 
chwyddo. 
 
Roeddwn wedi bod gymaint ‘oddi mewn’ i Gymru fel na oeddwn wedi adnabod unrhyw beth 
gwahanol i’w gymharu ag e.  
 
Wrth feddwl yn ôl, cyrhaeddais Lundain heb unrhyw wir ymdeimlad o fod yn wahanol, dim 
ymdeimlad o ddod o ddiwylliant neu ddosbarth arbennig na dim byd felly.   
 
Roeddwn wedi bod yn ymwybodol o ddigwyddiadau o fy nghwmpas wrth i mi dyfu, yn enwedig yng 
nghanol yr 80au wrth gwrs,  ond roeddwn i’n canolbwyntio mor glos ar y profiad o fod yn fy 
arddegau, gyda’r holl hunan-obsesiwn y gall hynny ei olygu, fel nad oeddwn wedi deall llawn 
arwyddocâd yr hyn oedd yn digwydd yng Nghymru ar y pryd, ac mae’n debyg fy mod yn credu nad 
oedd fy nghynefin fawr gwahanol i bobman arall. 
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Fod y byd i gyd yn gwmws run fath â Phort Talbot ond… bod mwy ohono fe. 
 
Prin oeddwn i’n mynd i Gastell Nedd, heb sôn am fynd yn bellach. 
 
Ac yna, un dydd, ddim yn hir ar ôl imi gyrraedd Llundain, fe gerddais i McDonalds a doedd neb yn 
fy neall pan ofynnais i am laeth. 
 
“Milk!” 
 
“MILK!!!” 
 
Dyw e ddim mor anodd â hynny nag yw? 
 
“MIIILLLK!!!?” 
 
“Oh, milk?” 
 
DEWCH NAWR! Wir??? Ydi e mor wahanol? 
 
Ta beth, mae’n debyg taw dyna ble dechreuodd e. Y mater o’i ‘gael e wedi’i adlewyrchu yn ôl ataf 
fy mod i’n wahanol’. 
 
Ond doeddwn i ddim yn hoffi hynny.  
 
Roeddwn i eisiau bod yn wahanol.  
 
Ond roeddwn am i hynny ddigwydd yn y ffordd oeddwn i’n ei dewis.  
 
Roedd yn gas gen i’r teimlad o gael fy ninoethi. 
 
Doeddwn i ddim am i fy ngwahaniaeth fod yn rhywbeth oedd yn cael ei ddiffinio gan bobl eraill. 
 
Roeddwn eisiau cael rheolaeth drosto. 
 
Felly, dechreuais addasu.  
 
Newid fy siâp i guddio’r gwahaniaeth hwnnw fel y gallwn i reoli pryd y byddai’n cael ei weld neu 
beidio. 
 
Yn yr wythnos neu ddwy gyntaf yn yr ysgol ddrama, rwy’n cofio un o’r athrawon llais yn gofyn a gai 
hi fy recordio fi’n siarad.  
 
Dywedodd y byddai’n gwneud hynny gyda llawer o fyfyrwyr oedd ag acenion rhanbarthol eitha’ cryf 
pan oedden nhw’n cyrraedd. 
 
Roedd hi’n defnyddio’r rhain fel cymhorthion dysgu ar gyfer adegau pan oedd angen i rywun 
ddysgu acen arbennig ar gyfer drama.  
 
Dywedodd bod rhaid iddi wneud hyn yn ystod yr ychydig wythnosau cyntaf gan fod myfyrwyr yn 
tueddu i golli eu hacenion yn fuan ac roedd hi’n rhy hwyr wedyn. 
 
Mi hoffwn i glywed y tâp hwnnw nawr.  
 
Does gen i ddim syniad sut oeddwn i’n swnio’r adeg honno.  
 
Dair blynedd yn ddiweddarach, a finnau newydd orffen yn yr ysgol ddrama a dechrau ar fy swydd 
gyntaf, fe wnes fy nghyfweliad teledu cyntaf erioed.  
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Roedd hyn ar gyfer rhaglen newyddion Gymreig ac ynglŷn â’r actor ifanc ’ma o Gymru yn serennu 
gyferbyn â Vanessa Redgrave yn y West End. 
 
Yn weddol ddiweddar roeddwn i yn nhŷ fy mam a ’nhad gyda fy merch, ac ar ddamwain fe 
ddaethon ni o hyd i recordiad fideo o’r cyfweliad hwnnw. 
 
Yn amlwg, roedd Mam a Dad wedi recordio popeth a ddangoswyd erioed oedd yn cyfeirio ataf fi yn 
uniongyrchol, neu’n anuniongyrchol, neu nid fi o gwbl ond rhywun oedd yn edrych braidd yn debyg 
i mi petai chi’n craffu, o’r foment y gadewais i’r ysgol ddrama tan yr union eiliad yma heddiw - 
maen nhw’n recordio hwn nawr wrth eistedd yn y rhes yma fan hyn. 
 
Ta beth, roedd gweld y cyfweliad yna’n eitha’ sioc. Wrth i mi wylio, gan geisio anwybyddu 
chwerthin afreolus fy merch, doedd gyda fi ddim affliw o syniad pwy oedd y person yma o’n i’n 
weld.   
 
Doedd gydag yntau ddim affliw o syniad pwy oedd e chwaith.  
 
Roedd ganddo glustdlws anferth yn ei glust chwith, hyder ffug yn ymylu ar haerllugrwydd ac yn sicr 
doedd e ddim yn swnio’n Gymreig.   
 
I fod yn onest, rwy’n synnu nad oedd pobl wastad yn dod i roi clatsien i mi. 
 
Mae’n syndod y fath effaith y gall peidio cael eich deall mewn McDonalds yn Llundain ei gael ar 
fywyd rhywun.   
 
Yn ystod y tair blynedd hynny roeddwn i’n amlwg wedi gwneud job dda iawn arnaf i fy hun.  
 
Nid fy mod i’n ceisio cuddio o ble’r oeddwn i’n dod.  
 
Doedd gen i ddim embaras ynglŷn â bod yn Gymro na dim byd felly. 
 
Roedd fel pe bawn i newydd sylweddoli, heb fod angen i neb ddweud, fy mod i’n wynebu maes o 
‘arallrwydd’ cwbl ddi-ildio, o fy nghwmpas ym mhobman, yn gawraidd uwch fy mhen.  
 
Fel ton enfawr yn codi, yn cael ei gwthio ymlaen gan rymoedd na allwn ond prin eu gweld ond y 
gwyddwn y bydden nhw’n golchi drosof ar amrantiad.   
 
A gwyddwn nad oedd gen i fawr ddim i ddal gafael ynddo i wrthsefyll y cerrynt di-droi’n-ôl.  
 
Ar ryw lefel, heb fod yn ymwybodol o hynny, penderfynais y byddwn yn troi a nofio gyda’r llif.  
 
Byddwn yn gohirio trafod telerau fy ngwahaniaeth tan rywbryd eto, unwaith y byddwn wedi dysgu 
nofio gyda grym y llanw. 
 
Fe gymerodd amser hir iawn i mi ddechrau deall canlyniadau’r ffordd ydych chi’n ymateb wrth weld 
eich synnwyr gwahaniaeth yn cael ei ddiffinio gan bobl eraill. 
 
Yr anawsterau y gall hyn ei greu wrth i chi ddatblygu ymwybyddiaeth wirioneddol o hunaniaeth. 
 
Y modd y gall eich datgysylltu oddi wrth eich gorffennol. 
 
Cafodd fy ngwahaniaeth, fy Nghymreigtodd, er gyflwyno i mi gyntaf drwy sioc o’r tu allan.   
 
Argyfwng adnabod.  
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Ac fe ymatebais trwy gymhathu a chyfaddasu mewn modd y tybiwn fy mod yn ei reoli ond a oedd 
mewn gwirionedd yn drysu fy synnwyr o hunaniaeth i’r fath raddau fel y byddai’n cymryd sawl 
blwyddyn i mi ddechrau dod i delerau ag e.  
 
“Who speaks for Wales?  
 
Nobody.  
 
That is both the problem and the encouragement. 
 
Encouragement because the most valuable emphasis in Welsh culture is that everybody should 
speak and have the right to speak:  
 
an idea of an equal-standing and participating democracy which was there in experience before it 
became theory.  
 
Problem because Wales has suffered and is suffering acute economic, political, and cultural 
strains, and by the fact of history has to try and resolve them in a world of crude power 
relationships and distant parliaments.” 
 
Ysgrifennwyd y geiriau yna gan Raymond Williams yn 1971.  
 
Bedwar deg chwech o flynyddoedd yn ôl gofynnodd y cwestiwn ‘Pwy sy’n siarad dros Gymru?’, 
mewn amgylchiadau gwahanol iawn. 
 
Pa mor wahanol? 
 
Wel, gadewch i ni weld. 
 
Yn 1971, roedd y Ceidwadwyr mewn llywodraeth gydag Edward Heath yn Brif Weinidog. 
 
Yn yr un fwyddyn, gyda Harold Wilson yn arweinydd Llafur, ysgrifennodd Williams am ‘the long 
crisis of British socialism, now coming to a decisive stage in the condition of the Labour Party.’  
 
Ar draws y sbectrwm gwleidyddol, roedd pobl yn ymlafnio i ddygymod â dirywiad diwydiannau 
traddodiadol – glo, dur – ynghyd â’r addewid a’r pryderon am yr hyn y gallai technolegau newydd 
eu cyflwyno.  
 
Sefydlodd Syr Julian Hodge Fanc Masnachol Cymru i ddarparu gwasanaethau bancio a 
chyfnogaeth yr oedd ei wir angen ar fusneau bach a chanolig Cymru.  
 
Dechreuodd Gorsaf Bŵer Wylfa weithio ar Ynys Môn y flwyddyn honno. 
 
Yn sgil tîm rygbi Cymru’n ennill eu chweched Camp Lawn pleidleisiwyd John Dawes yn 
Bersonoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru. 
 
Yn yr un flwyddyn daeth yn gyfreithiol i gofrestru priodasau yn Gymraeg, roedd ymgyrch 
Cymdeithas yr Iaith i dynnu neu ddifrodi arwyddion ffyrdd Saesneg, gyda phrotestwyr yn cael eu 
llusgo i ffwrdd o weithgareddau llys yng Nghaerfyrddin yn erbyn wyth o’u haelodau.  
 
Dewiswyd Merthyr Tudful yn un o’r lleoliadau ar gyfer ffilmio ’10 Rillington Place’. 
 
Daeth sioe ‘Ryan a Ronnie’ mor boblogaidd fel iddi gael ei symud i BBC1 a chael ei darlledu yn 
Saesneg, gyda’r tair cyfres gyntaf yn cael eu dangos rhwng 1971 a 1973, a chafodd Nerys Hughes 
ei llwyddiant mawr ar yr hyn a ddaeth yn sioe deledu aruthrol boblogaidd, ‘The Liver Birds’. 
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Ym Mhort Talbot yn unig, roedd 5 papur newydd yn cyflogi 11 o ohebwyr rhyngddyn nhw, i gyd 
wedi eu lleoli mewn swyddfeydd o fewn y dref ac yn cystadlu’n ffyrnig i gael gafael ar y stori leol 
fawr nesaf o flaen y lleill.  
 
Ganwyd dau ffigwr arloesol yng ngwleidyddiaeth Cymru, arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood a’r 
Ysgrifennydd Addysg yn y Cabinet, Kirsty Williams. 
 
A bu farw un o feirdd mwyaf Cymru’r 20fed ganrif, Waldo Williams. 
 
Roedd y teitl Tywysog Cymru, teitl a roddwyd i Sais fyth oddi ar gwymp Llywelyn ap Gruffydd yn y 
13eg ganrif, yn cael ei ddal, fel y mae heddiw, gan Charles, o Dŷ Windsor. 
 
Ac yn llenwi’r swydd fwyaf pwerus yng ngwleidyddiaeth Cymru, y gweinidog pwysicaf yn 
Llywodraeth Ei Mawrhydi gyda chyfrifoldebau dros Gymru, a phennaeth y Swyddfa Gymreig, yw’r 
AS Ceidwadol dros Hendon South, Peter Thomas.  
 
‘A world of crude power relationships and distant parliaments’ in which to try and resolve the ‘acute 
economic, political and cultural strains’ being suffered by Wales as a result of the ‘fact of history’, 
chwedl Raymond Williams.  
 
Roedd hi’n 20 mlynedd yn ôl i eleni, a 26 blynedd ar ôl i Williams ysgrifennu am y ‘distant 
parliaments’ hynny, pan benderfynodd Cymru ddod â gwneud-penderfyniadau yn nes at y bobl 
trwy bleidleisio dros greu Cynulliad i Gymru gyda phwerau datganoledig. 
 
Cyn i ni gyrraedd y fan honno, fodd bynnag, pan oedd hi’n 8 mlynedd ar ôl i Williams ofyn ei 
gwestiwn, cynhaliwyd y refferendwm cyntaf ar y mater yn 1979; wedi’r hyn oedd, yn ôl pob sôn, yn 
ymgyrch wenwynllyd, y tro hwnnw atebodd pleidleiswyr Cymru NA pendant a gwrthod ar ei ben y 
posibilrwydd o gael eu senedd eu hunain. . 
 
Dim ond 12% o etholwyr Cymru a bleidleisiodd dros gael eu Cynulliad eu hunain y tro hwnnw, yn 
1979. 
 
Beth felly a newidiodd? 
 
Wel, un o ddigwyddiadau nodedig eraill 1979 oedd yr etholiad cyffredinol, a hwnnw dan ddylanwad 
trwm y ‘winter of discontent”, a gwraig o’r enw Margaret Thatcher yn dod i rym. 
 
Daeth y gaeaf y flwyddyn honno mewn modd na fyddai’n cael ei weld eto hyd at Dymor 7 y ‘Game 
of Thrones’. 
 
Am y 18 nesaf, er gwaethaf pleidleisio’n barhaus ac yn llethol dros Lafur, bu Cymru’n gwylio’r naill 
lywodraeth Dorïaidd ar ôl y llall yn dal mewn grym ac unwaith eto Ysgrifennydd Gwladol Torïaidd a 
gafodd y gwaith o gynrychioli buddiannau Cymru a hyrwyddo’r materion oedd yn bwysig i’r Cymry 
yng nghynteddau grym yn San Steffan bell.   
 
Am 15 o’r blynyddoedd hynny, Sais oedd hwnnw.  
 
Ac un o’r rhai hynny oedd John Redwood. 
 
Y dyn a wnaeth gawlach o feimio anthem genedlaethol Cymru, ac a edrychai fel petai wedi ei osod 
ar y ddaear hon yn unswydd i godi gwrychyn y Cymry.    
 
Ond yn ystod teyrnasiad Nicholas Edwards, AS Ceidwadol Sir Benfro ac Ysgrifennydd Gwladol 
Cymru rhwng 1979 a 1987, ar ôl dioddef hunllef streic y glowyr a’r dinistr anfaddeuol a ddilynodd, 
yr edrychodd Cymru fel petai ei llygaid wedi agor. 
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Roedd yn dod i sylweddoli, yn ôl pob golwg, sefyllfa mor fregus yr oedd y wlad ynddi pan adawyd 
hi ar drugaredd  llywodraeth  Geidwadol ddidostur, oedd yn benderfynol o ddinistrio’r undebau a 
gwneud esiampl o’r glowyr aeth ar streic. 
 
Fel y dywedodd Dafydd Elis Thomas yn ddiweddar, “Gadewch inni beidio anghofio ymhle’r oedden 
ni ac o ble’r ydyn ni wedi dod, a’r fath gachu’r ydyn ni wedi gorfod ei ddioddef!” 
 
Ac felly, yn ôl pob golwg, pan gododd y cyfle eto ar ôl i Tony Blaid a’i Blaid Lafur ‘newydd’ 
ysgubo’n fuddugoliaethus i Downing Street yn 1997, gwnaeth Cymru’n siŵr y tro hwnnw y 
bydden nhw’n bachu ar y cyfle.   
 
Ond hyd yn oed bryd hynny, ar ôl i’r wlad fynd trwy gymaint, ar ôl iddi weld cymaint o’r hyn yr oedd 
wedi adeiladu ei synnwyr hunaniaeth arno yn cael ei ddryllio a’i adael i drengi, hyd yn oed wedyn 
yn y bleidlais i gymryd y grym yn ei dwylo ei hun, neu o leiaf i ddechrau’r broses honno, cael a 
chael oedd hi. 
 
Pleidleisiodd 49.7% NA. 
 
Pleidleisiodd 50.3% IE. 
 
Llai nag un y cant o wahaniaeth. 
 
Yn amlwg, teimlad cryf o ofn.  
 
O fod yn ofalus wrth gymryd mwy o gyfrifoldebau, efallai.  
 
O anesmwythder wrth feddwl am fwy o ymwahanu ar draws y ‘dŵr coch clir’ sydd rhyngom â 
chanolfan grym ym mhalas San Steffan bell. 
 
Ugain mlynedd wedyn, mae’n cael ei weld yn un o brif lwyddiannau datganoli ei fod yn cael ei 
dderbyn yn gyffredinol bellach fod gan Gymru hawl yn wir i gael ei Chynulliad ei hun.   
 
I’r mwyafrif mae tu hwnt i’r dychymyg bellach mynd yn ôl i’r sefyllfa cyn ’97, cyflwr a ddisgrifiwyd 
gan Kevin Morgan, Athro Llywodraethiant a Datblygu ym Mhrifysgol Caerdydd, fel, “the 
ignominious position of being a quango state led by quangos.” 
 
Mae’n ymddangos fod yr ofn a’r anesmwythder hwnnw bellach wedi diflannu.  
 
Wel nid, efallai, ynghylch yr hyn y mae datganoli wedi ei gyflawni hyd yma, ond o leiaf cyhyd ag y 
mae egwyddor sylfaenol datganoli yn y cwestiwn - fod llywodraeth sy’n nes at y bobl yn llawer 
gwell a mwy effeithiol na llywodraeth sy’n bell i ffwrdd. 
 
Yn wir, gellir dweud fod awydd i ddod â phwerau gwneud penderfyniadau yn nes adref yn ffactor 
arwyddocaol mewn refferendwm diweddarach a all gael effaith enfawr ar bobl a chymunedau yng 
Nghymru.  
 
Rhannwyd y wlad unwaith eto gan y bleidlais Brexit.  
 
Er i Gymru, fel  un o’r llefydd mwyaf difreintiedig yn economaidd yn Ewrop gyfan, fod yn elwa o 
gyllideb yr UE, gan dderbyn symiau mawr o gyllid strwythurol, cymorthdaliadau amaethyddol a 
llawer mwy, eto fe benderfynodd mwyafrif yn y wlad y byddai’n well ganddyn nhw, ar y cyfan, ildio 
pa fanteision economaidd bynnag oedden nhw’n eu derbyn er mwyn ‘cymryd rheolaeth yn ôl’.  
 
Mae rheolaeth dros beth fydden ni’n ei gael yn ôl, a’i gael yn ôl gan bwy, yn gwestiynau ychydig yn 
fwy cymhleth ond does dim dwywaith fod teimlad cryf o anniddigrwydd gyda’r status quo a hen 
awydd rhwystredig am newid yn un o’r prif  ysgogiadau dros ganlyniad y bleidlais yng Nghymru.   
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Fel y dywedodd Williams - “Everybody should speak and have the right to speak”. 
 
Wrth gwrs, os bydd pobl yn teimlo’u bod wedi cael eu hamddifadu’n hir o’u hawl i siarad, ac yn 
sydyn yn cael y cyfle hwnnw, mae wastad yn bosib iawn na fyddan nhw’n dweud yr hyn ydych chi 
eisiau ei glywed. 
 
Roedd Llafur Cymru yn gwbl gadarn o blaid aros yn yr Undeb Ewropeaidd.  
 
Pam felly y byddai’r union bobl sy’n rhoi Llafur Cymru mewn grym yn y naill etholiad ar ôl y llall, 
pobl sydd wedi gweld llywodraeth yn dod yn nes atyn nhw am yr ugain mlynedd diwethaf trwy eu 
cynulliad cenedlaethol eu hunain a’i bwerau datganoledig, dan arweiniad dyn  a ddisgrifiwyd fel 
arweinydd y ‘peiriant etholiadol mwyaf anorchfygol’ a welwyd erioed yn y Deyrnas Unedig, pam y 
byddai’r union bobl hynny yn teimlo eu bod wedi cael eu hamddifadu’n hir o’r hawl i siarad, ac yn yr 
hyn oedd o bosib y bleidlais bwysicaf yng Nghymru mewn cenedlaethau, nid yn unig yn pleidleisio 
yn erbyn yr arweinydd anorchfygol hwnnw a dymuniadau ei blaid ond, yn wahanol i’r Alban a 
Gogledd Iwerddon, pleidleisio i bob pwrpas mewn cytgord gyda’r wlad nad yw, yn hanesyddol, 
wedi dangos yr awydd lleiaf i weithredu er lles Cymru? 
 
Pan ddown ni at bleidlais Brexit  - ‘For Wales - see England.’  
 
Y neges ysgeler honno oedd y cyfan a ysgrifennwyd ar gyfer Cymru yn argraffiad 1888 o’r 
Encyclopedia Britannica. 
 
‘For Wales - see England.’ 
 
Mae’r pedwar gair byr yna yn llwythog gyda mwy o hanes, cymhlethdod ac ymrannu nag y byddai 
byth yn bosib i neb eu dadbacio yma heddiw.  
 
Dyna oedd Williams yn ei olygu wrth sôn am ‘the fact of history’. 
 
Ond heb ryw fath o ddealltwriaeth o’r stori honno a’i hanes arteithiol, allwn ni ddim hyd yn oed 
ddechrau ateb y cwestiwn, sydd mor llawn o wrthddywediadau.   
 
Oherwydd mae’n stori am genedl na fu erioed, yn ymladd i fod.  
 
Hanes pobl sydd wastad yn cael eu syfrdanu a’u ffurfio a’u rheoli o’r tu allan. 
 
Hanes proses hir o goncwest a gorthrwm diddiwedd 
 
Hanes ymladd chwerw ac ysbeilio a gwahaniaethu. 
 
Ond hefyd, cymodi a chymathu ac addasu. 
 
O’r Rhufeiniaid i’r Eingl Sacsoniaid i’r Normaniaid, fe ddaethon nhw i gyd yma i’n hollti, i’n rheoli a’n 
tawelu.  
 
I’n plygu i’w hewyllys eu hunain. 
 
Fe adeiladon nhw eu ffyrdd, codi eu muriau, codi eu cestyll. 
 
Fe newidion nhw’n hiaith, fe newidion nhw’n ffydd, fe newidion nhw’n syniad o ni’n hunain.   
 
A thrwy’r cyfan, fe geision ni fyw dan gysgod eu pwerau. 
 
Cawsom ein gwthio i fod yn bobl. 
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Am 1500 mlynedd, rhwng goresgyniad y Rhufeiniaid a’n ‘cyfeddiannaeth’ terfynol dan deyrnasiad 
Harri VIII, roedd yna gyfnodau byr pan oedd y posibilrwydd o rywbeth amgenach yn dechrau egino.  
 
Ble gallai ‘ffaith hanes’ gwbl wahanol ddechrau ffurfio. 
 
Yng Nghymru’r ddegfed ganrif, yn nyddiau’r Eingl-Sacsonaidd, ymddangosodd y gobaith yn 
Neddfau  Hywel Dda. 
 
Casglodd Brenin Deheubarth gyfreithwyr arbenigol ac offeiriaid o bob rhan o Gymru at ei gilydd i 
adolygu a chyfundrefu cyfraith frodorol Cymru. 
 
Roedd Cyfreithiau Hywel Dda yn cael eu gweld fel fframwaith cyfreithiol cyfiawn a thrugarog y 
gallai pobl gyda’u hiaith eu hunain ac arweinydd gyda’r ddawn i uno eu defnyddio fel sylfaen ar 
gyfer cenedligrwydd.   
 
Byddai’n cynnal yr addewid honno hyd at 1536 a’r Deddfau Uno pan ddaeth brenin Lloegr, Harri 
VIII â’r freuddwyd i ben a deddfu mai cyfraith Lloegr fyddai’r unig gyfraith yng Nghymru. 
 
A dyna’r sefyllfa hyd heddiw. 
 
Cafodd ynadon heddwch Seisnig eu penodi ledled Cymru a’r Saesneg fyddai unig iaith y llysoedd.   
 
Gwaharddwyd defnyddwyr y Gymraeg rhag derbyn swyddi cyhoeddus ac yn sgil hynny daeth 
dosbarth rheoli Cymreig oedd yn rhugl yn y Saesneg i rym.  
 
Ymddangosodd ennyd arall o bosibilrwydd yn y 13eg ganrif dan reolaeth Llywelyn ap Gruffydd.  
 
Mewn cyfnod o drais mileinig pan oedd brad yn ofn cyson, cododd un o blith llawer o dywysogion 
i’r brig.  
 
Daeth Llywelyn Ein Llyw Olaf, fel y byddai’n cael ei alw wedyn, yn dywysog brodorol cyntaf Cymru 
a’r unig un i gael ei gydnabod felly gan frenin Lloegr. 
 
Roedd gan Gymru unwaith eto gyfle i adeiladu ei gwladwriaeth ifanc ei hun.  
 
Ei hiaith ei hun, ei deddfau ei hun, ei phŵer ei hun i godi trethi a llunio’r sefydliadau i’w pharhau i’r 
dyfodol fel cenedl-wladwriaeth i’r dyfodol. 
 
Parhaodd yr ennyd honno am ddeng mlynedd.  
 
Roedd olynydd brenin Lloegr, Edward I, eisiau grym dros Brydain gyfan iddo’i hun.  
 
Ar ol concro gwrthryfel Cymru dan arweiniad Llywelyn, dinistriodd Edward y wladwriaeth Gymreig 
newydd-anedig yn llwyr.  
 
Cipiodd ei thir a’i chestyll, dygodd ei thrysorau, dinistriodd ei heglwysi a charcharodd 
ddisgynyddion Llywelyn. 
 
Cryfhaodd y brenin Seisnig ei afael ar Gymru gyda’i Gylch Haearn bondigrybwyll - cyfres o gestyll 
carreg drudfawr ar hyd a lled Cymru i gadw’r tywysogaethau dan reolaeth a damsang yn ddidostur 
ar unrhyw bosibilrwydd o wrthryfel. 
 
Ac yn 1301, yng ngweithred olaf ei oruchafiaeth, gosododd Edward y teitl Tywysog Cymru ar ei 
etifedd Seisnig ei hun, traddodiad sy’n parhau hyd heddiw.  
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Yr olaf o hanesion amgen  posibl Cymru, ac efallai'r un y mae mwyaf o alaru na ddigwyddodd, yw’r 
un lle byddem yn byw mewn cenedl-wladwriaeth Gymreig a honno’n hanu’n uniongyrchol mewn 
llinell ddi-dor o deyrnasiad y ‘Mab Darogan’, Owain Glyndŵr. 
 
Ar ddechrau’r 15fed ganrif roedd Glyndŵr yn edrych yn arweinydd annhebygol i’r chwyldro - aelod 
o’r uchelwyr Cymreig, canol oed, soffistigedig, yn cymysgu’r rhwydd ymhlith y dysgedig a’r cefnog 
ar y ddwy ochr i’r ffin rhwng Cymru a Lloegr. 
 
Roedd wedi astudio’r gyfraith, wedi marchogaeth gyda byddinoedd y Brenin yn yr Alban ac efallai 
hyd yn oed wedi gweithredu fel sgweier i’r un a ddaeth wedyn yn Harri IV yn Lloegr. 
 
Ond yn 1400 fe ddechreuodd wrthryfel ffyrnig yn erbyn rheolaeth Lloegr a fyddai’n para am 
ddegawd, pan welwyd e’n cael ei ddyrchafu’n wir Dywysog Cymru a phan ddaeth cenedl 
wladwriaeth Cymru yn nes nag  fu erioed cyn hynny.  
 
Wrth i’r gwrthryfel fagu momentwm, dechreuodd milwyr oedd wedi eu hanfon i’w rwystro newid 
ochr.  
 
Aeth Lloegr i banig, a chyhoeddwyd Deddfau Cosb gwahaniaethol erchyll y erbyn y Cymry.  
 
Er mai bwriad y rhain oedd ail sefydlu goruchafiaeth Lloegr, y canlyniad oedd gyrru mwy a mwy o’r 
Cymry i gefnogi achos Glyndwr. 
 
Wrth iddo ysgubo trwy Gymru meddiannodd y naill gastell ar ôl y llall, llosgodd ei ffordd trwy 
ddyffryn Tywi ac ymlaen i Went. 
 
Daeth adroddiadau am fyfyrwyr Cymreig yn Rhydychen yn gadael eu hastudiaethau i ymuno ag 
Owain, llafurwyr a chrefftwyr yn gadael eu cyflogwyr yn Lloegr, cannoedd o fwasaethwyr a milwyr 
eraill o Gymru yn cefnu ar wasanaethu Lloegr a dod adref i’w gwlad eu hunain i ymuno yn y 
gwrthryfel yn erbyn y Saeson unwaith eto.  
 
Yn 1404, gwelwyd Owain yn gwneud castell Harlech yn bencadlys ac yn cael ei goroni’n Dywysog 
Cymru. 
 
Mae’n sefydlu senedd ym Machynlleth a chasglu gweinidogion galluog o’i gwmpas.  
 
Mae’n sefydlu cynghreiriau gyda’r Ffrancwyr a’r Albanwyr.  
 
Ac mae’n cyhoeddi ei raglen ar gyfer dyfodol Cymru - gwladwriaeth sofran, gydag Eglwys Gymreig 
yn annibynnol ar Gaergaint, prifysgolion cenedlaethol yn y gogledd a’r de, a mynd yn ôl at 
Ddeddfau blaengar Hywel Dda. 
 
Mae’n weledigaeth syfrdanol o feiddgar ar gyfer y tir hwn a fu’n byw dan sawdl mileinig cyhyd. 
 
Mae’n gosod sylfeini ar gyfer dyfodol wedi ei adeiladu ar gyd-fuddiannau a chyd gyfoeth.  
 
Mae’n ysbrydoli’r Cymry i weithredu gyda dewrder ac aberth rhyfeddol.   
 
O’r diwedd, dyma’r hyn oedden nhw wedi bod yn dyheu amdano ond heb feiddio gobeithio y 
byddai ryw ddydd yn cael ei wireddu.  
 
Nid pobl yn unig, ond cenedl. 
 
Nid gwlad yn unig, ond cenedl wladwriaeth. 
 
Ond ddaeth e ddim i fod. 
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Mae adeiladu cenedl yn cymryd amser. Mae angen cefnogaeth. Mae angen ei gwarchod er mwyn 
i’w sefydliadau gael magu gwreiddiau. Er mwyn i’w hyder dyfu. Er mwyn i’w chymunedau ffynnu. 
 
Chwalodd y cynghreiriau. Gwaniodd yr adnoddau. A daeth yr amser i ben.  
 
Ar ôl blynyddoedd lawer o ddamsiel y Cymry dan draed, o Owain Glyndŵr yn gwylio’i reolaeth yn 
cilio’n araf, cwympodd y wlad i afael y wladwriaeth Seisnig unwaith eto. 
 
Ar ôl cael ei gornelu yn Harlech, ei wraig a’i deulu’n cael eu carcharu a chyn hir eu lladd, gwnaeth 
Tywysog olaf Cymru ei hun yn ffoadur.  
 
Er i frenin Lloegr ei hela ni lwyddwyd i’w ddal, anwybyddodd Owain sawl cynnig o bardwn 
brenhinol ac er i wobrau enfawr gael eu cynnig, ni chafodd erioed ei fradychu. 
 
Fel rhyw arwydd olaf i’r oesoedd i ddod, mae’r Mab Darogan yn diflannu mewn dirgelwch o’r llyfrau 
hanes a daw Cymru, ar ôl cael ei churo unwaith eto, heb arweinydd a phob gobaith wedi ei 
ddiffodd, yn bobl orchfygedig drachefn.   
 
Gant ac ugain yn unig o flynyddoedd wedi hynny, rhoddodd Deddfau Uno Harri VIII yr atalnod lawn 
derfynol ar y frawddeg Gymreig. 
 
Wrth gwrs, ddaeth hanes ddim i ben y tro hwnnw ac aeth stori Cymru ymlaen ac ymlaen, ond 
ddaethom ni byth mor agos wedi hynny.  
 
Agos at fod.  
 
Ni’n hunain, yn llwyr.  
 
Neu o leiaf, addewid o hynny. 
 
Felly, dyma ni’n addasu, yn symud, yn cymhwyso.  
 
I Gymru’r 16eg ganrif, yn sydyn fe agorodd Deddfau Uno Harri y drws i gymdeithas Seisnig 
ehangach a chymerodd llawer eu cyfle i ruthro drwyddo a gwella’u byd. 
 
Caniatawyd i fonedd Cymru godi trwy’r rhengoedd Seisnig, priodi i mewn i’r sefydliad hwnnw, 
gwasgaru ei ddylanwad, ac yn dâl am hynny fe edrychon nhw’r ffordd arall wrth i arwyddion ffydd 
Cymru gael eu dwyn oddi arni. 
 
Llanwyd coffrau Protestannaidd newydd gyda hen drysorau Catholig Cymru.   
 
Creiriau Cymreig yn cael eu lladrata, eu gemau’n cael eu meddiannu a’u llosgi, gwydr a 
cherfluniau’n cael eu dryllio, cwpanau cymun yn cael eu dinistrio, allorau’n cael eu malu.   
 
Fe ddysgon ni siarad fel nhw, gweithredu fel nhw, meddwl fel nhw, 
 
Wel, fe wnaeth rhai ohonom. 
 
Erbyn 1600, roedd yna fwy o Gymry’n byw yn Llundain nag yn unrhyw dref yng Nghymru. 
 
I’r rhai oedd yn byw mewn tlodi yn ôl yng Nghymru, daeth Beibl William Morgan, ysblennydd a 
thrawsffurfiol. 
 
Gair Duw, am y tro cyntaf, yn Gymraeg.  
 
Iaith a allai bellach ffynnu fel cyfrwng addoli ac ysbrydolrwydd, a hyn oll yn bosibl oherwydd cyswllt 
rhwng siaradwyr Cymraeg a’r frenhiniaeth Seisnig.  
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Yn gymaint felly nes i’r Cymry, yn Rhyfel Cartref Lloegr yn yr 17eg ganrif, ochri gyda’r brenhinwyr 
Catholig.   
 
Mae’n anodd dychmygu y byddai’r un bobl yn ddiweddarach yn dod yn adnabyddus am eu 
Hanghydffurfiaeth radical a’u sosialaeth filwriaethus. 
 
Fel y dywedodd Williams, “It was not the race that changed; it was the history.” 
 
Ac fel  yr ysgrifennodd Gerald Morgan yn ei ‘Brief History of Wales’, 
 
“While Scotland was still a monarchy with all the necessary institutions of government, Wales only 
had its own language, and a history it couldn’t quite forget.  
 
Many people tried to forget both. 
 
Institutional life had been completely absorbed into England.  
 
While there was now a recognisable boundary between English counties and Welsh counties, in 
political terms it was not a boundary at all.  
 
The Welsh had abandoned the national struggle in favour of English freedoms: the future struggle 
would be for identity.  
 
For Wales, see England.” 
 
 
Beth felly fu hynt y frwydro honno dros hunaniaeth? 
 
Yn ôl Williams, yma wrth iddo dyfu y dechreuodd ei addysg ddatgelu bylchau mawr. 
 
“…that is to say: a gap in the Welsh history for the four centuries after the Acts of Union; a gap in 
the English history, or was it also Welsh, which had brought the tram road and the railway through 
our valley, and which was there visible every night, above Brynarw, when they cleared the blast 
furnace at Blaenavon and the glow hung in the sky. 
 
All the complications, all the real difficulties, are there in those gaps, and it is these that not only I, 
but most of us, find so hard to grasp, to decipher, to connect, as we try to make sense of what is 
called Welsh Culture.” 
 
Oherwydd, beth sy’n dechrau tyfu yn y bylchau hynny yw’r syniad o Brydeindod.  
 
Gyda’i gymhlethdod o ran hunaniaethau a ffyddlondeb. 
 
Gwrthdaro buddiannau i godi’r bendro a sawl apêl daer i’r galon am deyrngarwch. 
 
Cafodd yr hyn a ddechreuodd fel undeb gwleidyddol rhwng seneddau Lloegr a’r Alban hwb arall yn 
sgil Rhyfeloedd Napoleon a’r cyfle i’r Saeson a’r Albanwyr uno a pheidio â bod yn Gatholigion ar 
unrhyw gyfrif, ac yn fwy pendant byth, peidio bod yn Ffrancwyr. 
 
Aeth pethau dipyn yn fwy cymhleth wedyn pan ymunodd teyrnas Gatholig-yn-bennaf Iwerddon â’r 
undeb Prydeinig newydd hwn. 
 
Ond fel y digwyddodd, roedd y wladwriaeth Brydeinig yn fodlon anwybyddu’r darn Catholig cyn 
belled fod y darn pwysicaf ‘unrhyw beth heblaw’r Ffrancwyr’ yn ei le. 
 
Yn 1832, safodd y gwleidydd Gwyddelig Daniel O'Connell yn Nhŷ’r Cyffredin Prydain a datgan, 
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“The people of Ireland are ready to become a portion of the British Empire, provided they be made 
so in reality and not in name alone; they are ready to become a kind of West Briton if made so in 
benefits and justice; but if not, we are Irishmen again.” 
 
A dyna stori yw honno. 
 
Mae’r blynyddoedd o dywallt gwaed a brwydrau’r Gwyddelod yn rhan amlwg iawn yn llyfr 
Prydeindod.   
 
Doedd yna ddim araith rybuddiol hanesyddol o Gymru na rhestr o amodau y seiliwyd cynnydd 
Cymru o fewn yr undeb arnyn nhw oherwydd bod Cymru, wrth gwrs, eisoes yn rhan o Loegr. 
 
Doedd yna ddim senedd Gymreig i gyd-drafod gyda hi, dim brenhiniaeth Gymreig i’w thawelu, dim 
sefydliadau gwladwriaethol Cymreig i fargeinio gyda nhw oherwydd, fel y gwelsom, doedd dim un 
o’r pethau hyn wedi cael yr hawl i flaguro.  
 
Doedd yna ddim araith, oherwydd nad oedd neb i’w llefaru. . 
 
Gan symud ymlaen, doedd hunaniaeth genedlaethol Brydeinig erbyn hyn ddim yn cael ei yrru 
ymlaen gan Brotestaniaeth, ond gan wyntoedd nerthol imperialaeth. 
 
I rai, fe ddaeth yr Ymerodraeth Brydeinig newydd oedd ar ei phrifiant â chyfleoedd digyffelyb ar 
gyfer dringo cymdeithasol a chasglu cyfoeth preifat.   
 
A chafodd yr imperialaeth hynod broffidiol hwnnw ei danwydd a’i ymborth trwy ddyfodiad yr hyn 
oedd i drawsnewid Cymru ym mhob ffordd bosib - y Chwyldro Diwydiannol. 
 
Yn ei gyflwyniad disglair i gasgliad Raymond Williams, ‘Who Speaks For Wales? Nation, Culture, 
Identity’, mae’r golygydd Daniel Williams yn disgrifio hyn fel, 
 
 ‘… the transformation of an agricultural people of about 500,000 in 1800, into an urban population 
of 2,500,000 by 1911. 
 
The shift from a pastoral country with its population fairly evenly spread throughout its regions into 
a predominantly industrial nation with its urban majority packed into the southern coalfield was 
accompanied by significant cultural shifts that were the making of modern Wales; geographically 
from country to city; politically from Liberal to Labour, linguistically from Welsh to English.” 
 
Mynnai’r peiriant rhyfel imperialaidd Prydeinig gael ei fwydo a disgynnodd diwydianwyr mawr y 
cyfnod ar Gymru, gyda’i chyfoeth naturiol, a’i rheibio i’r fath raddau fel ein bod yn dal i deimlo’r 
effeithiau heddiw. 
 
Gogledd-ddwyrain Cymru a gafodd yr amrywiaeth mwyaf o ddiwydiannu ond y datblygiadau yn y 
de-ddwyrain a fyddai’n fwyaf sylweddol.  
 
Y gweithfeydd haearn yma ym Merthyr Tudful – Cyfarthfa a Dowlais yn arbennig – a roddodd 
fodolaeth i dref ddiwydiannol gyntaf Cymru.  
 
Erbyn 1830 roedd Sir Fynwy a dwyrain Morgannwg yn cynhyrchu hanner yr haearn oedd yn cael ei 
allforio gan Brydain.  
 
Roedd technoleg newydd y peiriannau stêm yn cael ei redeg ar gyflenwad cyson o lo, felly roedd 
synhwyrol yn economaidd canolbwyntio diwydiannau mewn meysydd glo ble galla gellid cyflenwi’r 
peiriannau yn rhwydd. 
 
Ac felly y dechreuwyd trawsffurfio meysydd glo de Cymru.  
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Daeth mewnlifiad enfawr ac amrywiol i’r cymoedd glofaol hynny.  
 
Dechreuodd cymunedau godi ym mhobman, weithiau dan amodau anhygoel o galed.   
 
Lle’r oedd pobl wedi eu gwasgaru ar draws tirwedd wledig yn eu gorffennol amaethyddol, bellach 
roedd y diwydiannau newydd nawr yn eu gorfodi i weithio a byw ochr yn ochr.   
 
Roedd y cymunedau a ddatblygwyd yn clystyru pobl gyda’i gilydd mewn ffyrdd oedd yn siwr o fod 
yn hynod ymfflamychol ar y dechrau, a hwythau’n llawn o ddynion ifanc anhydrin a ddaeth yno o 
bob rhan o Gymru a thu hwnt, i gyd â’u bryd ar fod yn rhan o’r gweithlu diwydiannol newydd hwn. 
 
Ond wrth i amser fynd rhagddo, byddai’r cymunedau newydd hynny, y cydymwybyddiaeth a’r 
cydsefyll y daethant i’w cynrychioli, yn y pendraw yn ffurfio sylfaen i gnewyllyn newydd ar gyfer 
hunaniaeth Gymreig.  
 
Un wedi ei chanoli ar ymwybyddiaeth wleidyddol, seiliedig ar ddosbarth, a ddatblygodd mewn 
ymateb i agosatrwydd y cymunedau a chaledi ac ansicrwydd eu hamodau gweithio.   
 
Er gwaetha’r addewid am gyd hunaniaeth Brydeinig a’r llu o fendithion a fyddai’n deillio o hynny, yn 
sicr doedd y cyfoeth enfawr oedd yn cael ei gynhyrchu gan y cloddio rheibus ar dirlun Cymru ddim 
yn cael ei rannu’n gyfartal gyda’r bobl oedd yn gorfod gwneud y llafur caled.  
 
Ar wahân i’r stadau personol anferth oedd yn cael eu hadeiladu gan y meistri haearn a chewri 
diwydiannol eraill, roedd arian yn cael ei wario ar greu isadeiledd o fewn Cymru, ond un wedi ei 
seilio’n llwyr ar gael y cyfoeth allan dros y ffiniau. 
 
Doedd y rhwydwaith o borthladdoedd a rheilffyrdd a ddaeth i fodolaeth ddim wedi eu creu gydag 
unrhyw fwriad o wasanaethu buddiannau Cymru, ddim ond i fodloni anghenion ‘Prydeinig’ uwch, 
gyda’i hymerodraeth yn tyfu, a llenwi pocedi’r rhai fyddai’n elwa mwyaf arni. 
 
Hyd yn oed heddiw, ceisiwch deithio rhwng gogledd a de Cymru a chewch weld faint o egni a 
fuddsoddwyd i wneud y daith mor rhwydd ag sy’n bosib.  
 
Byddai crefydd hefyd yn cymryd ei le yn rheng flaen y trawsnewid hwn yng Nghymru.   
 
Roedd Diwygiad Methodistaidd y 18fed ganrif hefyd yn un o’r symudiadau crefyddol a 
chymdeithasol mwyaf arwyddocaol yn hanes Cymru.  
 
Ers yr oesoedd canol, yr eglwys sefydledig yng Nghymru oedd Eglwys Loegr.   
 
Ond yn sgil y brwdfrydedd tu ôl i dwf Anghydffurfiaeth yng Nghymru, erbyn canol y 19eg ganrif 
roedd wedi dod yn wlad anghydffurfiol yn bennaf ac erbyn 1920 roedd yr Eglwys yng Nghymru 
wedi ei datgysylltu ac yn hunan lywodraethol. 
 
Ar un adeg yn ystod y newid crefyddol hwn roedd capel Cymreig newydd yn cael ei godi bob 8 
diwrnod! 
 
Yn 1850 roedd yna 5 capel am bob 2 eglwys. 
 
Roedd yr hyn a ddechreuodd mewn ardaloedd gwledig bychan wedi ymledu i ganolfannau 
diwydiannol newydd yn y de wrth i’r mewnfudwyr ddod â’u hangerdd crefyddol gyda nhw. 
 
Mewn mannau fel yma ym Merthyr, ac Aberdâr, Llanelli a Chastell Nedd, roedd Anghydffurfiaeth 
yn tyfu law yn llaw â’r twf diwydiannol cyflym. 
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Gosododd Williams yr angerdd obsesiynol hwn a ddangosodd Cymru wrth arddel Anghydffurfiaeth 
o fewn cyd-destun hanes hir y wlad o ormes a rhwystredigaeth. 
 
Dywedodd fod y grefydd wedi gwneud ei ffordd “into a people and a culture which for other 
reasons, within the general subordination, had a great store of readiness and longing and potential 
energy, which came to give the movement quite specific passions and intensities.” 
 
Golygai fod dosbarth canol Cymreig newydd wedi dechrau tyfu a thra-arglwyddiaethu ar fywyd 
cyhoeddus ledled Cymru.  
 
Diaconiaid a gweinidogion, siopwyr a gwleidyddion. 
 
Yng Nghymru’r 19eg ganrif, roedd yr addewid o barchusrwydd Prydeinig, gyda’i hymerodraeth 
ddisglair, yn cynnig lle breiniol yn y byd i’r elit newydd hwn.  
 
Fel y mae Simon Brooks yn dadlau yn ei lyfr ‘Why Wales Never Was’,  
 
“The very social classes that in other countries formed the backbone of national movements…saw 
in Britishness the opportunity for personal advancement.” 
 
Wrth i’r Gymru Fictorianaidd gymryd ei lle ymysg cymdeithasau mwyaf modern y byd, medd 
Brooks, 
 
“..although the middle class was small, it could have spread the gospel of nationalism, but it did 
not.” 
 
Yn y ganrif gythryblus hon yn hanes Cymru, roedd yn dod yn fwyfwy amlwg wrth i’r wlad gael ei 
hailffurfio o’ch cwmpas chi, fod y trawsnewid yn siarad iaith, ac nad y Gymraeg oedd yr iaith 
honno.  
 
Fe’i gwnaed yn glir iawn yn yr adroddiad llywodraeth ffiaidd hwnnw a fyddai’n cael ei adnabod fel 
Brad y Llyfrau Gleision beth oedd Prydain yn ei ddisgwyl.   
 
Cynhaliwyd yr ymchwiliad cyhoeddus yn 1846, gan dri chomisiynydd Seisnig, i edrych ar bryderon 
ynghylch cyflwr addysg Cymru. 
 
Fe ddaethon nhw ar ymweliad a chasglu tystiolaeth o bob rhan o Gymru.  
 
Fodd bynnag, doedden nhw’n siarad dim Cymraeg ac fe seiliwyd eu hadroddiad yn bennaf ar yr 
hyn ddywedwyd wrthyn nhw gan dirfeddianwyr cyfoethog a chlerigwyr Anglicanaidd, grwpiau oedd 
ddim yn enwog am eu cydymdeimlad â’r Gymraeg nac yn wir Anghydffurfiaeth. 
 
Doedd hi’n fawr o syndod fod eu hadroddiad swyddogol y flwyddyn ganlynol yn ddamniol ei 
ddyfarniad. 
 
Daeth i’r casgliad fod y Cymry’n bobl ddiog ac anfoesol ac mai’r prif reswm am hynny oedd eu 
defnydd parhaus o’r iaith Gymraeg ac ymlediad afiach Anghydffurfiaeth. 
 
Roedd y neges yn glir – mae’r byd yn newid, mae’ch gwlad yn newid, yn moderneiddio.  
 
Mae yna gyfoeth mawr i’w wneud; grym a dylanwad i’w cronni. 
 
Dydych chi ddim eisiau cael eich gadael ar ôl. Ydych chi? 
 
Mae Brooks yn dadlau, petai yna fudiad cenedlaethol trefnus yr adeg honno, i sicrhau fod Deddfau 
Addysg 1870 a 1889 wedi rhoi ei phriod le i’r Gymraeg fel cyfrwng addysg yn ysgolion Cymru, yna 
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ar y foment dyngedfennol pan gyrhaeddodd y lliaws mewnfudwyr ar ddiwedd y 19eg ganrif, fyddai 
dim angen i ‘ddadfeiliad ieithyddol’ y maes glo fod yn anochel. 
 
Yr hyn a ddigwyddodd, er gwaethaf dicter rhai, oedd i adroddiad y Llyfrau Gleision annog y 
dosbarth canol Cymreig i anwesu eu Prydeindod a mwynhau bendithion imperialaeth Brydeinig. 
 
Os oedd arbenigrwydd eu hiaith ar drai, fe allen nhw fod yn fodlon bod eu crefydd a’r gafael oedd 
gan Anghydffurfiaeth ar eu cymdeithas yn ffynhonnell gadarn i ‘arwahanrwydd’ Cymru. 
 
Ac o ran y dynion dosbarth canol oedd wedi gadael eu cartrefi Cymraeg yng nghefn gwlad i ddod 
yn rhan o’r bwrlwm diwydiannol newydd, roedden nhw’n ymuno â mewnfudwyr o bob rhan arall o’r 
ynysoedd Prydeinig. 
 
Gyda’i gilydd roedden nhw bellach yn rhan o gymuned ble’r oedd y Gymraeg a’r Saesneg yn cael 
eu siarad. 
 
Dros gyfnod o amser, yn wahanol i’r Gymru amaethyddol yr oedden nhw wedi teithio’n wreiddiol 
ohoni, nid iaith oedd yn rhoi synnwyr hunaniaeth i’r cymunedau hyn - ond dosbarth. 
 
Yn y diwedd fe fydden nhw’n dod i deimlo ar adegau fod ganddyn nhw fwy yn gyffredin gyda 
chymunedau glofaol yng ngogledd ddwyrain Loegr na gyda theuluoedd amaethyddol Cymraeg eu 
hiaith gogledd Cymru. 
 
Doedd chwyldro Cymreig dreisgar, fel ymgais y Siartwyr i greu gwrthryfel yn 1839 gyda’u 
gorymdaith arfog i Gasnewydd, neu’r gwrthryfel gwaedlyd ac ysgytwol yma ym Merthyr yn 1831, 
ddim yn deillio o ymdeimlad o hunaniaeth genedlaethol, ddim yn ymwybodol beth bynnag. 
 
Roedden nhw’n rhan o ymwybyddiaeth o undod mwy seiliedig ar ddosbarth ac ymateb i amodau a 
dicter diwydiannol lleol.  
 
Bellach roedd tair edau yn ymddangos o fewn hunaniaeth Cymru. . 
 
Roedd un, wledig yn bennaf, yn troelli o gwmpas yr iaith a’i chysylltiad gyda hanes, gan ymwneud 
yn fwyfwy gyda’r pwysau oedd yn bygwth ei bodolaeth. 
 
Un arall yn ymwneud â gwleidyddiaeth newydd y dosbarth gweithiol, yn brwydro yn erbyn 
grymoedd trachwantus cyfalafiaeth, a’i gwreiddiau yn y de diwydiannol. 
 
A’r drydedd, wedi ei thrwytho mewn Anghydffurfiaeth ddosbarth canol rhyddfrydig yn anwesu 
Prydeindod a’i unigolyddiaeth. 
 
Dim ond wrth i ni gyrraedd yr ugeinfed ganrif y daeth y tair edau yn fwy o broblem ac yn ddryslyd.  
 
Trwy’r bondio mawr yn ystod dau ryfel byd a’r caledi enbyd yn y blynyddoedd rhyngddyn nhw.  
 
Y Streic Gyffredinol a rhaglen drawsffurfiol fawr llywodraeth Atlee wedi’r rhyfel gyda’i gweledigaeth 
gyffredinol o les a gofal iechyd i bawb. . 
 
Gyda Chymro wrth wraidd y cyfan. 
 
Uchafbwynt heb os, i’r hyn y gall Prydeindod gwir gynhwysol ei gynnig. 
 
Hefyd, yr ymosodiad ar ganolfan awyrennau Penyberth, boddi cwm Tryweryn i greu cronfa ddŵr 
Seisnig, a’r sedd gyntaf i Blaid Cymru yn senedd Prydain. 
 
Bygwth bomiau, ac arwisgiadau.  
 



 16 o 33 

Dinistrio’r diwydiant glo ac ymosodiadau ar undebau llafur. 
 
Lagwnau a thraciau rasio a Seimon Glyn. 
 
Datganoli a Brexit. 
 
Heddiw rydym yn dal i geisio gwneud synnwyr o sut y mae’r edeifion wedi esblygu, ac yn newid o 
hyd, wrth wynebu pwysau allanol. 
 
Yn ei draethawd yn 1975 ar ‘Welsh Culture’, ysgrifennodd Williams, 
 
“It is easy to speak of a proud, independent people.  
 
The rhetoric warms the heart.  
 
But you can be proud without being independent; you often have to be. 
 
In the older epochs of conquest, and in the modern epoch of industrial capitalism, there hasn’t 
been that much choice. 
 
The self-respect, the aspirations, were always real and always difficult.  
 
But you don’t live for centuries under the power of others and remain the same people. 
 
It is this, always, that is so hard to admit, for it can be made to sound like a betrayal. 
 
And so a genuine identity, a real tradition, a natural self-respect, can be made to stand on their 
own, as if nothing else had ever happened.” 
 
Fyddan nhw’n gallu?  
 
Sefyll ar eu traed eu hunain, fel petai dim byd arall erioed wedi digwydd? 
 
Wel, efalai y gallan nhw, ond nid am gyfnod amhenodol. 
 
Yn y diwedd bydd y gorffennol – yr hyn sydd wedi digwydd yn ddiymwad – yn torri drwodd. 
 
Rhaid iddo. 
 
Gan ddefnyddio pa bynnag lwybrau y daw o hyd iddyn nhw. 
 
Ac os na sylweddolwyd hynny a pharatoi ar ei gyfer, yna fe ddaw fel ton o gynddaredd a dinistr. 
 
O bosib, hyd yn oed hunan ddinistr.  
 
Fel yr ysgrifennodd Williams, 
 
“Unless in one way or another people can get effective positive control of their own places and 
their own lives, this complex industrial society will smash itself up, with increasing hatred and 
bitterness, not in spite of but because of the imposed and artificial unity which the existing system 
is now fighting to maintain.” 
 
Dyw’r gorffennol ddim wedi mynd.  
 
Dyw e ddim, wedi’r cyfan, yn ‘wlad wahanol’. 
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Pa un ai ydyn ni’n sylweddoli hynny neu beidio, rydyn ni’n cerdded ei strydoedd prysur ac yn 
troedio ei lwybrau aneglur bob dydd.  
 
Wrth i’r iaith Gymraeg gael ei gwthio’n bellach i’r cyrion, ei phresenoldeb gweledol yn cael ei 
warchod ond nid y cymunedau sy’n cael eu clymu ynghyd gan ei gwir sefyllfa o ddydd i ddydd, wrth 
i’r trefi a’r pentrefi a dyfodd o amgylch y meysydd glo a’r gweithfeydd haearn gael eu cystwyo a’u 
hanghofio, hyd yn oed i bob golwg gan y blaid wleidyddol a anwyd allan o’u brwydrau, wrth i’n 
sgwariau a’n prif strydoedd gael eu hanharddu nid yn unig gan siopau pizza a chyw iâr rhad ond 
hefyd miloedd o gapeli gwag a neuaddau lles segur, ac wrth i addewidion llachar a gynigiwyd gan 
Brydeindod edrych yn fwy disylwedd gyda phob diwrnod Cyllideb Cymru, down i sylweddoli fod y 
byd yn wir wedi ailffurfio’i hun a ninnau, wedi’r cyfan, wedi’n gadael ar ôl. 
 
Does dim gwahaniaeth pa fargeinion oedden ni’n meddwl ein bod wedi eu cael.  
 
Arweiniodd Pibydd Brith Prydeindod ni i ddawnsio i lawr yr afon a’n gadael yno. 
 
Ac wrth i ni ddihuno i realaeth ein sefyllfa a’r safle peryglus y cawn ein hunain ynddo, dyma agor 
ein cegau i rybuddio’r naill a’r llall, i weiddi gerbron y byd, a darganfod nad oes gyda ni ddim llais. 
 
Oherwydd nad aethom erioed ati i adeiladu un.  
 
 
Mae yna reswm fod gennym ddraig ar ein baner.  
 
Mae dreigiau’n hedfan i’r entrychion ar hud a dirgelwch y gorffennol.  
 
Maen nhw’n peri dychryn gyda’u grym arswydus a mileindra eu digofaint tanllyd.  
 
Ond yn bwysicaf oll, dydyn nhw ddim ond yn bodoli yn ein meddyliau. 
 
Ac yn ein calonnau.  
 
Byth yn y byd go iawn. 
 
 
 
Ai Ewrop wnaeth rwygo Deddfau Hywel Dda? 
 
Neu’n rheoli gyda Chylch o Haearn? 
 
Ai Ewrop a wnaeth Owain Glyndŵr yn ffoadur? 
 
A garcharodd ei deulu a dryllio’i weledigaeth am ddyfodol Cymreig? 
 
Pwy fu’n lladrata’n creiriau? A dryllio’n hallorau? 
 
Ai Ewrop ddywedodd wrthym ni pwy i’w addoli ac ym mha iaith y byddem yn cael gwneud hynny? 
 
Pwy fu’n pennu’r cyflogau yn y gweithfeydd haearn? 
 
Pwy fu’n saethu at westy'r Westgate? 
 
Pwy osododd y tollau a symbylodd Ferched Beca?  
 
Pwy anfonodd eu milwyr i Ferthyr? 
 
Neu i chwalu Undeb y Glowyr? 
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Pwy foddodd Gapel Celyn? 
 
Ai Ewrop? 
 
Na. 
 
Fe wyddom pwy wnaeth. 
 
Ond am ein bod eisiau aros yn Brydeinwyr mae’n rhaid i ni anghofio. 
 
Neu weithredu fel pe nad yw’n bwysig. 
 
Felly peidiwch â’i ddysgu yn yr ysgolion. 
 
Peidiwch â siarad amdano’n gyhoeddus. 
 
Peidiwch â chysylltu. 
 
Rhowch y papurau newydd i lawr. 
 
Distewch y teledu. 
 
Tynnwch y sylwedd o’r iaith. 
 
Gwnewch ni’n barc thema. 
 
Gwnewch ni’n amgueddfa werin. 
 
Gwnewch ni’n siop anrhegion. 
 
Cymodwch. Cymodwch. Cymodwch. 
 
“Fel pe na bai dim bydd arall wedi digwydd erioed.” 
  
 
Cyn ceisio ateb y cwestiwn pam i Gymru, yn wahanol i’r Alban a Gogledd Iwerddon, bleidleisio 
bron yn union yr un fath â Lloegr, gadewch i ni fynd yn ôl at yr un a ofynnodd Raymond Williams yn 
1971. 
 
Pwy sy’n siarad dros Gymru? 
 
Oherwydd mae’r ddau gwestiwn, yn eu hanfod, yn ymwneud â’r un peth. 
 
Ymhle mae llais Cymru a sut mae’n gwneud ei hun yn glywadwy? 
 
Wel, does yna ddim llais Cymreig unigol wrth gwrs. 
 
Mae yna gymaint o leisiau ag sydd o bobl, ag sydd o gymunedau, ag sydd o hanesion. 
 
Ond os yw llais yn siarad, heb neb yna i’w glywed - a yw’r llais yn gwneud sŵn? 
 
Ym Mawrth eleni, wrth i Theresa May baratoi i danio Erthygl 50, rhybuddiodd Prif Weinidog Cymru, 
Carwyn Jones,  
 
“Os nad ydyn nhw'n ofalus, y cyfan fydd yn digwydd yw y bydd teimlad y bobl o ddieithriad gyda 
Brwsel yn clymu ei hun i Lundain. 



 19 o 33 

Maen nhw'n rhoi'r agraff weithiau nad ydyn nhw'n gwrando. 
 
A pha fath o neges yw hynny i bobl Cymru? 
 
Bydd pobl yng Nghymru yn dechrau dweud 'wel, mae'r llywodraeth yn gwrando ar bobl yr Alban; fe 
ddylen ni fod fel nhw".  
 
Rwy’n cymryd nad oedd y Prif Weinidog yn cyfeirio yn y fan yna at lansio rhaglen Peiriant Amser 
Cymreig, a’i  fod yn fwy o fygythiad swil ynglŷn â’r posibilrwydd y gallai’r Cymry gymryd mwy o 
ddiddordeb ym mhwnc annibyniaeth. 
 
A dyna, fe ymddengys, y cryfaf y gallwn ei ddisgwyl gan Lafur Cymru. 
 
Oherwydd wrth gwrs, yn bellach na hynny maen nhw’n crwydro i diriogaeth y gwrthwynebwyr.  
 
Ac fel y gwyddom nid yw’r Cymry, wedi eu rhannu fel y maen nhw gan eu hiaith eu hunain, gyda 
llawer yn dal i gael eu dychryn am eu bywydau gan y syniad o’r ‘llosgwyr bythynnod’ yn cymryd 
drosodd, hyd yma i’w gweld yn ystyried Plaid Cymru nac yn wir y syniad o annibyniaeth i Gymru fel 
rhywbeth y maen nhw’n fodlon ei arddel ar unrhyw raddfa fawr. 
 
Ac am y Blaid ei hun, mae’r rhaff y mae wedi dewis cerdded arni i’w gweld yn dilyn llwybr rhwng 
cenedlaetholdeb dinesig parchus sy’n rhy aml ddim yn cyflawni, a chri ddigyfaddawd dros 
genedlaetholdeb ddiwylliannol nad yw i’w weld yn gwneud dim ond cynnig ffon i’w gwrthwynebwyr 
ei defnyddio i’w clatsio.  
 
Ynglŷn â’r teimlad nad oes neb y gwrando, a’r syniad y gallai’r teimlad o ddatgysylltiad gyda Brwsel 
gael ei drosglwyddo i Lundain, fe fyddwn i’n awgrymu i’r Prif Weinidog y dylai edrych yn nes adref. 
 
Doedd dod â llywodraeth yn nes at y bobl erioed wedi ei fwriadu i stopio yng Nghastell Caerdydd. 
 
Dylai cymunedau y tu hwnt i Gaerdydd hefyd allu teimlo fod gyda nhw ran yn y wladwriaeth 
Gymreig.   
 
Rhaid cael mwy o ymgysylltu gyda chymunedau lleol. 
 
Pan ddaw’’n fater o ymgysylltu cyhoeddus yn y broses ddemocrataidd, peidiwch â gofyn yn unig 
sut gallwch chi gael pobl i i ymuno â chi neu ennyn eu diddordeb yn yr hyn ydych chi’n ei wneud.  
 
Rydych chi’n gofyn y cwestiwn anghywir.  
 
Gofynnwch sut gallwch CHI ymddiddori yn yr hyn maen NHW yn ei wneud. 
 
Sut gallwch chi ymuno â NHW? 
 
Rwyf wedi clywed cymaint o bobl ers y refferendwm Brexit, pobl ym mhob math o safleoedd o 
awdurdod a chyfrifoldeb dros gyflenwi pob math o wasanaethau, yn sôn pa mor bwysig yw hi eu 
bod i gyd yn gwrando nawr. 
 
“Rhaid i ni wrando ar y bobl.” 
 
“Rhaid inni wrando mwy ar y bobl rydyn ni’n eu cynrychioli.” 
 
“Dydyn ni ddim wedi bod yn gwrando digon.” 
 
Fel petai gwrando’n rhywbeth y gallwch ei wneud yn sydyn trwy wasgu switsh.  
 
Rhaid i chi ddysgu sut i wrando.  
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Mae’n fwy na mater o sefyll yno gyda chlipfwrdd yn gofyn cwestiynau a golwg ddoeth ar eich 
wyneb. 
 
Rhaid i chi fod yno. 
 
Ac aros o gwmpas. 
 
Rhaid i chi ollwng gafael ar eich rhagdybiaethau a’ch gogwyddion a’ch agendas a’ch rhagfarnau.  
 
Mae’n wirioneddol anodd. 
 
Siaradwch gyda’r bobl sydd yn y rheng flaen yn gweithio mewn cymunedau. 
 
Y rhai sy’n gwneud y gwaith gwir galed o roi cymorth ble mae angen dybryd amdano. 
 
Ble mae eu hadnoddau’n mynd yn llai drwy’r adeg a’r angen am yr hyn maen nhw’n ei wneud yn 
cynyddu bob dydd. 
 
Holwch nhw ynglŷn â gwrando. 
 
Oherwydd maen nhw’n dda iawn am wneud hynny. 
 
Ond nhw hefyd yw’r rhai sy’n dweud nad oes neb yn gwrando arnyn nhw. 
 
Yr hyn sy’n ffurfio corff y wlad hon yw pobl angerddol, dewr, creadigol, arloesol, dyfeisgar, 
anhunanol. 
 
Yn ein neuaddau eglwysi ac yn ein prifysgolion. Yn ein hysbytai a’n siopau elusen. Yn ein 
sefydliadau merched a’n clybiau llafur a’n sefydliadau gwirfoddol a’n busnesau bach a’n 
gwasanaethau argyfwng a’n clybiau ieuenctid a’n clybiau rygbi ac ystafelloedd athrawon ein 
hysgolion. 
 
Dyna sy’n ffurfio corff y wlad hon ac maen nhw’n cael eu gorfodi i wisgo dillad dinodedd. 
 
Siaradwch gyda nhw. 
 
Dysgwch sut i wrando ar yr hyn maen nhw’n ei ddweud wrthych. 
 
Ac wedyn datblygwch eich polisïau. 
 
Ac ar ôl i chi eu datblygu byddwch yn ddigon gwrol i’w rhoi ar waith. 
 
Neu os byddwch chi’n gofyn am i adroddiad gael ei wneud ac i argymhellion gael eu gwneud 
gweithredwch ar yr argymhellion neu bydd pobl yn teimlo’ch bod yn gwastraffu eu hamser. 
 
Fel y dywedodd Kevin Morgan, “To assume a new power is one thing but to have the capacity, the 
competence, the confidence to deploy it effectively is something completely different.” 
 
Un peth yw cael polisïau arloesol fel Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol neu’r Ddeddf Gwerth 
Cymdeithasol ond fydd hynny’n golygu dim os na fyddwch yn barod i’w gweithredu ar lawr gwlad. 
 
Rhaid i chi fod yn gryfach wrth ymwneud â llywodraeth leol. 
 
Lawer gwaith fe glywais grwpiau cymunedol yn dweud fod ganddyn nhw adnodd lleol gwir 
boblogaidd oedd dan fygythiad cael ei gau oherwydd toriadau ariannol ond wedyn pan aethon nhw 
ati i geisio’i redeg eu hunain, eu cyngor lleol eu hunain oedd eu rhwystr mwyaf. 
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Ac mae’r cynghorau eu hunain mewn sefyllfa amhosib. 
 
Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi torri mwy na £77m ar eu cyllideb ers 2010. 
 
Maen nhw’n wynebu gorfod torri £10.2m arall yn y flwyddyn ariannol nesaf. 
 
Mwy o wasanaethau wedi eu torri, mwy o gyfleoedd wedi eu lleihau, mwy o bwysau ar bobl sydd 
eisoes dan straen.  
 
Rhaid i chi ddechrau gweld pam nad oes yna, efallai,  lawer o symbyliad i lywodraeth wrando ar 
bobl.  
 
Oherwydd maen nhw’n gwybod i raddau mwy o hyd beth fyddan nhw’n ei ddweud. 
 
A phan fydd y llywodraeth yn ateb gyda’r esgus anochel mai San Steffan sydd ar fai yn y bôn, 
rhaid i’r sgwrs ddod i ben. 
 
Oherwydd does yna ond dau le i Lafur Cymru fynd o’r fan hyn. 
 
Rhaid iddyn nhw naill ai gyfaddef eu bod yn rhy ddi-glem i ymdrin â pha gyllid bynnag a ddaw gan 
eu meistri ariannol yn San Steffan ac yn rhy wan i fynnu mwy, neu mae gwall sylfaenol yn yr holl 
berthynas ac mae angen ei hail ddyfeisio yn llwyr. 
 
A dyw’r un o’r ddau ymateb yna yn ddewis i Lafur Cymru, felly dyw’r sgwrs ddim yn digwydd. 
 
Mae yna galcheiddio yng nghalon y peiriant yma yng Nghymru, mae’n tagu’r geriau ac yn ein hatal 
rhag symud ymlaen. 
 
Fan hyn y byddwn ni.  
 
Mae’n heconomi’n mynd i unman ar frys, a ninnau ond yn tincran rownd yr ymylon; mae lefelau 
diweithdra ar i lawr ond tlodi mewn gwaith yn codi i’r entrychion; swyddi sgiliau isel a chyflogau isel 
yw’r unig rai sydd ar gael i lawer; a dyw syniadau y gellid eu defnyddio i ddechrau adeiladu  
cyfoeth lleol, fel y defnydd o gaffael cyhoeddus a chydweithredu rhwng sefydliadau angor, ddim yn 
cael eu datblygu.    
 
Mae perygl i’n sefydliadau dinesig fod yn gymaint o rwystr ag y bu’r ‘cylch haearn’  erioed.  
 
Mae’n ymddangos fod tagfa ganolog newydd yng Nghaerdydd yn cymryd lle’r hen un yn Llundain 
ac mae gwleidyddiaeth wedi ei ddarostwng i waith rheoli a gweinyddu yn hytrach nag unrhyw beth 
sy’n ymwneud â gweledigaeth fentrus ac arwain dewr.  
 
Mae gan ein llywodraeth a’i gwrthblaid ardaloedd caeedig nad ydyn nhw’n fodlon siarad amdanyn 
nhw oherwydd eu bod yn gwarchod eu tiriogaeth wleidyddol eu hunain ac yn ofni codi braw ar bobl 
neu beidio cael eu gweld yn ddigon gwahanol. 
 
Mae gennym ddosbarth gweithiol amlwg Gymreig, Saesneg ei iaith, a dyfodd o amgylch y 
diwydiannau sydd bellach wedi hen ddiflannu. 
 
Mae eu teyrngarwch i’r blaid Lafur yr oedd ganddyn nhw’u hunain ran allweddol yn ei chreu wedi 
dod dan fwy a mwy o straen wrth i’r blaid ei hun ei chael hi’n anodd aros yn berthnasol i’w 
chymunedau ar lawr gwlad.  
 
Fel y sonnir i Peter Mandelson unwaith ddweud, “The people of South Wales will always vote 
Labour because they have nowhere else to go.” 
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Yn y rhan fwyaf o ardaloedd de Cymru o leiaf, pwy bynnag fyddwch chi’n pleidleisio iddyn nhw yng 
Nghymru, Llafur sydd wastad yn ennill. 
 
Ar lefel y Deyrnas Unedig mae mathemateg etholiadol y system Brydeinig yn golygu na all pwy 
bynnag fyddwch chi’n pleidleisio iddyn nhw yng Nghymru gael effaith wirioneddol ar etholiadau 
Prydain.  
 
Mae’r ffaith fod cymaint o bobl ledled Cymru wedi teimlo y gallai plaid cenedlaetholdeb Seisnig fel  
UKIP roi mynegiant i’w teimlad o rwystredigaeth a dieithrio yn dweud llawer am y sefyllfa rydyn ni 
ynddi heddiw.   
 
Cerddwch i lawr unrhyw stryd fawr yng Nghymru a go bron y gwelwch chi neb all ddweud wrthych 
chi pa feysydd sydd wedi eu datganoli i ni, heb sôn am ddweud beth sy’n digwydd yn y Cynulliad o 
ddydd i ddydd. 
 
O fewn y llywodraeth, mae gyda chi wasanaeth sifil anhryloyw wedi eu rhannu a’u hynysu yn eu 
corneli eu hunain heb unrhyw ysgogiad i feddwl yn gydgysylltiedig. 
 
Yn y sector cyhoeddus, mae cyllidebau’n dal i gael eu torri, gwasanaethau’n cael eu lleihau,  y 
morâl ar fin plymio heb unrhyw arwydd o ddiwedd i’r llymder ariannol, ac oblygiadau Brexit eto i 
daro.  
 
A sector gwirfoddol dan fwy o bwysau i lenwi’r bylchau er eu bod ar yr un pryd yn gorfod ymladd y 
naill a’r llall am yr un symiau bach o arian sy’n lleihau bob dydd, gan ladd unrhyw symbyliad i 
gydweithredu mewn ysbryd o undod yn eu mysg eu hunain.  
 
Mewn gwirionedd mae yna symiau mawr o arian cyhoeddus ar gael i brosiectau a mentrau yng 
Nghymru ond mae’r sefydliadau ariannu Prydeinig  sydd â’r cyfrifoldeb o ddosbarthu’r arian ledled 
y Deyrnas Unedig yn aml yn ei chael hi’n anodd croesi Pont Hafren.  
 
Ac efallai yn fwyaf arwyddocaol, wrth wraidd hyn i gyd mae’n hanallu bron yn llwyr ni fel cenedl i 
siarad am hyn oll gyda’r naill a’r llall.  
 
Fel y nododd Simon Brooks, “The parameters of discourse limit the possibilities of what can and 
cannot be said.” 
 
Mae paramedrau’n trafod yng Nghymru yn cael eu cyfyngu o’r tu allan a’r tu mewn.  
 
O’r tu allan oherwydd bod polisi’r cyfryngau yng Nghymru yn fater a gadwyd yn ôl gan Lundain ac 
yn cael ei reoli’n uniongyrchol gan lywodraeth y Deyrnas Unedig sydd heb lawer o ddiddordeb 
ynddo; ac oddi mewn oherwydd bod rhai sgyrsiau’n cael eu hosgoi am resymau gwleidyddol, a’r 
ffaith fod llwyfannau ble gallai’r sgyrsiau hynny ddigwydd yn echrydus o absennol. 
 
Mân friwsion o newyddion a dadansoddi yma ac acw ar gwt yr hyn sy’n cael ei anfon atom o Loegr.  
 
Cyfweliad un am un mewn peth dyfnder gyda gwleidydd Cymreig, digwyddiad hynod brin.  
 
Vaughan Roderick ar fore Sul. 
 
Podlediad y Sefydliad Materion Cymreig o’u cynadleddau a’u darlithoedd. 
 
Tameidiau achlysurol o newyddiaduraeth ymchwiliadol, materion cyfoes neu ddadlau achosion gan 
y darlledwyr cyhoeddus mawr. 
 
Nid yw’r ffaith fod Cymru’n cael ei hadlewyrchu yn ol atom gan ein darlledwyr trwy ddrama, 
adloniant, dogfennau neu ohebu yn dod yn agos at gynrychioli pwy ydyn ni na lluosogrwydd ein 
profiad na rhychwant ein diddordebau a’n pryderon. 
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Ac ydych chi wedi dechrau chwilio am lyfrau ar Gymru? 
 
Mae Wales Online yn dyfynnu niferoedd iach o ran cliciadau, ond fel y nododd Emma Meese, 
Rheolwr Datblygu’r Cyfryngau a Hyfforddiant ym Mhrifysgol Caerdydd yn ddiweddar, os edrychwch 
chi tu hwnt i hynny ac ar ba mor hir y mae’r bobl hynny’n ymgysylltu â’r straeon mae’n ymddangos 
nad yw fawr mwy na chipolwg ffwrdd-â-hi ar y penawdau a dyna ni. 
 
Nid fod hyn yn tanbrisio’r gwaith sy’n cael ei wneud gan unigolion o fewn y fframwaith presennol, 
mae llawer ohonyn nhw yma heddiw ac rwy’n fy nghynnwys fy hun yn eu plith. Ond y gwir yw bod y 
cyfleoedd i’r gwaith hwn gael ei wneud a’i ledaenu fel bod y wlad gyfan yn ymddiddori ynddo mor 
enbyd o brin.   
 
Dyna sut ydyn ni’n dod i gysylltu â’n gilydd, i ddangos pwy ydyn ni, ble’r ydyn ni wedi bod, archwilio 
pwy allen ni fod, herio a newid y naill a’r llall, trafod, dadlau a chorddi. 
 
Dyna’r ffordd i ni ddangos i weddill y byd pwy ydyn ni a phwy allen ni fod.  
 
Heb hyn, rydyn ni’n cilio i dywyllwch ac unigrwydd.   
 
Mae’n rhy hawdd inni gael ein boddi a’n traflyncu. 
 
Pan fydd y darlledwyr mawr yn ymgymryd ag adroddiadau hirach a dyfnach am faterion fel 
digartrefedd fel y gwnaeth ITV Cymru Wales yn ddiweddar, gall hynny gael effaith wirioneddol.   
 
Rhoddodd cyfres 6 rhan BBC Cymru ‘The Story of Wales’ yr addysg i mi y byddwn yn falch petawn 
wedi ei gael yn yr ysgol.  
 
Mae cyfresi fel ‘Hinterland’, ‘Bang’ a ‘Stella’ yn gwneud llawer o waith caib a rhaw.  
 
Ac mae wedi bod yn galondid gwylio prosiectau cyffrous yn dod i fod fel Nation.Cymru a’r 
podlediad Desolation Radio sydd wastad yn ysbrydoli, ond ffynhonnau prin yw’r rhain mewn 
anialwch o drafod a rwystrwyd. 
 
Dywed Lee Waters ac Angela Graham, yn eu cyflwyniad i Archwiliad Cyfryngau Cymru y Sefydliad 
Materion Cymreig yn 2015 - 
 
“It is essential …that the UK government recognise the particular media needs of Wales and that 
the Welsh government, too, should act to the full extent of its capacity in this area.” 
 
Mae gwelliant i’r ddarpariaeth gyfryngol bresennol yng Nghymru, medden nhw, yn rheidrwydd 
democrataidd, cymdeithasol a diwylliannol. 
 
Faint yn union o symbyliad sydd yna i’n llywodraeth fod o blaid cryfhau sector a fyddai wrth gwrs 
yn eu rhoi nhw’u hunain dan lawer mwy o bwysau a’u gwneud yn fwy atebol, mae hynny’n dipyn o 
gwestiwn.  
 
Efallai mai’r perygl mwyaf oll yw’r hyn sy’n digwydd i’n newyddiaduraeth leol.  
 
Nes i’r papur newydd hwnnw gau’n ddiweddar, roedd Dr. Rachel Howells yn sylfaenydd, 
cyfarwyddwr a golygydd y Port Talbot Magnet. 
 
Y llynedd fe gyflwynodd adroddiad i bwyllgor y Cynulliad, ‘Ymchwiliad i Newyddiaduriaeth yng 
Nghymru'  oedd yn grynodeb o’i hymchwil PhD 5 mlynedd i newyddion lleol a democratiaeth ym 
Mhort Talbot ac yng Nghymru.  
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Yn hwnnw fe ddatgelodd fod nifer staff lleol mewn ystafelloedd newyddion trwy Gymru wedi 
gostwng 60-90% yn y degawd diwethaf.  
 
Er enghraifft, fel y soniais eisoes, yn 1970, roedd gan Bort Talbot 5 papur newydd yn cyflogi 11 o 
ohebwyr, i gyd wedi eu lleoli’n barhaol o fewn y dref.   
 
Heddiw, does yna ddim un. 
 
Mae’r South Wales Evening Post yn cyflogi un gohebydd, wedi ei leoli 10 milltir i ffwrdd yn 
Abertawe, i wasanaethu’r cyfan o diriogaeth Castell-nedd Port Talbot.  
 
Ar hyd a lled Cymru mae swyddfeydd yn cau a’r ychydig ohebwyr sydd ar ôl dan bwysau i wneud 
mwy.  
 
Gweithio ardal fwy, llenwi mwy o dudalennau, torri straeon newydd ar-lein, ac ymateb i’r cyfryngau 
cymdeithasol. 
 
Bu adeg pan oedd y swyddfeydd yn fan cyswllt pwysig a rheolaidd rhwng newyddiadurwyr a’r 
cymunedau roedden nhw’n eu gwasanaethu, a gallai gohebwyr adael y swyddfa’n rheolaidd i 
ddatgelu, ymchwilio neu adrodd ar straeon y fro. 
 
Mae’r dyddiau hynny wedi mynd.  
 
Nawr, mae yna lawer mwy o ddibynnu ar swyddogion y wasg a datganiadau i’r wasg i symbylu 
straeon yn hytrach na bod gohebwyr yn bresennol mewn cyfarfodydd cyhoeddus neu’n cynnal 
cyfweliadau.  
 
Mae elfen leol straeon wedi ei leihau. 
 
Mae llai o leisiau lleol yn cael eu clywed a’r rhai a glywir y debycach o fod yn rhai uchel eu statws.  
 
Felly mae barn ac agenda sefydliadau ac awdurdod yn cael mwy na’u siâr o sylw tra bod 
ymgyrchwyr a thrigolion lleol yn cael eu hesgeuluso. 
 
Mae’r gwaith o sgrwtineiddio’r rhai mewn grym yn cael ei adael i drigolion lleol, sy’n ei chael hi’n 
anodd cael atebion gan sefydliadau dieithr a chroes.  
 
Os ydyn nhw’n llwyddo i ddarganfod rhywbeth, maen nhw wedyn yn wynebu’r her o ledaenu hynny 
i gynulleidfa ehangach.  
 
Awgrymodd data Dr Howells fod nifer sylweddol o bobl, yn niffyg ffynonellau newyddion lleol, yn 
dod i wybod am faterion pwysig trwy ddigwydd dod ar eu traws mewn mannau ffisegol – 
rhybuddion ceisiadau cynllunio, hysbysebion protestiadau, stondinau ymgyrchu, rhwystrau ar 
heolydd, a hyd yn oed graffiti!  
 
Gyda newyddion ddim yn cael sylw ac ymgyrchwyr yn methu cael clust newyddiadurwyr, mae’r 
prinder gwybodaeth yn gadael trigolion yn teimlo nad oes ganddyn nhw rym i weithredu nac i gael 
neb i wrando ar eu lleisiau. 
 
Mae sïon a dyfalu yn rhemp. 
 
Mae pobl yn mynd yn ddig ac allan o gysylltiad. 
 
“Beth yw’r pwynt? Does neb byth yn gwrando arnon ni.” 
 
Daeth hi i’r casgliad fod diffyg tri pheth hanfodol – gwybodaeth, cynrychiolaeth a sgrwtineiddio – yn 
amlwg yn cael effaith fawr ar ymgysylltu democrataidd.  
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Mae yna dystiolaeth sy’n awgrymu fod y niferodd sy’n pleidleisio, mewn etholiadau lleol a 
chenedlaethol, yn disgyn pan na fydd y rhain yn eu lle.  
 
Mae’n arwyddocaol serch hynny, nad ar yr adeg pan gaewyd y papur ei hun y digwyddodd y newid 
yng Nghastell-nedd Port Talbot; roedd hynny wedi digwydd flynyddoedd ynghynt, yn 2000, pan 
roddwyd y gorau i leoli gohebwyr o fewn y dref.  
 
Dyna pryd yr aeth y ffynonellau yn llai lleol, pan aeth straeon i ddibynnu mwy ar PR, pan 
ddechreuodd y cysylltu go iawn rhwng y papur a’r gymuned edwino.  
 
Gorffennodd ei hadroddiad gyda rhybudd sobreiddiol - 
 
“There is likely to be a large network of news black holes caused by the withdrawal of local 
journalism and masked by the continuation of local newspapers that resemble ‘zombie 
newspapers’ with scaled back staff numbers and a much smaller amount of locally relevant 
content.” 
 
Mae hyn yn wir frawychus.  
 
Poblogaeth Gymreig, ar lefel leol, heb fawr ddim mynediad i wybodaeth am eu cymunedau; eu 
barnau a’u pryderon ddim yn cael eu cynrychioli’n ddigonol gan y rhai ag awdurdod drostynt; a 
gwybod nad yw’r awdurdodau hynny’n cael eu sgrwtineiddio’n iawn na’u dal i gyfrif.  
 
Ac eto, mae gwir faint y difrod i raddau helaeth heb ddod i sylw, oherwydd bod y ‘papurau zombie’ 
a amddifadwyd o’u sylwedd yn dal i roi’r argraff allanol fod yna rywbeth ystyrlon yn dal yn ei le. 
 
Mae natur yn casáu gwactod. 
 
Bydd mannau gwag bob amser yn cael eu llenwi. 
 
Yn niffyg ein hisadeiledd newyddiadurol ein hunain, mae’r mwyafrif o’n newyddion a barn yn dod 
gan y cyfryngau ‘Prydeinig’, ac yn llawn, wrth gwrs, o ofalon ‘Prydeinig’. 
 
Ond Lloegr bob amser fu elfen gryfaf yr ynysoedd Prydeinig o ran maint, poblogaeth a grym.  
 
Roedd yn anochel, dros gyfnod o amser, y byddai’r hyn oedd yn bwysig i Loegr yn dod i ddiffinio 
teimladau Prydeinig. 
 
Gyda dirywiad ei hymerodraeth ac yn enwedig ers 1973 pan ymunodd y Deyrnas Unedig â’r 
Farchnad Gyffredin, mae holl gysyniad Prydeindod wedi bod dan fygythiad.  
 
Neu, fel y dywedodd Raymond Williams, gyda Lloegr ei hunan yn cael ei threiddio fwyfwy yn 
economaidd a gwleidyddol - 
 
“Many of the things that happened, over centuries, to the Welsh are now happening, in decades, to 
the English.” 
 
Yn sgil hynny mae’r dryswch a’r frwydr am hunaniaeth, y buom ni’r Cymry’n ymrafael â nhw bob yn 
ail a pheidio am y 1500 o flynyddoedd diwethaf bellach yn rhan o brofiad y Saeson.   
 
Ac mae’r profiad hwnnw, ynghyd â’i holl argyfwng emosiynol, wedi cael ei chwyddo trwy’r 
cyfryngau ‘Prydeinig’ ac yna ymlaen i wlad, fel y gwelsom, ble mae’r drafodaeth ar hunaniaeth 
Cymru a’i chysylltiad gyda hanes o ormesu a llesteirio cenedligrwydd, wedi ei chyfyngu’n fawr. 
 



 26 o 33 

Mae’n ymddangos fod y rhwystredigaeth a’r dicter a’r chwerwder a fynegwyd o fewn y profiad 
Seisnig gan UKIP a’u tebyg, wedi cyffwrdd cronfa ddofn o’r un teimladau ymhlith llawer yma yng 
Nghymru. 
 
Teimladau a fu yno mewn pobl, ynghwsg efallai am gyfnod hir iawn ond yn methu cael mynegiant, 
pan ddaeth yr awr, o fewn eu fframwaith cenedlaethol eu hunain, boed hynny’n hanesyddol, 
diwylliannol neu wleidyddol. 
 
Nid dweud yr wyf nad yw’r rhesymau oedd gan bobl yng Nghymru dros bleidleisio i adael yr Undeb 
Ewropeaidd yn rhai hollol ddilys, a fydda i ddim yn gwneud sylwadau ar rinweddau a ffaeleddau 
pleidleisio yn y ffordd honno.  
 
Ddylai pryderon am gyflogau’n cael eu gwthio i lawr gan weithwyr Ewropeaidd mewn ardaloedd lle 
mae swyddi sgiliau isel a chyflogau isel eisoes yn brin ddim cael eu condemnio fel hiliaeth.  
 
Nid yw’r ffaith fod pobl yn teimlo dicter oherwydd bod y status quo fel petai’n gweithio yn eu herbyn 
nhw a’u buddiannau yn rhywbeth i’w fychanu na’i anwybyddu. 
 
Ac er y gall bod yna gerrynt tywyllach yn llechu oddi mewn, mae’n amlwg fod yna angen am 
agwedd fwy pwyllog a rhesymegol tuag at fewnfudo, ei fanteision yn ogystal â’i anawsterau.  
 
Ond pan fydd llawer o’r rhesymu yn ymwneud â materion fel ‘rheolaeth’ a ‘hunaniaeth’, materion, 
fel y gwelsom, sydd wedi bod yn ganolog yn hir i’r profiad Cymreig, mae’n anodd peidio meddwl 
fod rhyw gymhelliant a ddadleolwyd ar waith. 
 
Yn enwedig pan fydd y materion hynny’n cael eu fframio o fewn cyd-destun penodol Seisnig a’u 
cyflwyno gan gyfryngau Seisnig yn bennaf. 
 
Mae hyn yn anorfod, ac yn bwysig iawn i ni ei ddeall, yn enwedig pan nad yw’r canlyniadau yn 
bodloni’n disgwyliadau.  
 
Yn gynharach eleni ysgrifennodd Ellie Mae O’Hagan yn y Guardian - 
 
“The myth that the Welsh electorate which consumes basically the same media as the English, 
would somehow hold on to an inherent progressivism in the face of industrial decline was always 
absurd.” 
 
Byddwn i’n ychwanegu fod hyn hefyd yn deillio o gael eu datgysylltu oddi wrth eu hanes eu hunain, 
a’u hamddifadu o’r cyfle i archwilio’u hunaniaeth fodern yng nghyd-destun yr hanes hwnnw.  
 
Doedd gan y ddraig ddim llais, felly llefarodd trwy enau Sant Siôr. 
 
Ac fe wyddom beth oedd barn hwnnw am ddreigiau.  
 
Ac fel yr ysgrifennodd Simon Brooks, “The practical outcome of not promoting a Welsh identity is to 
entrench a British one.” 
 
Ac am Brydain – gweler Lloegr. 
 
Ac yma rwyf eisiau bod yn glir, wrth sôn am Loegr, rwy’n golygu’r wladwriaeth Seisnig.  
 
Dechreuodd Williams ei draethawd ‘Wales and England’ yn 1983 fel hyn - 
 
“It can be said that the Welsh people have been oppressed by the English state for some seven 
centuries. 
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Yet it can then also be said that the English people have been oppressed by the English state for 
even longer. 
 
In any such general statements all the real complications of history are temporarily overridden.” 
 
Un o’r cymhlethdodau i mi yw fy mod, y rhan fwyaf o’r amser, yn caru bod yn Brydeinig.   
 
Rhannau ohono beth bynnag. 
 
Rwy’n meddwl bod y rhan fwyaf o’r Cymry, mwy na thebyg, yn teimlo felly. 
 
Ond mi hoffwn petai Prydain yn ein caru ni ychydig yn fwy. 
 
Dyw e ddim yn faes chwarae cyfartal. 
 
Fuodd e ddim erioed. 
 
Mae’r Saeson wir angen eu datganoli eu hunain. 
 
Hebddo, mae’n gwbl bosibl y byddai’r Saeson, yn enwedig petai’r Alban yn gadael y Deyrnas 
Unedig, yn dechrau gweld y Deyrnas Unedig fel yr oedden nhw’n gweld yr Undeb Ewropeaidd ac 
yn dechrau gofyn pam y dylen nhw ddechrau sybsideiddio’r Cymry (a phobl Gogledd Iwerddon?) a 
hwythau’n tan berfformio? 
 
Gallem gael ein gorfodi i fath o annibyniaeth a grëwyd i fodloni Lloegr yn hytrach nag un a 
symbylwyd gennym ni ac a gynlluniwyd i gwrdd â’n hanghenion. 
 
Yr agwedd arall o hyn i gyd sy’n fy mhoeni yw hyn: pan fydd llywodraeth yn daer eisiau gwella’r 
economi a newyddiaduraeth yn methu sgrwtineiddio’r pwerus yn iawn, gan gynnwys corfforaethau 
a diwydiannau mawr, yna gall cymunedau, y cymunedau tlotaf yn aml, gael eu gadael yn hynod 
fregus.   
 
Gofynnwch i bobl gwaelod cwm Sirhywi sy’n ymladd yn erbyn y ganolfan ailgylchu gwastraff y mae 
Hazrem Environmental eisiau ei sefydlu yn eu hardal.  
 
Mae’n ardal gyda gorffennol diwydiannol a adawodd ei chymuned gyda mwy na’r cyfartaledd o 
broblemau anadlol ac sydd eisoes yn ymddangos yn y 6% isaf ym Mynegai Amddifadedd Lluosog 
Cymru. 
 
Maen nhw’n poeni am beth fydd lefelau uwch o nitrogen deuocsid a’r ansawdd aer gwael yn ei 
wneud iddyn nhw a’u phlant. 
 
Mae pobl Castell-nedd Port Talbot yn poeni beth fydd effeithiau’r carchar enfawr yn eu hardal, y 
bwriedir ei osod mor agos at eu hysgolion a’u cymunedau.  
 
Wedi ei leoli yno gan San Steffan heb unrhyw ymgynghori hyd yma gyda’r gymuned y bydd yn 
effeithio arni, a fawr ddim tystiolaeth fod ar Gymru ei angen o gwbl.  
 
Ni all neb ddweud gydag unrhyw sicrwydd beth fyddai effaith cynllun i ddympio cannoedd o filoedd 
o dunelli o fwd ymbelydrol yn y môr oddi ar arfordir Caerdydd. 
 
Wrth baratoi ar gyfer gorsaf bŵer newydd sbon Hinckley Point C mae EDF Energy yn bwriadu 
carthu mwd o’u hen safleoedd segur yn Hinckley Point A a B a’i arllwys yn y bae. 
 
Er bod Llywodraeth Cymru eisoes wedi cymeradwyo’r cynllun, mae gan bobl fel yr ymchwilydd 
llygredd morol Tim Deere-Jones bryderon enfawr nad yw’r gwastraff wedi cael ei brofi’n ddigonol 
ac y gallai’r lefelau ymbelydredd fod yn llawer uwch na’r hyn sy’n cael ei ddweud ar hyn o bryd. 
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Mae nifer o astudiaethau yn dangos y gallai gwastraff sy’n cael ei ddympio mewn dŵr fel hyn gael 
ei drosglwyddo i’r tir gan lifogydd arfordirol ac ewyn môr, felly mae’n hynod bwysig cael sicrwydd 
ynghylch y lefelau ymbelydredd. 
 
Mae’r straeon hyn yn cael tameidiau o sylw yma ac acw ond anaml y maen nhw’n torri drwodd go 
iawn.  
 
Does yna ddim digon o gefnogaeth i ohebwyr allu gwneud y math o newyddiaduraeth ymchwiliol 
dwfn dros gyfnod o amser y mae llawer o’r straeon hyn yn ei haeddu. 
 
Dyw’r pwysau sydd arnyn nhw, a drafodwyd yn barod, ddim yn caniatáu iddyn nhw gael yr 
adnoddau i wneud hyn.  
 
Mae’r awydd i ddenu buddsoddiad tramor ac i groesawu diwydiant newydd, gyda’r holl swyddi y 
gall hynny ei ddarparu i bobl Cymru, yn gwbl ddealladwy, yn enwedig o ystyried popeth y soniais 
amdano yma heddiw. 
 
Ond rhaid i ni fod yn wyliadwrus nad yw hyn yn digwydd ar draul y cymunedau sydd eisoes wedi 
delio â chymaint, rhai y gall eu lleisiau yn llawer rhy aml gael eu hanwybyddu neu eu boddi. 
 
 
Mae yna un stori y dylem ei chadw mewn cof wth feddwl am sut y gall yr holl elfennau hyn ddod at 
ei gilydd.  
 
Mae’n stori sy’n mynd ymlaen ers hanner can mlynedd. 
 
Stori Chwarel Bro Feisgyn a dyn o’r enw Douglas Gowan. 
 
Welwch chi ddim llawer wedi ei ysgrifennu am y stori, yn sicr nid o fewn Cymru ac yn bendant ddim 
son am ba mor hir y mae wedi parhau, pwy sy’n ymwneud â hi a beth yw ei hoblygiadau.  
 
Mae Chwarel Bro Feisgyn yn hen chwarel galch heb fod yn rhy bell o’r fan hyn, yn y Groes-faen 
ger Llantrisant. 
 
Ac mae Douglas Gowan bellach yn 74 mlwydd oed, dyn anabl gyda llu o gymhlethdodau iechyd.  
 
Ond yn 1967, pan ymwelodd gyntaf â Chwarel Bro Feisgyn roedd yn 24 oed ac yn gweithio i 
Undeb Cenedlaethol y Ffermwyr, yr NFU.  
 
Roedd wedi cael ei alw i ymchwilio i farwolaethau ac erthyliadau anesboniadwy ymhlith da byw yn 
ffermydd yr ardal o gwmpas Bro Feisgyn.  
 
Wrth wneud hyn daeth i ddarganfod fod Chwarel Bro Feisgyn yn cael ei defnyddio i ddympio 
gwastraff gwenwynig a bod hynny eisoes yn digwydd ers cwpl o flynyddoedd.   
 
Roedd gan gorfforaeth ryngwladol Monsanto waith yng Nghasnewydd, oedd wedi cael ei gwahardd 
rhag dympio gwastraff cemegol yn rheolaidd i Afon Hafren, camlesi cyhoeddus a charthffosydd. 
 
Felly, gyda chymorth cwmni cludiant lleol, fe ddaethon nhw o hyd i’r safle ym Mro Ffeisgyn, sicrhau 
caniatâd cynllunio ac yna, heb ei chapio na’i leinio rhag y glaw er bod y chwarel yn hydraidd, fe 
ddechreuon nhw ddympio’u gwastraff cemegol gwenwynig yno. 
 
Gwastraff oedd yn cynnwys llwythi mawr o polychlorinated biphenyls (neu PCB’s).  
 
Ychydig o wybodaeth gyhoeddus oedd yna am effeithiau niweidiol PCB’s ar y pryd, ac yn ol yr 
adroddiad dyfnaf ar y stori y llwyddais i’w ddarganfod (sydd yn y cylchgrawn amgylcheddol 
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Prydeinig ‘The Ecologist’) roedd yr hyn oedd yn hysbys wedi cael ei ddarganfod gan Monsanto a’i 
gadw’n gyfrinach.  
 
Ysgrifennodd The Ecologist - 
 
“Company papers subsequently released in America show that for more than 30 years Monsanto 
had sat on lab test results that showed PCB’s were fatal to rats and other animals, causing exactly 
the symptoms and deaths that had been seen in the Brofiscin cattle.” 
 
Yn y diwedd cafodd cynhyrchu PCB’s ei wahardd yn America erbyn 1979, a 7 mlynedd yn 
ddiweddarach gwnaeth llywodraeth y Deyrnas Unedig yr un peth.  
 
Ond, yn ôl The Ecologist’, “They are not safe and they do not become safe over time; they are 
long-living and their effect on human and animal health is cumulative. As a consequence their 
impact might not be immediately felt.” 
 
Ond daliwyd i ddympio PCB’s yn Chwarel Bro Feisgyn tan o leiaf 1972. 
 
Er gwaethaf ymchwiliad Douglas Gowan, ei ddarganfyddiadau ynghylch y cysylltiadau rhwng y 
dympio a’i effaith ar wartheg lleol, ei bryderon am iechyd y boblogaeth leol, ei rybuddion i’r cyngor 
lleol, y llywodraeth a Monsanto ei hun, chafodd dim byd ei wneud hyd yn oed i geisio glanhau’r 
safle tan 2005. 
 
Yn y cyfamser cafodd Gowan ei ddirmygu, ei fygwth, ei guro, ei ddifrïo’n gyhoeddus, bu sawl 
ymdrech i dorri i mewn i’w dŷ, fe’i cyhuddwyd mewn llys, ei bardduo yn y senedd a’i orfodi i gymryd 
rhan mewn rhaglen gwarchod tystion. 
 
“Documents have been mysteriously lost, witnesses silenced, scientific data ignored.” 
 
Yn ol ‘The Ecologist’ fe’i henllibiwyd gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru ar y pryd, Peter Thomas 
AS, dywedodd gwyddonwyr enwog fel Syr Richard Doll, arloeswr mewn sefydlu’r cysylltiad rhwng 
ysmygu a phroblemau iechyd, fod PCB’s yn berffaith ddiogel ac na wyddai Gowan beth oedd e’n 
siarad amdano, ond yn ddiweddarach datgelwyd fod Syr Richard yn derbyn tâl gan Monsanto. Yn 
ol yr un adroddiad dywedodd y gweinidog dros yr amgylchedd yn y Cynulliad Cenedlaethol ar y 
pryd, Carwyn Jones, prif weithredwr asiantaeth yr amgylchedd y Farwnes Barbara Young a’r 
Arglwydd Rooker, y gweinidog Defra cyfrifol ar y pryd, i gyd fod y dŵr ym Mro Feisgyn yn ddiogel 
ac mai dim ond mewn un adran fach ac ynysig o’r chwarel y bu unrhyw ddympio. 
 
Gwrthodwyd pob un o’r honiadau hynny gan Douglas Gowan. 
 
Yn ôl papur newydd y Guardian, erbyn 2011 roedd swyddogion wedi casglu fod gan y cemegau 
peryglus yn y chwarel y potensial i achosi risg iechyd sylweddol i bobl leol, ac yn wir roedd 
Monsanto yn atebol am y llygru ac fe ddylen nhw dalu cost ei lanhau. 
 
Wnaeth Monsanto erioed dderbyn cyfrifoldeb a’r unig gynnig wnaethon nhw oedd cyfrannu at y 
costau glanhau.  
 
Er bod Monsanto wedi talu cannoedd o filiynau o ddoleri yn sgil gweithrediadau llys yn eu herbyn 
yn yr Unol Daleithiau am wneud yr un peth yno i gymunedau tlawd Affro-Americanaidd Anniston, 
Alabama, wnaeth yr awdurdodau Cymreig a Phrydeinig ddim eu dwyn i gyfraith.  
 
Er gwaethaf pwysau gan Douglas Gowan ac eraill. 
 
Erbyn hyn mae cap wedi ei osod ar y chwarel. Ond darganfuwyd fod meinwe corff Gowan yn 
cynnwys lefelau uchel o PCB, ac mae ganddo bryderon difrifol o hyd.  
 
Mewn e-bost a dderbyniais ganddo’n ddiweddar, ysgrifennodd - 
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“Brofiscin Quarry is the site of the worst ever dumping of PCB’s in raw form, in used products or in 
contaminated waste.  
 
It is generally accepted that over 80,000 tonnes of PCB will have been forced down into the aquifer 
below the porous limestone quarry.  
 
The cap over the site has reduced the problem on the surface but only to cause all the waste to 
now be flushed down into the aquifer.  
 
This aquifer is the reserve water supply for Cardiff and Birmingham.  
 
The contaminants will adhere to minute solids and travel, and, inevitably, will one day become a 
health problem.” 
 
Yr ymateb a gafwyd hyd yma i’r pryderon hyn yw y byddai unrhyw archwiliad yn rhy ddrud ar adeg 
o wasgfa ariannol, a gan nad yw’r problemau’n debygol o gael eu gweld am 50 mlynedd arall, 
problem yw hon ar gyfer yr adeg honno, nid yn awr.  
 
Ac rwy’n weddol sicr nad oes llawer ohonoch chi, os oes rhywun, wedi clywed na darllen unrhyw 
beth am hyn.  
 
 
Yn 1985 ysgrifennodd Williams erthygl adolygiad o’r enw ‘Community’. 
 
Yn honno soniodd am ddau lyfr, gan ddau awdur gwahanol, yn ymdrin â gwahanol agweddau o 
hanes Cymru. 
 
Ar un pwynt mae’n defnyddio ymadrodd a arhosodd gyda fi fyth er pan ddarllenais e gyntaf.  
 
Mae wedi dod yn fath o garreg gyffwrdd i mi.  
 
Dim ond yn ddiweddar y sylweddolais fy mod wedi camddeall yr hyn a olygai Williams yn y geiriau.  
 
Ysgrifennodd - “…the more profound community is the area of its discourse.” 
 
Yr hyn a olygai yng nghyd-destun ei erthygl a phwnc y ddau awdur – maes eu trafodaeth – oedd 
pa un o’r cymunedau yr oedden nhw’n ysgrifennu amdanynt oedd y mwyaf dwfn, neu ‘profound’.   
 
Ond y rheswm fod yr ymadrodd wedi aros yn fy nghof a dod mor ystyrlon i mi oedd oherwydd, i mi, 
ei fod yn dweud mai’r man lle byddwn ni’n cyfarfod ac yn rhannu pwy ydyn ni, am beth y byddwn 
ni’n breuddwydio, lle’r ydyn ni wedi bod, beth ydyn ni’n ei ddioddef, sut byddwn ni’n canfod 
llawenydd – y lle hwnnw i mi yw’r ‘more profound community’. 
 
Maes ein trafodaeth. 
 
Yr hyn y gellir ac na ellir ei ddweud. 
 
Y lle y byddwn yn ei neilltuo i ni’n hunain i gael y sgwrs a faint o’n pobl fydd yn cael eu llais wedi ei 
glywed ynddo. 
 
Dyna sy’n ein gwneud ni nid yn unig yn gymuned ond yn gymuned ddyfnach, mwy ‘profound’. . 
 
Does dim rhaid i ni gytuno ond mae’n rhaid i ni ymgysylltu. 
 
Rhaid i ni beidio gadael i baramedrau’n trafodaeth fod mor gyfyng na allwn weld ymhle’r ydyn ni go 
iawn. 
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Mae’r hanesydd Martin Johnes yn ein hatgoffa ei fod yn wir ryfeddod fod gwlad fach fel Cymru, heb 
unrhyw hunaniaeth wleidyddol go iawn na statws cyfreithiol i’n cenedligrwydd, wedi llwyddo, er 
gwaethaf cael ei hamgylchynu gan bŵer imperialaidd enfawr Prydain, i ddal gafael yn ein 
hymdeimlad o fod yn wahanol, gyda’n hunaniaeth ddiwylliannol yn ei holl gymhlethdod, a’n hiaith 
ein hunain. 
 
Er gwaethaf popeth,  
 
Rhyfeddol. 
 
O edrych arno fel hyn, mae’n stori o ddycnwch eithriadol.  
 
Ond, os ydyn ni am gael unrhyw fath o ddyfodol, bydd rhaid i ni wynebu realaeth ein presennol ac 
mae hynny’n golygu dod i delerau gyda’n cymynrodd o’r gorffennol.  
 
 
Ysgrifennodd Williams, - 
 
“What is it that has happened?  
 
It is nothing surprising. It is in general very well known.  
 
To the extent that we are a people, we have been defeated, colonised, penetrated, incorporated. 
 
Never finally, of course.  
 
The living resilience, in many forms, has always been there.  
 
But its forms are distinct.  
 
They do not normally include, for example, the fighting hatred of the Irish.  
 
There is a drawing back to some of our own resources.  
 
There is a very skilful kind of accommodation, finding a few ways to be recognised as different, 
which we then actively cultivate, while not noticing, beyond them, the profound resignation.  
 
These are some of the signs of a post-colonial culture, conscious all the time of its own strengths 
and potentials, longing only to be itself, to become its own world but with so much, too much, on its 
back to be able, consistently, to face its real future.” 
 
 
Fel y dywedais ar y dechrau, rwyf wedi treulio’r rhan fwyaf o fy mywyd y tu allan i Gymru. 
 
Pa hawl sydd gen i i sefyll yma’n traethu am y pethau hyn? 
 
I siarad am ‘ni hyn’ a ‘ni llall’? 
 
Dim hawl. Dim hawl o gwbl. 
 
Dim ond un o’r llu o leisiau Cymreig ydw i. 
 
Ond mae gen i lais. 
 
Ac yn wahanol i lawer, mae fy llais yn cael ei glywed.  
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Mae gan lawer ohonom yn yr ystafell hon heddiw leisiau y gellir eu clywed. 
 
Ac rwyf wedi dod i deimlo cyfrifoldeb hynny. 
 
A’r cyfle mae’n ei roi. 
 
Pan gerddais i i’r McDonalds honno, yr holl flynyddoedd yn ôl, a finnau newydd gyrraedd mewn 
gwlad ddieithr gyfarwydd, ychydig oeddwn i’n ei wybod nac yn ei falio fod cerrynt nerthol hanes yn 
chwyrlio o fy nghwmpas, yn anweledig ond yn gwthio a thynnu fel y cefnfor yn erbyn darn bach 
carpiog o arfordir.  
 
Digwyddiad o ddim pwysigrwydd nac ystyr i neb heblaw fi, ac ar yr un pryd, eiliad a ailadroddwyd 
dro ar ol tro trwy’r gorffennol ac ymlaen i’r dyfodol, un a brofwyd gan genedlaethau di-rif gan 
ffurfio’n barhaus, gyda phob ymateb ac adwaith iddi, bosibiliadau’n hunan-ddiffiniad a’n cyd-
hunaniaeth.  
 
Teimlais fy ngwahaniaeth a symudais, tynnu’n ôl fel y dywedodd Williams, ymaddasu’n gelfydd, 
gan ddarganfod fy ychydig ffyrdd o fod yn wahanol a’u meithrin. 
 
Ond agorodd y drws i’r gymdeithas ehangach honno, fel yn nyddiau Harri a’i Ddeddfau Uno, 
rhedais drwyddo. 
 
Pan gynigiwyd addewid o barchusrwydd Prydeinig a ffrwythau cyfleoedd unigol i mi, fel y gwnaed 
i’r rhai hynny yn y 19eg ganrif, fe’u cymerais. 
 
Gyda balchder.   
 
A heb feddwl ddwywaith.  
 
Ond yn araf, dros amser, trwy ymgysylltu mwy, weithiau trwy fwriad ond yn bennaf ar ddamwain, a 
phob amser trwy esiampl pobl eraill, rwyf wedi dod i deimlo’n wahanol. 
 
Rwy’n dechrau deall erbyn hyn beth a olygai Aneurin Bevan pam ddywedodd, - 
 
“The purpose of getting power is to be able to give it away.” 
 
A phan ysgrifennodd Raymond Williams, - 
 
“As so often in Welsh history, there is a special strength in the situation of having been driven 
down so far that there is at once everything and nothing to lose, and in which all that can be found 
and affirmed is each other.” 
 
Rhaid i ni gadarnhau’r naill a’r llall. 
 
Dyna ble gorwedd ein dyfodol. 
 
O’r fan honno yr adeiladwn – ein gilydd. 
 
Defnyddio pa lais bynnag sydd gennym i wasanaethu’r naill a’r llall. 
 
Pryd bynnag y gallwn, unwn ein lleisiau i helpu i greu Cymru sy’n ‘fyd i ni’ fel y’i disgrifiwyd gan 
Williams. 
 
Byd sy’n gallu dadlau, a herio, a chwestiynu, ac archwilio. 
 
Byd a all gwmpasu hanesion lluosog a phrofiadau amrywiol. 
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Byd nad yw’n osgoi ei orffennol nac yn anwybyddu ei raniadau. 
 
Byd ble gall ein gwahaniaeth ddod yn ffynhonnell ein nerth. 
 
Yn ddigon hyderus i gymryd rheolaeth o’n hegnïon ein hunain a’n hadnoddau ein hunain. 
 
Wedi’n cysylltu â’n gilydd ac yn cymryd cyfrifoldeb drosom ein hunain. 
 
Fel hyn yr adeiladwn ein draig. 
 
Rhoi cnawd go iawn am ei hesgyrn.  
 
A gobeithio, un dydd, y bydd yn hedfan.  
 
Diolch. 
 
 

 
 
 
 
 
 
     
 
 

Trefnwyd Darlith Goffa Raymond Williams gan y Sefydliad Dysgu a Gwaith, noddwyd gan y 
Brifysgol Agored, traddodwyd gan Michael Sheen ar 16 Tachwedd 2017 ym Merthyr Tudful, 
Cymru. 

Sylwer: fe all y fersiwn ysgrifenedig gynnwys amrywiaethau bach ar y darllediad byw.  

   


