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Po fwyaf yr ystyriwn gyflawniadau Arglwyddes Llanofer, mwyaf sylweddol yr ymddangosant.   

Cafodd ddylanwad aruthrol ar garfan o bobl a hyrwyddai bwysigrwydd iaith a diwylliant 

Cymru ar adeg pan oedd ymwybyddiaeth genedlaethol ar gynnydd ar hyd a lled Ewrop.  Sut y 

digwyddodd hyn? 

 

Wrth olrhain hanes yr hyn y gallwn ei alw’n ‘strategaeth Llanofer’ ar gyfer cynnal a diogelu 

iaith a diwylliant Cymru, rhaid i ni ddechrau gyda’i mam, Georgina Mary Ann Port.  Cyn ei 

phriodas â Benjamin Waddington, a oedd dros ugain mlynedd yn hŷn na hi, a drefnwyd pan nad 

oedd hi ond deunaw oed, cawsai fagwraeth freintiedig ond anarferol.  Cymerodd ei hen fodryb, 

Mrs Delany, gyfrifoldeb am ei magwraeth pan oedd hi’n saith oed ac aeth ati i gynhyrchu ‘a 

young lady of the Queen-Anne pattern’.1
  Nid oedd hwn yn uchelgais amhriodol gan fod Mrs 

Delany yn gyfaill agos i Siôr III, a phan fu farw ei chyfeilles a’i chydymaith, Duges Portland, 

cryfhaodd ei chysylltiad â’r llys gan ei bod yn byw ger y plastai Brenhinol yn Llundain ac yn 

Windsor.  Daeth Mary Ann, i bob pwrpas, yn rhan o’r llys Brenhinol, gan gydchwarae â’r plant 

Brenhinol, a phan oedd yn hŷn bu’n difyrru’r Brenin a’r Frenhines yn ystod eu hymweliadau 

anffurfiol â Mrs Delany. 

 

Roedd Mrs Delany yn frwd dros waith y nofelydd Fanny Burney a defnyddiodd ei dylanwad i 

sicrhau penodiad i Fanny yn y llys Brenhinol.  O ganlyniad daeth Mary Ann yn ei hieuenctid yn 

gyfaill agos i’r nofelydd.  Drwy eu hymweliadau cymdeithasol â theulu’r Lockes yn Norbury 

Park yn Surrey daethant yn gyfeillgar â Madame de Staël, a oedd bryd hynny yn aelod o grŵp 

o alltudion o Ffrainc a oedd yn byw gerllaw.  Felly hyfforddwyd Mary Ann yn y llys ac 

adwaenai dwy o ddeallusion creadigol blaenllaw’r cyfnod.  Yn ogystal, roedd hi’n gydymaith 

cyson i wraig arall â chyneddfau deallusol uchel iawn, sef ei hen fodryb ei hun. 

 

Roedd Mrs Delany, Mary Granville cyn iddi briodi, yn aelod o deulu nodedig.  Roedd yn wraig 

ddawnus, a phan ddaeth ei phriodas gyntaf â’r meddwyn, Sgweier Pendarves, i ben gyda’i 

farwolaeth annhymig, priododd â Patrick Delany, cyfaill agos i Ddeon Swift, a chyd-glerigwr.  

Daeth yn aelod o gylch Swift a gwnaeth gryn argraff arno, fel y gwelwn o’r llythyrau a 

anfonodd ati.  Oherwydd ei phrofiad o safonau sgwrsio uchel Swift, croesawyd hi i gylch y 

Blue Stocking yn ddiweddarach, a phan fu farw Delany bu’r profiad hwn o gymorth iddi ennill 

lle yn agos at y Goron. 



Mae’n werth nodi un agwedd arall ar gefndir Mrs Delany oherwydd gall fod o help i egluro 

meddylfryd rhamantaidd Mrs Waddington, a sut y llwyddodd hi i greu credoau ac 

ymrwymiadau ei merch ieuengaf, Augusta.  Ei brawd oedd Bernard Granville, a sicrhaodd 

Wootton Hall yn swydd Stafford i’w gyfaill Jean Jacques Rousseau yn ystod ei arhosiad byr yn 

Lloegr.  Er y byddai syniadau gwleidyddol Rousseau wedi peri braw ymysg y bonedd lleol, 

gallent fabwysiadu ei syniadau am addysg gan nad oeddynt hwy’n bygwth y drefn gymdeithasol 

na’u safle hwythau ynddi.  Ymdrechodd mwy nag un ohonynt i fagu eu plant yn ôl y safonau 

yn Emile, ac mae’n ddigon posibl bod y syniadau hyn wedi cael lle yn y drefn addysgol a 

greodd Mrs Waddington i’w merched, yn enwedig ei hoff blentyn, Augusta.  Wedi’r cyfan, 

byddai Llanofer Gymraeg wedi ymddangos yn agos at ddelfryd Rousseau, gan y diogelid hi 

drwy ei hiaith rhag dylanwad llygredig y byd Saesneg. 

 

Er i fywyd gyda Mrs Delany roi i Mary Ann addysg ddihafal mewn llenyddiaeth, celf a choethni 

cymdeithasol, roedd hefyd yn lle peryglus i ferch ieuanc drawiadol o hardd a oedd hefyd, yn ôl 

Fanny Burney, yn dipyn o fflyrten.  Syrthiodd dros ei phen a’i chlustiau mewn cariad â 

gwastrawd nad oedd ganddo unrhyw fwriad i’w phriodi.  Cafodd y digwyddiad gymaint o 

ddylanwad ar Burney, a oedd fel nofelydd bob amser yn chwilio am ddeunydd yn y bywyd o’i 

chwmpas, fel y seiliodd beth o gynllun ei nofel Camilla ar brofiad Mary Ann.  Yn fuan ar ôl y 

siomedigaeth chwerw hon, daeth ergyd drom arall pan fu farw Mrs Delany.  Roedd yn rhaid 

gwneud rhywbeth â Mary Ann druan, fel yr eglura Joyce Hemlow, 

 

 In February, 1789, Miss Port’s family arranged that she should marry Mr Benjamin 

Waddington, a good-hearted gentleman of means.  After this, however, she still made 

tearful visits to Windsor, and long after, even after the births of her children, she wrote 

to Fanny for news of the faithless courtier she could not forget, and Fanny scolded her 

roundly: ‘Your unwearied solicitude of inquiry after old favourites grieves - and amazes 

me.  My poor Marianne - I would to God the affections of your heart were placed more 

around you!’2
 

 

Mae’n debyg bod Fanny’n cyfeirio yma at ei theulu agosaf, ond roedd achubiaeth Mrs 

Waddington wrth law, nid yn unig drwy ymdrechion ei theulu, ond hefyd drwy ddylanwad ei 

gwlad newydd, Cymru, a roddodd gyfeiriad a phwrpas newydd i’w bywyd.  Mae’n siŵr y 



byddai Fanny wedi ei syfrdanu gan yr hyn a ddigwyddodd i’r ‘poor sweet, unfortunate girl’,3 

a’r merched yr oedd hi wedi’u meithrin mor ofalus. 

 

Pan ddaeth i Lanofer roedd hi’n dal yn isel ei hysbryd ac ymddengys fod effeithiau ei 

siomedigaeth yn hirbarhaol.  Ar ymweliad â Chaeredin ym 1810, pan wnaeth ei harddwch 

gymaint o argraff, roedd ei thristwch yn gwneud iddi ymddangos fel Duwies Trasiedi i Walter 

Scott.4 
 Mewn llythyr gan y Dywysoges Elizabeth, un o’r plant Brenhinol y bu Mary Ann yn 

cydchwarae â hwy, nodir iddi gael ei gorfodi i briodi dyn ‘who took her off to Wales where she 

was, in a manner buried alive.’5
  Hyn mae’n debyg oedd barn gyffredinol ei chylch 

cymdeithasol aruchel yn Llundain a Windsor.  Iddynt hwy, roedd mynd i Gymru’n gyfystyr ag 

alltudiaeth neu waeth.  O’u safbwynt hwy, parhaodd y ‘gladdedigaeth’ hon am un mlynedd ar 

ddeg cyn iddi ddod o’r tywyllwch i gysylltu â hwy eto.  Ond yn ystod y cyfnod hwn, rhoddodd 

ei chartref Cymreig gyfle iddi greu bywyd newydd a hollol wahanol.  Roedd ei chyfeillgarwch 

clòs ag Elizabeth Greenly yn ddolen gyswllt hanfodol rhwng deallusiaeth fenywaidd ei bywyd 

cynharach, a byd yr iaith Gymraeg a diwylliant Cymru.6
  Hefyd, roedd yr Archddiacon Coxe yn 

ymwelydd cyson â’r teulu Waddington yn ystod y blynyddoedd hyn pan oedd wrthi’n 

ymchwilio ar gyfer ei Tour in Monmouthshire.7
  Byddai hyn wedi rhoi cyfle gwych iddi ddysgu 

am ddiwylliant a hanes ei rhan hi o Gymru, a dod yn ymwybodol o her ei phresennol 

diwydiannol. 

 

Ym 1816 treuliodd y teulu Waddington y gaeaf yn Rhufain.  Roedd yr ymweliad hwn o gryn 

bwysigrwydd gan iddo arwain at briodasau chwiorydd Augusta, sef Frances ac Emilia, a 

chreu’r hyn a alwodd Fanny Burney yn ‘Roman Colony’ Mrs Waddington.8
  Y canlyniad 

mwyaf arwyddocaol oedd i’r Prwsiad, Christian Bunsen, ddod yn aelod o deulu Llanofer drwy 

ei briodas â Frances.  Mae’n bosibl nad drwy hap a damwain y bu hyn oherwydd bod gan y 

Waddingtons barch mawr at yr Almaenwyr a’u diwylliant.  (Dywedodd Bunsen wrth ei 

chwaer, ‘an English family with three daughters take an interest in me’).9
  Roedd gweithiau 

Madame de Staël yn gryn ffefrynnau ar yr adeg hon, yn enwedig ei L’Allemagne,10 ac o’r 

gwaith hwnnw byddent wedi dysgu am gyfyngiadau syniadaeth Seisnig, ac yn arbennig sut yr 

oedd brwdfrydedd, a gollfarnwyd gan Locke, a dybiai ei fod yn deillio o ‘the conceits of a 

warmed or overweening brain’,11
 yn cael ei ystyried gan de Staël yn ‘the quality which really 

distinguishes the German nation’.12
  Byddai’r brwdfrydedd hwn yn dod yn rhan annatod o 

fywyd Arglwyddes Llanofer a’i chyfeillion. 



Dychwelodd Augusta i Gymru yn bymtheg oed, yr unig ferch a barhâi i fyw gyda’i mam.  Fe’i 

gadawyd i feithrin ei diddordebau Cymreig yn ystod y blynyddoedd allweddol hynny pan 

dyfai’n oedolyn ieuanc, er i ddylanwad Christian Bunsen ei llywio tuag at ei hachos Cymreig 

hefyd.  (Eisoes, erbyn 1819, gwyddom y buasai ef yn trafod natur iaith gyda Mrs 

Waddington).13
  Fel y dywedodd wrth Augusta ar ddiwedd ei oes, ‘I have always felt for you, 

and with you, more than you ever knew’.14 

 

Yn ddyn ieuanc, bu Bunsen mewn cysylltiad â rhai o athronwyr a diwinyddwyr blaenllaw’r 

Almaen.  Yn eu plith roedd Friedrich Schleiermacher, a gyfrannodd gymaint at oruchafiaeth yr 

Almaen ym maes diwinyddiaeth, ac Arthur Schopenhauer, y bu’n teithio drwy rannau o’r 

Almaen yn ei gwmni, gan aros yn ei gartref am ychydig.  Ond yr hanesydd Barthold Niebuhr a 

gafodd y dylanwad mwyaf ar ei fywyd, gan mai ef a aeth ag ef i Rufain a chreu ei yrfa 

ddiplomyddol iddo.  Yn anffodus, fel y gwyddai yn dda ei hun, roedd dilyn gyrfa yn golygu 

cyfyngu ar ei gynnyrch deallusol, ac yn ei atal rhag dod yn feddyliwr Almaenig mawr ond, 

drwy gryn ddiwydrwydd, a’i gwnaeth yn amlieithog a pholymathig, cadwodd ei syniadaeth yn 

fyw a lledaenodd ei dylanwad.  Cynhyrchodd lyfr emynau fel rhan o ymgyrch i uno 

protestaniaeth Almaenig, ac roedd ei waith Beiblaidd a diwinyddol yn ddigon adnabyddus i 

Rowland Williams o Lanbedr Pont Steffan seilio ei gyfraniad i Essays and Reviews 1860 arno. 

 

Y mae ei ohebiaeth yn rhoi amcan i ni o’r dylanwad a gafodd ar ei gyfeillion, ac roedd ganddo 

gysylltiadau eang â deallusion a cherddorion yr Almaen.  Fel ysgolhaig ieithyddol cyfrannodd at 

ddehongli hieroglyffau’r Aifft, a bu o gymorth mawr i Eifftolegydd blaenllaw’r cyfnod, Richard 

Lepsius.  Gwyddai, fel un a efengylai ar ran deallusrwydd Almaenig, mai ei dasg ef oedd estyn 

dylanwad hwnnw, oherwydd, ‘From us something may be learnt, by every spirit of this age’.15
  

Yn ystod ei gyfnod yn Rhufain cafodd ddylanwad dwfn ar rai unigolion o bwys yn y 

gymdeithas Seisnig.  Er bod Dr. Arnold wedi’i drwytho i ryw raddau yn ysbryd syniadaeth 

Almaenig drwy ei gysylltiad â Coleridge, Bunsen a roddodd gefnogaeth iddo yn ei strategaeth 

eglwysig gyffredinol dros undod cenedlaethol.  Cyfarfu Arnold â Bunsen yn gyntaf yn Rhufain, 

cyn iddo ddod yn bennaeth ysgol Rugby, a chymaint yr edmygai ef fel y rhoddodd yr enw 

annisgwyl ‘Bunsen’ i’w ferch fel arwydd o’i barch tuag ato.  Yn Rhufain eto, dylanwadodd 

Bunsen hefyd ar benderfyniad Connop Thirlwall, a fu ynglŷn â brwydrau ieithyddol o fewn yr 

Eglwys yng Nghymru, i fynd yn offeiriad.  Daeth Thirlwall yn Esgob Tyddewi maes o law. 



Fel cenedlaetholwr brwd, a hyder ganddo yng ngwerth ei ddiwylliant ei hun, prif ddiddordeb 

Bunsen oedd hunaniaeth Almaenig a’r hyn a wnâi genedl Almaenig.  Mewn llythyr a 

ysgrifennodd ym 1815 am ymweliad â’r Iseldiroedd, er bod y materion hyn yn cael y prif sylw 

ganddo, mae hefyd yn dangos dealltwriaeth o’r hyn sy’n ffurfio unrhyw ddiwylliant 

cenedlaethol. 

 

All that this remarkable people possess - land, language, manners, art - is so entirely of 

one character, and, as it were, out of one mould, that nowhere, perhaps, could the 

connection of these appearances with one another be more clearly perceived .... In all, 

the German, or, if you will, the Teutonic character, is worked out into form in a manner 

more decidedly national than anywhere else.16
 

 

Ymddiddorai yn y gydberthynas rhwng iaith a phob agwedd ar ddiwylliant, nid yn achos yr 

Almaen yn unig, ond drwy gydol hanes dyn.  O ran ei etifeddiaeth ddeallusol, perthynai i fudiad 

Sturm und Drang.  Un o sylfaenwyr y mudiad hwn oedd Johann Hamann.  Dywedodd Isaiah 

Berlin mai darganfyddiad mwyaf Hamann oedd sylweddoli ‘that language and thought are not 

two processes but one: that language ... conveys directly the innermost soul of individuals and 

societies’.17
  ‘Reason is language, Logos’.18

  Tra oedd meddylwyr Prydeinig empeiraidd yn 

ystyried bod iaith yn ffenomen eilaidd ac arwynebol, yn gyfrwng cyfleus ar gyfer cyfleu 

syniadau,19
 credai Hamann ei bod yn esgor ar syniadau.  Gafaelodd Johann Herder yn y 

cysyniad hwn a’i ddatblygu mewn ffyrdd cyffrous gan ddadlau dros fodolaeth cenedligrwydd 

diwylliannol lle’r oedd gan bob diwylliant ei undod a’i ddilysrwydd ei hun.  Ymhellach, tra 

oedd gwladwriaethau tiriogaethol yn artiffisial, roedd cenhedloedd diwylliannol yn bod mewn 

gwirionedd.  Dywedodd: ‘Each nation speaks in the manner it thinks and thinks in the manner 

it speaks’20 a hefyd ‘every distinct community is a nation, having its own national culture as it 

has its own language’.21 

 

Cydsyniai Bunsen â’r ffordd hon o feddwl, gan gydnabod mai un o ddiddordebau canolog ei 

fywyd deallusol oedd ‘language, especially in so far as its inner structure appears to me the 

clearest mirror, reflecting all the national peculiarities scattered through art and science’.22
  

Ffurfiodd ddarlun o wareiddiad lle oedd gwahanol gymunedau ieithyddol yn cyfrannu yn eu 

ffyrdd neilltuol at gyfanswm yr orchest ddynol.  Yr hyn a ddangosid gan y syniadaeth Oleuedig 

Almaenig hon oedd bod cadw iaith yn fyw yn fater o bwys i wareiddiad yn ei gyfanrwydd ac 



nid i’r bobl a’i siaradai yn unig, oherwydd bod gan bob iaith lais deallusol arwahanol na ellid ei 

golli heb beri colled i bawb.  Hefyd, yn yr un modd ag yr oedd Bunsen yn cael argyhoeddiad 

o’i gred, Hegelaidd braidd, fod ‘the power of thought belongs to us, the Germans, in this day 

of the world’s history’,23 roedd modd i eraill fabwysiadu ei syniadau i feithrin sêl dros yr iaith 

Gymraeg a diwylliant Cymru fel rhan o’r cynllun mawr. 

 

Y digwyddiad ffodus nesaf a arweiniodd yn y man at lunio strategaeth Llanofer oedd priodas 

Augusta â Benjamin Hall ym 1823.  Drwy ei phriodas daeth Augusta yn rhan o elite 

diwydiannol yr ardal.  Dywedodd Fanny Burney fod ganddo 2,000 y flwyddyn a’i fod yn ‘heir 

to Eleven’.24
  Ychwanegodd yn yr un llythyr fod Augusta wedi datblygu’n ferch hardd a 

dawnus iawn.  Roedd tad Benjamin yn ddiwydiannwr pwerus ac roedd Benjamin ei hun yn 

berchen ar stad yn Aber-carn lle oedd adnoddau glo gwerthfawr.  Drwy ei fam, a oedd yn 

Crawshay, roedd ganddo gysylltiadau â meistri haearn Merthyr, ac fel diwydianwyr eraill yr 

ardal penderfynodd ddilyn gyrfa wleidyddol.  Fel Prif Gomisiynydd Gwaith roedd yn gyfrifol 

am gwblhau’r Senedd-dy Gothig newydd, gan roi ei enw i Big Ben. 

 

Ym 1826 mynychodd Arglwyddes Llanofer Eisteddfod Aberhonddu a gadawyd cryn argraff 

arni gan bresenoldeb a neges y Parch. Thomas Price, ysgolhaig Cymreig o’r radd flaenaf, a gŵr 

hynod o amryddawn a dawnus.  Ni allai fod wedi dod o hyd i gydymaith gwell.  Daeth y 

ddau’n aelodau o Gymreigyddion y Fenni, a sefydlwyd ym 1833, a bu hyn yn fodd i 

atgyfnerthu eu cyfeillgarwch.  Mae John Davies yn nodi bod syniadau Price yn debyg i rai 

Herder,25 sy’n golygu bod athroniaeth Bunsen yn fwy tebygol byth o gael croeso yn Llanofer.  

Cyfeillion gwerthfawr eraill oedd John a Charlotte Guest.  John Guest oedd un o 

ddiwydianwyr mwyaf y byd bryd hynny, a chafodd ei wraig ddiwylliedig ei chyfareddu gan y 

diwylliant Cymraeg o’i chwmpas.  Yn olaf, rhaid cofio cyfeillgarwch teulu Llanofer â’r 

diwydiannwr cyfoethog Charles Morgan o Barc Tredegyr, y teulu Williams diwylliedig o 

Aberpergwm a’i fuddiannau diwydiannol, ac wrth gwrs, Elizabeth Greenly.  Os rhoddir yr holl 

elfennau hyn at ei gilydd gwelir bod yr adnoddau ar gael i gynnal adfywiad diwylliannol o bwys 

Ewropeaidd.  Ffurfiwyd cylch a oedd yn gyfuniad o’r ysgolheigaidd, y cyfoethog a’r 

dylanwadol, a wyddai am syniadau Ewropeaidd, ac a weddai i’r dim i’r sefyllfa Gymreig. 

 

Yr elfen bwysicaf yn strategaeth y cylch oedd hyrwyddo, neu feddiannu yn ôl rhai, cymdeithas 

Cymreigyddion y Fenni a’i heisteddfodau.  Rhaid rhoi ystyriaeth ofalus i rôl Christian Bunsen 



yn y Cymreigyddion.  Roedd Bunsen a’i wraig yn cefnogi’r hyn a ddaeth yn amcanion y 

Cymreigyddion cyn sefydlu’r gymdeithas honno.  Ym 1832 rhoddasant lythyr cyflwyno i 

Monsieur Rio o Vannes i deithio i Lanofer i astudio ffynhonnell Geltaidd yr iaith Lydaweg.26
  

Roedd yn un o’r sylfaenwyr ym 1833 a rhoddwyd cymaint o groeso iddo fel y priododd ag 

Apollonia Jones, un o Herbertiaid Llan-narth, yr un flwyddyn. 

 

Ym 1838 cafodd Bunsen ganiatâd i fod yn absennol o’i waith diplomyddol hyd fis Gorffennaf 

1839, pan ddaeth yn Weinidog Prwsia yn y Swistir, ond hyd yn oed wedyn nid oedd disgwyl 

iddo fod yn weithgar yn wleidyddol.  Ei ‘Swiss retirement’ oedd hyn yn ôl Max Muller,27 a 

roddai gyfle iddo barhau â’i athronyddu a’i ysgrifennu.  Roedd yn Llanofer mewn da bryd ar 

gyfer cyfarfod y Cymreigyddion ym 1838, ac fe’i defnyddiodd yn ganolfan ar gyfer ymweliadau 

â rhannau eraill o’r wlad yn ystod y cyfnod hwn.  Dychwelodd i Brydain ym 1841 ar daith 

arbennig i drefnu esgobaeth Eingl-Brwsaidd yng Nghaersalem ac wedi hynny daeth yn 

llysgennad yn Llundain.  Ymddiswyddodd ym 1854 a gadawodd am Heidelberg.  Daeth y 

Cymreigyddion i ben ei rhawd yr un pryd, sy’n gyd-ddigwyddiad priodol mae’n debyg o 

ystyried y dylanwad a gawsai Bunsen ar y gymdeithas er 1838 o leiaf. 

 

Yn ystod y cyfnod hwn cyflwynodd Bunsen nifer o ieithyddion Almaenig i Lanofer.  Yn eu 

plith yr oedd Richard Lepsius, yr Eifftolegydd, a Carl Meyer a fu’n byw yn y Felindre a Chwm-

du am sawl blwyddyn er mwyn ymdrwytho yn iaith a diwylliant Cymru.  Gwas sifil Prwsaidd 

hefyd a enillodd y wobr eisteddfodol ym 1840 am ei astudiaeth o ddylanwad y traddodiad 

Cymreig ar lenyddiaeth Ewropeaidd.  Rhaid bod Llanofer yn rhyw fath o ganolfan astudio 

iddynt, ac roedd y wlad o gwmpas, gan gynnwys mynwent Llan-ffwyst, lle byddai Bunsen a 

Lepsius yn eistedd ‘in deep converse’,28 yn lle delfrydol ar gyfer cerdded a sgwrsio a chyfnewid 

a datblygu syniadau.  Drwy siarad â Bunsen, Lepsius a Meyer daeth Mrs Waddington yn 

ymwybodol o arwyddocâd yr iaith Gymraeg ac o bwysigrwydd rhyngwladol hanes a llên 

Cymru.29
  Dichon i’r syniadaeth Almaenig hon gael effaith gyffelyb ar ei merch. 

 

Mae llythyr Bunsen at Arglwyddes Llanofer, lle ceir ei farn ar ganlyniad cystadleuaeth ar gyfer 

y wobr eisteddfodol a sefydlwyd ym 1838, yn dweud llawer wrthym am y rhan a chwaraeodd 

yng ngweithgareddau’r Cymreigyddion.  Dywedodd fod traethawd arobryn 1840 o waith 

Albert Schulz ar ddylanwad y traddodiad Cymreig ar lenyddiaeth Ewropeaidd yn deilwng o 

unrhyw academi (sy’n dangos, wrth gwrs, fod disgwyl i ymdrechion y Cymreigyddion fod o 



bwys Ewropeaidd).  Wrth drafod y cwestiwn dyrys hwn, manteisiodd Schulz ar ‘all the weight 

of German research and learning’ i brofi bod honiadau’r Cymry’n ddilys 

 

in spite of the prevalent opinion of Europe.  Not only is it proved in this essay that the 

heroes and tales of Arthurian Romance came from the Cymri into the fictions of France 

and Germany, but also it is shown in what manner this great fact is connected with the 

whole history of literature in Europe.30
 

 

Roedd dangos pwysigrwydd llenyddiaeth Gymraeg drwy gyfrwng ysgolheictod Almaenig yn 

fodd i ddyrchafu Cymru a’i hiaith.  Roedd Cymru’n derbyn cefnogaeth ac anogaeth y wlad 

honno a oedd yn uchaf ei pharch bryd hynny am ei chyflawniadau deallusol. 

 

Byddai Bunsen wedi sylwi bod problemau’r Almaen a Chymru’n debyg.  Ffrangeg oedd yr iaith 

â statws iddi ym Mhrwsia, ac roedd hunaniaeth yr Almaenwyr dan fygythiad imperialaeth 

ddiwylliannol Ffrainc.  Felly tra’n brwydro dros einioes y diwylliant Almaenig byddai wedi bod 

yn hawdd iddo gydymdeimlo ag Arglwyddes Llanofer a Chymru, oherwydd gallai ymddangos 

iddo ef fod ei gwlad fach hi - dan fygythiad imperialaeth ddiwylliannol Lloegr - yn ficrocosm 

o’r Almaen.  Pe bai gan y diwylliant a oedd yn tra-arglwyddiaethu dros Gymru wir fanteision 

i’w cynnig, gellid fod wedi goddef y broses, ond, fel y gwyddom o un o’i lythyrau, roedd ei 

farn am Loegr yn eithaf deifiol: 

 

In England everything, except the moral principle in the form of the fear of God, is 

deathlike.  Thought itself is crudely rationalistic; public worship in general lifeless; the 

vivifying spirit startles like a spectre.  The fall may be terrific, like that of ancient Rome.31
 

 

Hyd yn oed os nad oedd cylch Llanofer wedi dod i’r un casgliadau am gyflwr Lloegr, ni fyddai 

wedi ystyried mai’r ffordd ymlaen yng Nghymru oedd ymostwng i oruchafiaeth Seisnig.  Yn 

hytrach, roedd yr anawsterau hynny a fodolai yn y gymdeithas Gymreig yn ganlyniad i 

ddylanwadau estron.  Byddai aelodau’r cylch wedi darganfod yng ngwaith Herder gefnogaeth  

i’w barn na allai sefydliadau Cymreig ymateb i anghenion y bobl gan eu bod dan reolaeth 

gwladwriaeth artiffisial a swrth. 

 



Such states are but patched-up contraptions, fragile machines, appropriately called state-

machines ... they are bereft of national character, it would only be the curse of Fate 

which would condemn to immortality these forced unions, these lifeless monstrosities.32
 

 

Mae’n ddiddorol cymharu portread Bunsen o Loegr fel gwlad swrth sy’n cael ei syfrdanu gan 

ysbryd bywiocaol â syniad Herder bod gwladwriaeth wleidyddol gyfleus ond diwylliannol 

artiffisial yn anghenfil difywyd.  Os oedd Cymru i ddianc rhag yr un ffawd, byddai’n bwysig 

iddi gadarnhau ei Chymreictod drwy ei sefydliadau.  Felly byddai’n rhaid i strategaeth Llanofer 

gael ei gweithredu ym mhob agwedd ar fywyd diwylliannol Cymru er mwyn diogelu’r iaith 

Gymraeg.  Ym maes crefydd, er enghraifft, roedd yr eglwys Anglicanaidd yn esgeuluso 

anghenion Cymru (fel y nododd un hanesydd Anglicanaidd, ‘English treatment of Wales was 

generally scurvy’).33
  Roedd angen darganfod ffordd o gadarnhau lle arbennig crefydd yn hanes 

Cymru.  Drwy fynnu bod yr eglwys yn cael esgobion ac offeiriaid a allai siarad Cymraeg, 

ystyriai Arglwyddes Llanofer ei bod yn gofyn am rywbeth hollol naturiol a synhwyrol.  Roedd 

hi’n hollol gyson yn ei hamddiffyniad o le’r Gymraeg yn yr eglwys.  Pan ddarganfu fod ei 

heglwys Anglicanaidd yn Aber-carn yn defnyddio Saesneg, trosglwyddodd yr adeilad a’r 

gwaddoliad i’r Methodistiaid Calfinaidd, ar yr amod eu bod yn defnyddio’r Llyfr Gweddi 

Gyffredin ar gyfer addoli cyhoeddus.34
  Cododd problem gyffelyb yn yr eglwys yn ei phlwyf hi 

yn Llanofer, a darganfuwyd ateb cyffelyb.  Hyd yn oed yn hwyrach yn ei hoes, galwodd ar 

Gladstone i benodi Esgob Cymraeg ei iaith yn Llanelwy, ac ymosododd ar y penderfyniad i 

benodi Archddiacon Tyddewi i’r swydd yn Llandaf gan ei bod hi’n deall nad oedd ei Gymraeg 

yn ddigon da. 

 

Rhaid bod sylwedyddion Anglicanaidd yn ystyried bod materion ieithyddol yn cael blaenoriaeth 

dros feini prawf crefyddol yn strategaeth Llanofer.  Gall fod yn fwy na chyd-ddigwyddiad fod 

Bunsen wedi anwybyddu manylion athrawiaeth Anglicanaidd pan ddarbwyllodd y Lwtheriaid 

a’r Anglicaniaid i gydweithredu i sefydlu cyd-Esgobaeth yng Nghaersalem.  Yn y broses, 

ffurfiodd gynghrair a ddiystyrodd yr olyniaeth apostolaidd i’r fath raddau fel y penderfynodd 

Newman adael yr eglwys Anglicanaidd am Rufain.  Efallai bod diddordeb Bunsen mewn creu 

crefydd unol yn yr Almaen wedi annog Arglwyddes Llanofer i gredu bod modd creu eglwys 

Gymreig gynhwysol hefyd, ar sail hanes hir Cristnogaeth yng Nghymru.  Yn hyn o beth, byddai 

hi wedi bod yn gefnogol i’r argyhoeddiad y gallai’r eglwys Anglicanaidd yng Nghymru gynnal 

parhad yr eglwys Geltaidd.35 



Roedd prif arf arall y wladwriaeth, y gyfundrefn gyfreithiol, hefyd yn her i strategaeth Llanofer, 

oherwydd os oedd disgwyl i’r bobl gadw eu hiaith byddai’n rhaid i’r llysoedd gynnal eu busnes 

drwy gyfrwng y Gymraeg.  Mewn cyfarfod cynnar, penderfynodd y cylch alw ar y Senedd i 

benodi barnwyr Cymraeg eu hiaith.36 

 

Roedd angen rhoi sylw yn ogystal i’r ffordd Gymreig o fyw.  Drwy gefnogi cyfnodolyn Evan 

Jones (Ieuan Gwynedd), Y Gymraes, roedd hi’n cydnabod y rhan allweddol a chwaraeid gan 

famau ym mharhad yr iaith yn ogystal â hybu’r ddelfryd o ddilyn bywyd rhinweddol.  

Sylweddolai hefyd fod angen cynnal defodau Cymru, er nad oedd hyn yn ei rhwystro rhag 

ymyrryd â’r diwylliant.  Er enghraifft, er iddi annog y Fari Lwyd yn ei thiriogaeth, roedd hi’n 

hollol ddigyfaddawd yn ei gwrthwynebiad i’r ddiod feddwol.  Prynodd dafarndai yn ei hardal 

i’w troi’n dai dirwest neu i’w cau.  Yn ei phentref ei hun roedd y Swyddfa Bost, gyda’r 

paentiad o’r Fari Lwyd arni o hyd, yn dafarn ar un adeg. 

 

Roedd addysg hefyd yn elfen bwysig yn y strategaeth, er mai’r nod oedd cefnogi’r iaith yn y 

gymuned yn hytrach nag addysgu’r boblogaeth.  Pan geisiodd Thomas Price gyfiawnhau’r 

ffaith na allai’r plant yn ei ysgol yng Nghwm-du roi esboniadau o gysyniadau crefyddol i’r 

Comisiynydd, a gofnododd y wybodaeth yn y Report on the State of Education in Wales 1847 

(y ‘Llyfrau Gleision’ drwgenwog), dywedodd ‘it was not his province to enlighten, that is, to 

enlarge their minds’.37
  Er y gallai’r sylw hwn fod wedi peri braw i Gomisiynydd a oedd wedi’i 

drwytho yn ethos Kay-Shuttleworth, nid oedd Price ond yn mynegi’r farn organig y dylai plant 

dyfu i gynnal eu cymunedau eu hunain.  Yn yr un modd, roedd Arglwyddes Llanofer yn 

gresynu wrth addysg a ddieithriai blant oddi wrth eu rhieni, a ddysgai ffermwyr ‘to drive the 

quill instead of the Plough’ ac a ddysgai i ferched ‘the names of places in Kamchatka’ yn 

hytrach na ‘how to dress their Parents’ dinners’.38
  Yr hyn a oedd yn bwysig oedd cynnal yr 

iaith a’i diwylliant.  Byddai plant yn ysgol Llanofer yn cael eu dysgu’n ddwyieithog, gyda 

chymorth Beibl Cymraeg a Saesneg y gellir gweld copi ohono yn Amgueddfa’r Fenni.  Mae’r 

Llyfrau Gleision yn rhoi peth gwybodaeth i ni hefyd am ysgolion eraill cylch Llanofer.  Yng 

Nghwm-du, câi Saesneg ei dysgu yn y bore a Chymraeg yn y prynhawn, a byddai Thomas 

Price, fel aelod brwd o’r Cymreigyddion, yn mynnu bod y Beibl Cymraeg yn cael ei ddarllen 

gyda’r nos yn ei ysgol blwyf.  Yn Aber-carn, mynnai’r ‘chief promoter’, Arglwyddes Llanofer, 

fod yr ysgolfeistr yn dysgu Cymraeg i’r plant yn ogystal â Saesneg.39
  Ar lefel fwy dyrchafedig, 

ymdrechodd, i ddechrau, i greu cadair fwy effeithiol yn y Gymraeg yn Llanbedr Pont Steffan, 



ac yna, gyda’r un nod, bu’n cefnogi sefydlu Coleg Llanymddyfri.  Os na allai Coleg Llanbedr 

gynhyrchu dysgedigion Cymraeg eu hiaith yna byddai Llanymddyfri yn gwneud y gwaith 

drosto. 

 

Dichon nad oedd y selogion hyn dros adfer y gymdeithas Gymraeg yn deall ei strwythur cystal 

ag y dylasent, ac iddynt weithredu’n fyrfyfyr pan oedd angen.  Mae dau reswm posibl am y 

gweithredu hwn (a dim ond ymchwil ofalus a all ddangos i ba raddau y buont yn creu wrth 

fynd ymlaen).  Un yw bod eu hymdrechion i adfer y diwylliant yn anfedrus neu’n anwybodus, 

a’r llall yw na ellid bod wedi sicrhau annibyniaeth ddiwylliannol o dan drwynau gwladwriaeth 

Brydeinig y dydd heb gyflwyno darlun cenedlaethol a oedd yn bodloni disgwyliadau 

picturesque y Saeson.  Roedd yr Albanwyr wedi dangos y ffordd drwy greu gwisg 

genedlaethol.  Ymddangosodd Siôr IV mewn cilt pan ymwelodd â Chaeredin ym 1822, gan roi 

cymeradwyaeth Frenhinol i’r ffordd hon o gydnabod hunaniaeth Albanaidd o fewn teyrnas 

unedig.  Fel y dywedodd Walter Scott, ‘We are the Clan, and our king is the Chief’.40
  Efallai 

bod ymweliad y teulu Waddington â’r Alban ym 1810, pan gyfarfuont â Walter Scott, wedi 

rhoi’r syniad iddynt fod y Cymry’n debyg i’r Albanwyr ac y gallent hwythau ddangos 

teyrngarwch i’w penaethiaid drwy eu gwisg a’u cerddoriaeth arbennig.  Gallai Herder ddysgu 

iddynt fod diwylliant ieithyddol yn gyfrwng ar gyfer sicrhau cydlyniant cymdeithasol yn ogystal 

â bod yn wir sylfaen ar gyfer cenedl. 

 

Nid oedd cylch Llanofer yn ystyried bod sicrhau hunaniaeth Gymreig yn fygythiad i’r Deyrnas 

Unedig, ac roedd yr aelodau oll yn deyrngar i Goron Prydain.  Felly nid oedd yn annisgwyl 

iddo gael cymeradwyaeth Frenhinol.  Roedd yr hyn a ymddengys heddiw yn ymgreinio 

gormodol yn rhan angenrheidiol bryd hynny, pa un a oedd yn ddiffuant ai peidio, o’r broses o 

ddangos pa mor ddiniwed oedd hunan-ymwybyddiaeth ddiwylliannol Gymreig, a bod 

gwahaniaeth rhwng cenedlaetholdeb diwylliannol a chenedlaetholdeb gwleidyddol.  Os oedd 

hyn yn golygu cryfhau teyrngarwch i’r Goron, roedd modd bod yn hael.  Mae ymdrechion 

gwenieithus William Jenkins Rees i ddangos teyrngarwch y Cymry i’r Brenin yn ei gyflwyniad 

i’r Tywysog Albert yn Liber Landavensis ym 1840 yn anodd i’w curo.  Haerai hyd yn oed fod 

gan y Frenhines yn ei gwythiennau ‘the best blood of the ancient Princes of Wales’.41
  Mae’n 

debyg hefyd i gysylltiadau Bunsen â’r Goron, drwy ei gyfeillgarwch â’r Tywysog Albert, helpu 

i sicrhau nawdd Brenhinol i achos Llanofer, un ai drwy drefnu i Mr Griffith, telynor 

Arglwyddes Llanofer, chwarae i’r Tywysog Albert a’r Frenhines pan roddwyd telyn deires i 



Dywysog Cymru ym 1843, neu i Carl Meyer ddod yn llyfrgellydd ac ysgrifennydd preifat y 

Tywysog Albert ym 1846.42 

 

Llwyddodd y Cymreigyddion hefyd i greu ymwybyddiaeth ymhlith y Saeson o ddiwylliant 

Cymreig.  Un o uchafbwyntiau’r ymgyrch i argyhoeddi’r Saeson nad oedd adfywiad 

diwylliannol y Cymry’n fygythiad iddynt oedd yr adroddiad manwl a pharchus ar Eisteddfod 

1845 yn yr Illustrated London News.43
  Er y gall yr ymdrechion hyn i ddod â Chymreictod i 

sylw’r cyhoedd, drwy gyfrwng y Saesneg yn aml, ymddangos yn chwerthinllyd, roedd yn 

bwysig cyflwyno’r ddadl dros Gymru ym Mhrydain Saesneg ei hiaith.  Gyda chymorth 

ysgolheigion y cylch, aeth Charlotte Guest ati i gyfieithu’r hyn a alwodd hi yn Mabinogion, ac 

a ddechreuodd ymddangos ym 1838.  Yn fwy nag unrhyw waith arall bu hwn o gymorth i 

argyhoeddi byd ehangach fod gan Gymru lenyddiaeth o bwys Ewropeaidd.  Un o gynhyrchion 

llwyddiannus eraill y Cymreigyddion, a berswadiodd lenorion Seisnig megis Matthew Arnold 

fod gan Gymru lenyddiaeth unigryw i’w chymryd o ddifrif, oedd llyfr Thomas Stephens, The 

Literature of the Kymry, a gyhoeddwyd ym 1849 gyda chefnogaeth John Guest. 

 

O ystyried y llwyddiant hwn, gellid bod wedi disgwyl i strategaeth Llanofer fynd o nerth i 

nerth, yn enwedig gan ei bod yn cael ei gweld o’r tu allan yn gynllun a hybai dywysogaeth 

deyrngar a diogel tra’n meithrin adfywiad diwylliannol.  Ond ni ddigwyddodd hyn.  Pam?  Er 

bod rhesymau pam nad oedd y Cymry eu hunain yn hollol fodlon arni, rhaid cydnabod hefyd 

fod grymoedd allanol cryf yn gweithredu yn ei herbyn.  Roedd Herder, fel y gwelsom, wrth 

gefnogi amrywiaeth ddiwylliannol, yn gwybod yn iawn am y diffyg parch a oedd gan 

wladwriaethau at gymunedau ieithyddol arwahanol.  Efallai bod Thomas Price yn awyddus i 

ysgogi cenedligrwydd yng Nghymru yn unol â syniadaeth Herder, ond roedd eraill yn enwedig 

gweision y peiriant gwladol, yn dechrau defnyddio’r cysyniad o genedligrwydd mewn ffyrdd 

llawer mwy sinistr ac ymosodol.  Mae angen i ni fod yn ymwybodol o’r brwdfrydedd cyfoes 

dros ethnoleg (astudiaeth gymharol o hiliau dynolryw) er mwyn deall cyd-destun y frwydr yn 

erbyn ac o blaid Cymru.  Roedd y Cymreigyddion yn gyfarwydd iawn â’r datblygiadau newydd 

hyn gan fod y Dr James Prichard, ethnolegydd mwyaf adnabyddus Prydain ar y pryd, yn 

ymwelydd cyson â Llanofer.  Yn ystod ei ymweliad ym 1838, ar ôl diogelu lle i’r Celtiaid yn y 

teulu Indo-Ewropeaidd yn ei lyfr Eastern Origins of the Celtic Nations, a gyhoeddwyd ym 

1831, cyfarfu â Bunsen, ac ar sail y cyfeillgarwch a dyfodd rhyngddynt, cyflwynodd ei Natural 

History of Man (1843) iddo. 



Er ei bod hi’n bosibl bod yn ethnolegydd a pharhau’n deyrngar i ysbryd plwraliaeth, roedd 

tuedd gynyddol i rai yn y maes ystyried bod rhesymau genetig am wahaniaethau hiliol, a bod 

rhai fersiynau o homo sapiens yn well na’i gilydd.  Efallai mai’r peiriant gwladol imperialaidd, 

ar ôl cael ei ddwylo ar y cysyniad o hil, a aeth ati i’w throi’n arf ideolegol i’w helpu i gynnal ei 

rym.  Gellid defnyddio hil i ddadlau dros uwchraddoldeb neu israddoldeb grwpiau arbennig a 

gallai’r canlyniadau fod yn wrthun.  Honnodd John Pinkerton, er enghraifft, yn ei Dissertation 

on the Origin and Progress of the Schythians or Goths fod y Gwyddelod, ucheldirwyr yr 

Alban, y Cymry, y Llydawyr a phobl Biscaiaidd Sbaen, fel pobloedd gwreiddiol Ewrop, wedi 

dangos gwendid moesol a deallusol angheuol a oedd wedi peri iddynt wrthod manteision 

gwareiddiad.  Credai Price fod angen ateb yr ymosodiad hwn ar y Celtiaid, a gwnaeth hynny yn 

ei Essay on the Physiognomy and Physiology of the Present Inhabitants of Britain ym 1829.  

Nid yw’n syndod i Jane Williams, yn ei rhagair i ail gyfrol ei gwaith ar Price, a gyhoeddwyd ym 

1855, resynu bod 

 

 many potent directors of public opinion still cherish strong prejudices not merely against 

Welshmen, but also against every branch of Cambrian and Celtic literature.44
 

 

Dylid gweld y rhagfarn hon yn erbyn Cymru, wrth gwrs, yng nghyd-destun pryderon y 

wladwriaeth ynghylch sut orau i ymdrin â’r cynnwrf yn y wlad a ddisgrifiwyd gan yr Arglwydd 

Melbourne fel ‘the worst and most formidable district in the kingdom’.45
  O ran buddiannau 

ehangach Prydain, byddai strategaeth Llanofer naill ai’n aneffeithiol, gan fethu â rheoli 

radicaliaeth y gweithwyr, neu’n effeithiol, ac felly’n beryglus o genedlgarol.  O safbwynt 

Lloegr, mae’n debyg bod ceisio tawelu’r Teirw Scotch, y Siartwyr neu Ferched Beca drwy 

hybu diwylliant cenedlaethol penodol Gymreig yn debyg i roi tanwydd ar dân i’w ddiffodd.  

Roedd y wladwriaeth yn wynebu digon o broblemau fel yr oedd, heb orfod poeni am fudiad 

cenedlaethol Cymreig a fyddai’n uno o gwmpas iaith, diwylliant, crefydd ac economi 

arwahanol.  Er ymdrechu i beidio â bod yn fygythiad, cododd y Cymreigyddion y cwestiwn o 

genedligrwydd Cymreig.  Yn y cyflwyniad i Liber Landavensis, er enghraifft, cyfeirir at Gymru 

fel hen genedl nodedig.  Er bod strategaeth Llanofer yn cyd-fynd yn llwyr â’r darlun o Deyrnas 

lle’r oedd y gwahanol genhedloedd wedi’u huno mewn teyrngarwch i’r Goron Brydeinig, nid 

Seisnig, roedd yn ddarlun o sofraniaeth Brydeinig yr oedd yn anodd iawn i’r Saeson mwy 

gorchestaidd ei gydnabod. 

 



Gallai agweddau ar weithgareddau gwleidyddol Benjamin Hall hefyd fod wedi peri pryder.  Yn 

ogystal â bod yn dân ar groen y sefydliad drwy fynnu y dylai’r eglwys ddarparu clerigwyr 

Cymraeg eu hiaith, ym mis Gorffennaf 1843 pan oedd adroddiadau rheolaidd am Derfysgoedd 

Beca yn ymddangos yn y wasg, siaradodd a phleidleisiodd o blaid cynnig Smith O’Brien yn y 

Senedd i roi ystyriaeth i achosion yr ymrafael yn Iwerddon.  Mae’n bosibl y gwelid cyfatebiaeth 

fygythiol rhwng adfywiad Cymreig Llanofer a chenedlaetholdeb ‘Iwerddon Ieuanc’.  Yn 

ddigon diddorol, tra daeth O’Brien yn gysylltiedig ag Iwerddon Ieuanc a’r gwrthryfel a dyfodd 

ohono, damcaniaethwr y mudiad oedd Thomas Davies a geisiai adfywiad yn y Wyddeleg a 

dwyieithrwydd effeithiol.  Colli eich mamiaith, meddai, oedd ‘the worst badge of conquest’.  

‘A nation should guard its language more than its territories’.46 

 

Gallai’r cysylltiad â Bunsen fod wedi peri pryder hefyd.  Er y gallai fod yn dderbyniol, yn 

ddymunol hyd yn oed, i’r Saeson, fel cyd-Diwtoniaid, arddel a defnyddio ei syniadau, byddent 

wedi amau ei genedlaetholdeb diwylliannol pe bai’n rhoi cysur i’r Cymry. 

 

Felly ni waeth pa mor geidwadol oedd y bwriad a’r arfer, roedd y Saeson yn sicr o ystyried bod 

strategaeth Llanofer yn radicalaidd.  Byddai’r rheiny a ddymunai fod yn ben ar gymdeithas 

organig o fewn Cymru o reidrwydd yn amau’r modd yr oedd polisi trefedigaethol Lloegr yn 

andwyo llywodraeth dda.  Roedd strategaeth Llanofer yn fodd i argyhoeddi’r wladwriaeth y 

byddai’n rhaid dilyn rhaglen seisnigeiddio lawer mwy gweithgar er mwyn cymathu Cymru yn 

llwyr â Lloegr.  Cryfder strategaeth Llanofer, nid ei gwendid na’i hamherthnasedd, a wnaeth 

ymosodiad grymus y Llyfrau Gleision yn angenrheidiol.  Sylweddolwyd bod defnyddio grym 

milwrol, yn ogystal â bod yn arf drud a llawdrwm, yn esgeuluso’r frwydr ddiwylliannol.  

Byddai seisnigeiddio ysgolion, yn arbennig, yn ffordd ratach a mwy treiddiol o weithredu 

rheolaeth gymdeithasol. 

 

Mae llawer o sylw wedi’i roi i’r ymosodiad ar yr iaith yn y Llyfrau Gleision, ond roedd yr un 

neges eisoes wedi cael ei chyfleu yn yr Adroddiad ar Derfysgoedd Beca ym 1844.  Roedd 

Comisiynydd Ei Mawrhydi wedi dweud wrthi bryd hynny fod anwybodaeth o’r Saesneg yn  

 

great drawback upon the advancement of the community, and a serious impediment to 

the removal of those evils which most require correction.  Its inconvenience is felt in a 



practical shape in the obstacles which it presents to the efficient working of many laws 

and institutions.47
 

 

Ymhellach, gan eu bod yn falch o’i hysbysu nad oedd y cynnwrf yn y wlad, er ar raddfa eang, 

yn gysylltiedig â ‘political causes, and that nothing like a general spirit of disaffection, or 

organised hostility to the laws, pervaded the community’,48
 mae’n glir na fyddai wedi talu 

iddynt gefnogi’r iaith Gymraeg a chreu amodau pellach ar gyfer anghydfod.  Dim ond drwy 

seisnigeiddio’r bobl y deuent yn weision ffyddlon iddi. 

 

Gwyddai’r Cymreigyddion felly, hyd yn oed cyn i Eisteddfod 1845 gael cystal croeso, na allai 

eu strategaeth gynhwysfawr barhau heb wrthdaro’n uniongyrchol â chynlluniau’r llywodraeth 

ganolog.  Roedd methiant y gymdeithas i fynd ati o ddifrif i gwrdd ag anghenion ieithyddol 

pobl Y Fenni a’r gororau yn ymwneud fwy mae’n debyg â neges yr Adroddiad ar Derfysgoedd 

Beca nag ag amharodrwydd yr aelodau bonheddig i fod yn rhy gefnogol i wir genhadaeth y 

Cymreigyddion. 

 

Ceir amryw gyfeiriadau uniongyrchol at y Cymreigyddion a’i haelodau yn y Llyfrau Gleision, 

ac roedd bron pob un yn ddilornus.  Er enghraifft: 

 

A society called the Cymreigyddion indeed exists, and holds meetings at Abergavenny, 

where a band of literati promote Welsh literature by making English speeches once a year 

in its defence.  Its proceedings are perfectly innocuous.  One of its distinguished 

members has written a history of Wales, but couched in such antique phraseology that its 

sale, it is said, has never repaid the expense of printing it.49
 

 

Nid iaith gwas sifil diduedd mo hon, ond iaith rhywun a awdurdodwyd i wneud hwyl am ben y 

Cymreigyddion.  Yn hytrach na bod yn hollol ddiniwed, yn ddifyrrwch dymunol i foneddigion 

Saesneg eu hiaith, câi’r gymdeithas ei hystyried yn fygythiad gan ei bod yn hyrwyddo 

llenyddiaeth Gymraeg pan na ddylai’r fath beth fodoli, a chan ei bod yn gweithio dros barhad 

ac adfywiad diwylliannol Cymru Gymraeg pan oedd adroddiadau’r Comisiynwyr i fod i roi 

tystiolaeth bendant y dylai’r iaith, gyda’i heffeithiau anfad, gael ei diddymu mor fuan â phosibl. 

 



O ystyried ei fod yn arolwg addysgol, roedd ynddo ddiffyg diddordeb rhyfeddol mewn 

dwyieithrwydd, sy’n awgrymu o bosibl fod yr hyn yr oedd y Cymreigyddion yn ei arloesi yn yr 

ardal allweddol hon ar y gororau yn cael ei ystyried yn bolisi peryglus o synhwyrol na fyddai’n 

gwneud dim i ddod ag anufudd-dod y Cymry Cymraeg i ben.  Er bod yr Adroddiad yn nodi 

bod Arglwyddes Llanofer yn mynnu bod yr ysgolfeistr yn Aber-carn yn dysgu Cymraeg yn 

ogystal â Saesneg, mynegir anniddigrwydd amlwg â hyn, a dywedir hefyd fod yr athro’n 

meddwl ei bod yn hollol anymarferol ‘to teach the Welsh language to English children, as they 

would not stay in the school sufficient time’.50
  Yng Nghwm-du, er y crybwyllir y polisi o 

rannu’r diwrnod dysgu yn gyfartal rhwng y Gymraeg a’r Saesneg, canolbwyntiodd y 

Comisiynydd ar yr hyn yr oedd galw arno lunio ei adroddiad amdano.  A oedd y plant yn 

gwybod beth oedd ystyr pechaduriaid, ac a oeddynt yn deall yr holwyddoreg yr oeddynt yn ei 

hadrodd?51
  Nid ymwelwyd ag ysgol Llanofer, felly ni chafodd ei dwyieithrwydd ei chofnodi a’i 

beirniadu.  Y cyfan a ddywedir yw iddi gael ei chynnal ‘in a very satisfactory manner’.52
  Efallai 

bod statws Arglwydd Llanofer wedi peri i’r Comisiynydd bwyllo yn yr achos hwn. 

 

Daeth y farn ffafriol am yr iaith Gymraeg a’r Cymry yr oedd y Cymreigyddion yn ei hyrwyddo 

dan y lach yn y Llyfrau Gleision.  Gellid meddwl eu bod yn ddeunydd ar gyfer rhyw draethawd 

ethnolegol poblogaidd.  Gallent fod wedi eu hysgrifennu i brofi bod y Celtiaid, yng ngeiriau un 

o’r cyfrolau, i gyd yn ‘unchaste nation ... and had very little sense of shame’.53
  Pan 

ddywedodd yr Adroddiad fod ‘The Welsh language is a vast drawback to Wales, and a 

manifold barrier to the moral progress and commercial prosperity of the people.  It is not easy 

to overestimate its evil effects’,54 roedd yn defnyddio ethnoleg drwsgl a roddodd ryw fath o 

barchusrwydd deallusol iddo.  Yr hinsawdd ethnolegol hefyd a alluogodd y Comisiynwyr i 

honni bod problemau a achosid mewn gwirionedd gan newidiadau economaidd a 

chymdeithasol, yn ganlyniad i gymeriad hiliol ac iaith y Cymry.  Ond er gwaethaf agwedd 

ymosodol ac unddiwylliannol y Comisiynwyr, efallai iddynt dalu gwrogaeth anfwriadol i 

Herder drwy dybio, er bod gan y Saesneg ryw ran mewn creu’r ideoleg a wasanaethent, fod y 

Gymraeg ar y llaw arall, yn iaith a esgorai ar ffordd arall o feddwl.  Pan soniasant am y Cymry 

fel pobl â ‘natural benevolence and warmth of heart, which powerfully deters them from acts of 

malice and all deliberate injury to others’, efallai eu bod yn cydnabod bod yr iaith Gymraeg, er 

yn rhwystr mawr i gynnydd, fel y’i diffiniwyd gan oligarchiaid Saesneg y dydd, yn rym dros 

wareiddiad a daioni.  Efallai, yn eu calonnau, eu bod yn synhwyro nad oedd sylfaen ddeallusol 

i’w safbwynt gwleidyddol cyfleus. 



Yn y blynyddoedd yn union wedi’r Llyfrau Gleision, dioddefodd strategaeth Llanofer gyfres o 

ergydion pellach a fyddai’n arwain at ei thranc.  Bu farw Thomas Price ym 1848, Mrs 

Waddington ym 1850, a John Guest ym 1852.  Ar ôl ailbriodi, trodd Charlotte ei meddwl at 

ddiddordebau confensiynol boneddiges Seisnig.  Gadawodd Bunsen Brydain ym 1854 a 

dirwynwyd Cymreigyddion y Fenni i ben yn yr un flwyddyn.  Daliodd Arglwydd Llanofer 

swyddi yn y llywodraeth o 1854 ac roedd Arglwyddes Llanofer wedi ymgolli yn y gwaith o 

olygu’r chwe chyfrol o bapurau Delany y dechreuwyd eu hargraffu ym 1861. 

 

Hefyd, erbyn y 1860au, pan gyhoeddodd Matthew Arnold ei lyfr On the Study of Celtic 

Literature, roedd y gred mewn hil wedi datblygu i’r fath raddau yn ffugwyddoniaeth fel y gallai 

ddadlau dros gymeriad Cymreig heb yr iaith i’w gynnal, ac roedd rhai Cymry hyd yn oed yn 

meddwl ei fod yn siarad yn gall.  Yng ngwaith Arnold, rhoddir mynegiant digyfaddawd i 

empeiriaeth ieithyddol; ystyrir nad yw rhoi’r gorau i’r Gymraeg yn drosedd yn erbyn 

gwareiddiad, ond yn ‘necessity of what is called modern civilizations’.55
  Nid oes sôn am 

ddoethineb Goleuedig pobl fel Thomas Price neu Christian Bunsen.  Pan drodd Arnold yn y 

man at waith Bunsen a darllen yr hyn a ddywedwyd gan y dyn a oedd wedi cadw llygad tadol 

arno ers marwolaeth gynnar Dr Arnold, ac wedi’i helpu i gael swydd fel Arolygydd Ei 

Mawrhydi, nid yw’n syndod iddo fynegi’r farn bod y syniad o draddodiad deallusol arall yn 

‘splay-footed’,56 er mor ddyrchafol ydoedd.  Hefyd, erbyn y 1860au, credai ei fod yn gallu 

ymgymryd â’r hyn a alwai’n gymodi â’r Cymry,57 ac erbyn 1887 gallai’r Times,58 a fu gynt yn 

ddifrïol, hefyd fforddio bod yn gymodlon oherwydd bod y llanw trefedigaethol, erbyn hynny, 

yn llifo’n gryf o’u plaid. 

 

Roedd strategaeth Llanofer yn sicr o gael ei herio, ac ar ei phen ei hun, mae’n debyg na 

fuasai’n ddigon i ymdrin â’r problemau cymdeithasol a diwylliannol a ddeilliai o Gymru 

ddiwydiannol.  Ond ar y pryd, roedd yn gam angenrheidiol yn yr ymgyrch i ddiogelu bywyd 

Cymreig, ac o’i dilyn â brwdfrydedd, llwyddodd i ddwyn ffrwyth.  Methodd yn y diwedd, nid 

oherwydd ei chyfyngiadau ei hun yn unig, ond hefyd oherwydd polisi craff sefydliad Seisnig 

paranoid a ystyriai fod adfywiad diwylliannol Cymru’n fygythiad i’w fuddiannau.  Er ei bod 

hi’n ddigon posibl y byddai’r strategaeth wedi diweddu’n naturiol tua chanol y ganrif, mae’n 

glir bod ymyrraeth Adroddiadau 1844 a 1847 wedi prysuro ei thranc. 

 



O ystyried yr amgylchiadau, roedd yr hyn a gyflawnwyd gan y mudiad Cymreig hwn yn y 

cyfnod Rhamantaidd yn wirioneddol ryfeddol, a gadawodd etifeddiaeth werthfawr.  Oherwydd 

y rhan a chwaraeodd ynddo, mae Arglwyddes Llanofer yn haeddu ei lle amlwg yn y Pantheon 

Cymreig.  Yn ein hoes ni o unffurfiaeth fyd-eang, mae’n dal yn wir mai’r unig beth a all gynnal 

gwareiddiad yw cymunedau iaith gyda’u hunaniaeth eu hunain, eu hanes eu hunain, a bywydau 

gyda’u gorffennol, presennol a dyfodol arbennig eu hunain, yn union fel yr oedd yr Arglwyddes 

a’i chyfeillion wedi sylweddoli.  Mae’r syniadau a fu’n ysbrydoliaeth iddynt yn fwy perthnasol 

heddiw nag y buont erioed, yn enwedig gan fod Cymru bellach yn rhan o’r gymuned 

Ewropeaidd. 

 

Anogodd Bunsen aelodau Cymreigyddion y Fenni i fynd y tu hwnt i frwdfrydedd y foment, i 

gadw eu sêl dros yr iaith a’i dyfodol.  ‘Rhaid i ni beidio â gadael iddi farw’, meddai. 

Na ninnau chwaith. 
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