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3

Y MAE’N FRAINT FAWR i mi gael traddodi’r ddarlith eleni er cof 
am yr Athro J. E. Caerwyn Williams a Mrs Gwen Williams. Trysoraf 
yn fawr yr oriau a dreuliais yng nghwmni’r Athro yn ei ystafell 
fechan yn yr Hen Goleg yn trafod cerddi Cynddelw Brydydd Mawr, 
ar y dechrau fel myfyrwraig PhD ac yn ddiweddarach fel aelod o 
brosiect Beirdd y Tywysogion y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a 
Cheltaidd, a oedd wedi ei lleoli ar y pryd mewn tŷ Sioraidd rhwng 
adeiladau’r Hen Goleg a’r Coleg Diwinyddol yn Aberystwyth. Yr 
oedd gan yr Athro ddiddordeb dwfn iawn yn y testun ei hun, ac nid 
gwastraff amser ganddo fyddai treulio oriau bwygilydd yn trafod un 
llinell yn unig, er mwyn sicrhau ein bod yn cyflwyno’r dehongliad 
gorau i’r darllenydd ac felly’n gwneud cyfiawnder â’r beirdd yr 
oedd ganddo gymaint o barch tuag atynt. Drwy ei ofal, dysgais mai 
gwaith cyfrifol a phwysig iawn yw cyflwyno testunau canoloesol i 
ddarllenwyr heddiw, boed yn ysgolheigion neu’n ddarllenwyr lleyg. 

 Yr wyf am ddychwelyd at ddau fardd mawr yr wyf wedi treulio 
llawer o amser yn eu cwmni, y ddau fardd proffesiynol Cynddelw 
Brydydd Mawr a Guto’r Glyn, dau y mae’r Athro Caerwyn wedi 
ysgrifennu llawer amdanynt.1 Canai Cynddelw gan mwyaf yn 
ail hanner y ddeuddegfed ganrif, a pherthynai felly i do cynharaf 
Beirdd y Tywysogion, neu’r Gogynfeirdd; tra canai Guto’r Glyn yn 

1 Er enghraifft, J. E. Caerwyn Williams, ‘Guto’r Glyn’, yn A. O. H. Jarman a Gwilym 
Rees Hughes (goln.), A Guide to Welsh Literature: Volume 2 (Llandybïe, 1979), tt. 
218–42; J. E. Caerwyn Williams, ‘Cerddi’r Gogynfeirdd i Wragedd a Merched, a’u 
Cefndir yng Nghymru a’r Cyfandir’, Llên Cymru, XIII (1974–9), 86–90 et passim; 
idem, ‘Cynddelw Brydydd Mawr’, yn idem, The Court Poet in Medieval Wales: An 
Essay (Lampeter, 1997), tt. 140–64.
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oes aur y cywydd, gyda’i yrfa farddol yn cwmpasu’r rhan fwyaf o’r 
bymthegfed ganrif.2 Safai Cynddelw, ym marn yr Athro Caerwyn, 
ben ac ysgwydd yn uwch na’i gyfoeswyr o ran ei ddawn farddol,3 heb 
sôn, wrth gwrs, am faint ei gorff (os dyna yw ergyd Mawr yn ei enw4), 
ac yn ôl Saunders Lewis, ‘ceir digon o arwyddion mai Cynddelw 
oedd y meistr mawr a reolodd amcanion barddonol y cyfnod’.5 
Ystyrid Guto’r Glyn yntau ar frig ei broffesiwn yn ei ddydd: Saer 
awdl pob mesur ydoedd meddai ei gyfoeswr, Gutun Owain, amdano,6 
ac ymddengys fod Tudur Aled yn credu mai Guto oedd y bardd 
gorau ar gywydd mab, sef cywydd mawl i uchelwr.7 Fel yr honnodd yr 
Athro Caerwyn, bu beirniaid ar hyd y canrifoedd yn gytûn mai Guto 

2 Ceir golygiad o waith Cynddelw Brydydd Mawr yn Nerys Ann Jones ac Ann Parry 
Owen (goln.), Gwaith Cynddelw Brydydd Mawr I, Cyfres Beirdd y Tywysogion, 
III [CBT III wedi hyn] (Caerdydd, 1991), ac eaedem (goln.), Gwaith Cynddelw 
Brydydd Mawr II, Cyfres Beirdd y Tywysogion, IV [CBT IV wedi hyn] (Caerdydd, 
1995); wrth ddyfynnu o’i waith, ac o waith beirdd eraill y golygwyd eu gwaith yng 
Nghyfres Beirdd y Tywysogion, dyfynnir o’r testunau orgraff Cymraeg Diweddar. 
Ceir golygiad o waith Guto’r Glyn ar ‘Wefan Guto’r Glyn’ <www.gutorglyn.net> 
[GG.net wedi hyn]. 

3 Williams, Court Poet, t. 140, ‘Several of the poets of the Princes merit separate 
treatment but none more so than Cynddelw Brydydd Mawr who stands head 
and shoulders above the others in poetic genius and much as he did, apparently, 
in physique.’ Cf. Rachel Bromwich, ‘Cyfeiriadau Traddodiadol a Chwedlonol y 
Gogynfeirdd’, yn B. F. Roberts a Morfydd E. Owen (goln.), Beirdd a Thywysogion 
(Caerdydd, 1996), t. 202, ‘Gwyddys bod Cynddelw Brydydd Mawr yn sefyll ar ei 
ben ei hun ym mhob ffordd, am mai ef yw’r mwyaf cynhyrchiol o’r Gogynfeirdd.’

4 Cf. enw’r bardd Trahaearn Brydydd Mawr a oedd yn ôl pob tebyg yn gorfforol 
fawr: fe’i dychanwyd gan Gasnodyn am ei faint mawr, a thalodd yntau’r pwyth 
gan ddychanu Casnodyn am ei fychander, gw. N. G. Costigan (Bosco), R. Iestyn 
Daniel a Dafydd Johnston (goln.), Gwaith Gruffudd ap Dafydd ap Tudur, Gwilym 
Ddu o Arfon, Trahaearn Brydydd Mawr ac Iorwerth Beli (Aberystwyth, 1995), tt. 
94–5, 132, ac R.  Iestyn Daniel (gol.), Gwaith Casnodyn (Aberystwyth, 1999), tt. 
152–3. Gw. ymhellach 41n isod.

5 Saunders Lewis, Braslun o Hanes Llenyddiaeth Gymraeg, Y Gyfrol Gyntaf: hyd at 
1535 (Caerdydd, 1932), t. 15.

6 GG.net, 126.35.
7 Gw. y dyfyniad o lawysgrif Peniarth 240, 1, a roddir yn J. Ll. Williams ac Ifor 

Williams (goln.), Gwaith Guto’r Glyn (ail arg., Caerdydd, 1961), t. ix, a cf. 
Williams, ‘Guto’r Glyn’, t. 234.
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oedd y pennaf o blith beirdd mawr ei gyfnod,8 ac yn ôl Saunders 
Lewis yntau, Guto ‘yn ei ddydd oedd pennaf cynheiliad traddodiad 
Taliesin’.9 Tystiolaeth o’r parch arbennig at y ddau fardd yn eu hoes 
yw’r corpws cymharol fawr o’u canu sydd wedi ei ddiogelu yn y 
llawysgrifau: 3852 llinell gan Gynddelw, mewn 48 o gerddi, llawer 
mwy o gerddi ac amrywiaeth o genres na chan unrhyw un arall o 
Feirdd y Tywysogion;10 a 7569 llinell gan Guto, mewn 119 o gerddi, 
wedi eu diogelu mewn sawl can llawysgrif yn dyddio o dridegau’r 
bymthegfed ganrif ymlaen.11

 Fel beirdd mawl yr ystyriai Cynddelw a Guto eu hunain yn eu 
canu, ac ymuniaethai’r ddau â thraddodiad Taliesin, sef y traddodiad 
o foli arweinwyr y gymdeithas Gymraeg yn gyfnewid am nawdd, 
traddodiad sydd i’w olrhain i ganu moliant Taliesin i’w noddwyr 
Urien Rheged a’i fab Owain yn yr Hen Ogledd yn y chweched 
ganrif.12 Wrth ganu marwnad i’r ddau frawd Rhirid Flaidd ac Arthen, 
cysylltodd Cynddelw ei ganu â’r hyn a ddeuai O ben Taliesin;13 a dywed 

8 Williams, ‘Guto’r Glyn’, t. 218, ‘Among the period’s many poets of distinction 
Guto’r Glyn won for himself a reputation second to none among his 
contemporaries, and this reputation has been confirmed and upheld by both 
poets and critics in subsequent generations.’

9 J. Saunders Lewis, ‘Gyrfa Filwrol Guto’r Glyn’, yn Gwynn ap Gwilym (gol.), 
Meistri a’u Crefft (Caerdydd, 1981), t. 122.

10 Cf. Nerys Ann Jones, ‘Y Canu Mawl i Deulu Brenhinol Powys yn y Ddeuddegfed 
Ganrif: Arolwg’, Llên Cymru, 22 (1999), 25, wrth drafod yr amrywiaeth eang o ganu 
gan Gynddelw a gadwyd gan y copïwyr cynnar, ‘Bri ac enwogrwydd Cynddelw 
sydd yn bennaf gyfrifol am yr amrywiaeth hwn … Oherwydd edmygedd casglwyr 
a chopïwyr gwaith y Gogynfeirdd o’i gerddi, cadwyd llawer mwy o’i waith nag 
eiddo neb arall o Feirdd y Tywysogion.’

11 Cf. Dafydd Johnston, ‘Trosglwyddiad Cerddi Guto’r Glyn’, yn Dylan Foster 
Evans, Barry J. Lewis ac Ann Parry Owen (goln.), ‘Gwalch Cywyddau Gwŷr’: 
Ysgrifau ar Guto’r Glyn a Chymru’r Bymthegfed Ganrif (Aberystwyth, 2013), t. 1, 
‘O ran nifer y cerddi a oroesodd o’i waith … mae Guto’r Glyn ar y blaen i’r rhan 
fwyaf o feirdd canol y bymthegfed ganrif … I ryw raddau mae’r ystadegau hyn yn 
adlewyrchu diwydrwydd Guto fel clerwr … ond yn bennaf oll maent yn brawf o 
boblogrwydd ei waith gyda datgeiniaid a noddwyr.’

12 Cf. Huw M. Edwards, Dafydd ap Gwilym: Influences and Analogues (Oxford, 1996), 
t. 4, ‘The Welsh court poets and their successors, the Cywyddwyr, regarded 
themselves as guardians of an essentially aristocratic tradition which stretched 
back to the days of Taliesin in the sixth century.’

13 CBT III, 24.153–6.
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Guto yntau iddo dderbyn taliadau teg am foli Phylib ap Gwilym Llwyd 
o Drefgwnter fel y derbyniodd Taliesin anrheg am ganu Urien gathl 
eirian goethlef.14 Gellid amlhau enghreifftiau i ddangos bod y beirdd, 
yn gyffredinol, ar hyd y canrifoedd wedi cyfeirio at y berthynas hon 
rhwng Taliesin ac Urien Rheged fel symbol o’r berthynas ddelfrydol 
rhwng y bardd a’i noddwr, perthynas a gynhaliai nid yn unig y 
beirdd ond hefyd arweinwyr y gymdeithas (dyna, o leiaf, oedd neges 
y beirdd i’w noddwyr!).

Bu newid mawr yn gymdeithasol ac yn feddyliol rhwng oes 
Cynddelw yn y ddeuddegfed ganrif ac oes Guto’r Glyn yn y 
bymthegfed: symudwyd oddi wrth y meddylfryd canoloesol, gyda’i 
bwyslais mewn celfyddyd ar ddelfrydau platonig ac eiconig, ac 
yn ei le cafwyd hiwmanistiaeth newydd a diddordeb cynyddol yn 
yr unigolyn yn ei holl gymhlethdod. Fel yr esboniodd Saunders 
Lewis, symudwyd o’r haniaethol a’r symbolaidd i’r gwrthrychol a’r 
diriaethol.15 Bu hefyd newidiadau gwleidyddol mawr yng Nghymru a 
effeithiodd ar y beirdd. Bu cwymp y tywysogion yn sgil y Goncwest 
Edwardaidd ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg yn ergyd drom, pan 
ddarfu am sefydlogrwydd llysoedd y tywysogion, lle yr oedd statws 
y prif feirdd wedi ei ddiffinio yng nghyfreithiau’r llys.16 O golli’r 
sefydlogrwydd hwn, bu’n rhaid i’r beirdd deithio ar draws y wlad i 
dai uchelwyr is eu statws i chwilio am nawdd.17 Mewn gwirionedd, 
efallai bod angen amodi ychydig ar y naratif traddodiadol hwn, 
oherwydd fel yr awgrymodd yr Athro Jenny Rowland mewn darlith 
gynharach yn y gyfres hon, efallai mai’r penceirddiaid a’r beirdd 
uniongyrchol gysylltiedig â thywysog neu lys arbennig a deimlodd 
yr ergyd hon fwyaf, a bod mwyafrif y beirdd eisoes yn teithio 

14 GG.net, 30.7, 1–4. 
15 Gw. yn arbennig ei benodau ‘Beirdd y Tywysogion’, ‘Beirdd yr Uchelwyr’ ac ‘Y 

Ganrif Fawr, 1435–1535’, yn Lewis, Braslun, tt. 13–30, 51–69, 115–33.
16 Am statws y beirdd yn ôl y Cyfreithiau, gw. Dafydd Jenkins, ‘Pencerdd a Bardd 

Teilu’, yn J. E. Caerwyn Williams (gol.), Ysgrifau Beirniadol XIV (Dinbych, 1988), 
tt. 19–46.

17 Cf. Edwards, Dafydd ap Gwilym, t. 1, ‘For the professional poets of medieval 
Wales the fourteenth century was a time of redefinition and innovation.’
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rhwng tai arglwyddi ac uchelwyr is eu statws.18 Rhaid cofio mai’r 
farddoniaeth a ganwyd yn y llysoedd gan feirdd y llys a ddiogelwyd i 
ni yn y llawysgrifau, ni wyddom ddim am y beirdd mawl eraill. 

Gwelwn barhad y math o ganu a gysylltir â Beirdd y Tywysogion 
ym marddoniaeth Gogynfeirdd Diweddar y bedwaredd ganrif ar 
ddeg a ganai awdlau ffurfiol, dysgedig gydag ieithwedd astrus a 
hynafol. Yn ail hanner y ganrif ceir Gruffudd ap Maredudd yn 
moli mân arglwyddi ym Môn gyda’r un ieithwedd yn union ag a 
ddefnyddiodd Cynddelw i foli’r tywysogion ddwy ganrif ynghynt.19 
Erbyn hynny gallwn dybio bod y canu Gogynfarddol hwn nid yn unig 
yn amherthnasol ond hefyd yn drech na’r rhan fwyaf o’r noddwyr 
a’u cynulleidfaoedd, ac nid yw’n syndod, felly, fod nifer gynyddol o 
feirdd y cyfnod hwn wedi dewis y cywydd yn brif gyfrwng eu mawl 
– beirdd fel Iolo Goch, Llywelyn Goch ap Meurig Hen a Madog 
Benfras, heb sôn am Ddafydd ap Gwilym.20 Y mae’n sicr fod yma 
elfen o arloesi wrth i’r cywydd a’i ieithwedd ysgafnach ddatblygu’n 
brif gyfrwng eu mawl, ond y mae’n bosibl fod elfen gref o barhad 
hefyd, ond bod y dystiolaeth dros hynny wedi ei cholli.

18 Jenny Rowland, Ailystyried y Canu Mawl Cynnar (Aberystwyth, 2016), t. 16, ‘Tybed 
nad oedd y beirdd wrthi’n barod yn addasu swyddogaeth y canu mawl ar gyfer 
uchelwyr, addasiad sy’n cynrychioli llawer mwy o newid yn ystyr gwleidyddol 
a chymdeithasol y canu mawl na’r canu ceidwadol i reolwyr annibynnol? … 
Nid oedd cwymp Gwynedd ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg yn argyfwng 
gwirioneddol i’r beirdd, naill ai am nad effeithiodd ar lawer ohonynt, neu 
oherwydd hir gymhwyso ers dyfodiad y Normaniaid.’

19 Gw. yn arbennig y canu mawl i Duduriaid Môn yn Barry J. Lewis (gol.), Gwaith 
Gruffudd ap Maredudd, I: Canu i Deulu Penmynydd (Aberystwyth, 2003). Am 
ymdriniaeth ag ieithwedd farddol hynafol Gruffudd ap Maredudd, gw. Ann Parry 
Owen (gol.), Gwaith Gruffudd ap Maredudd, III: Canu Amrywiol (Aberystwyth, 
2007), tt. 9–11, 25–8 et passim, a cf. Dafydd Johnston, Llên yr Uchelwyr: Hanes 
Beirniadol Llenyddiaeth Gymraeg 1300–1525 (Caerdydd, 2005), t. 72, ‘Yn awdlau 
Gruffudd ap Maredudd mae arddull epithetig, ddigystrawen beirdd llys y 
ddeuddegfed ganrif i’w gweld ar ei heithaf, yn fwy hyd yn oed na chan y to olaf o 
Feirdd y Tywysogion fel Bleddyn Fardd.’

20 Awgrymodd Gilbert E. Ruddock, Dafydd Nanmor (Caernarfon, 1992), t. 12, ei 
bod yn arwyddocaol mai cywydd ac nid awdl a ganodd Iolo Goch i Edward III 
tua’r flwyddyn 1350, ‘gan fwriadol gysylltu’r mesur newydd â pherson o’r urddas 
mwyaf ’. Ymhellach ar do cynharaf y Cywyddwyr mawl, gw. Johnston, Llên yr 
Uchelwyr, tt. 165–94. 
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Hyd yn oed os nad effeithiodd y Goncwest Edwardaidd gymaint 
â hynny ar y beirdd mawl yn gyffredinol, nid oedd hynny’n wir am 
y wasgfa economaidd a ddilynodd sawl ymweliad o’r Pla Du yn ail 
hanner y bedwaredd ganrif ar ddeg a gwrthryfel Owain Glyndŵr ar 
ddechrau’r bymthegfed ganrif. Yn ystod y gwrthryfel, dinistriwyd 
nifer fawr o gartrefi’r uchelwyr a’u blaenoriaeth yn y blynyddoedd 
dilynol fyddai ailadeiladu eu tai ac ailsefydlu eu grym.21 Yn sicr 
nid oedd gwerthoedd delfrydol ac arwrol barddoniaeth Beirdd y 
Tywysogion yn berthnasol erbyn hyn – a gwelir pwyslais cynyddol 
ar fywydau go iawn y noddwyr. Rhoddir cryn sylw i’w tai, gan fanylu 
ar y nodweddion penodol a wnâi dŷ un uchelwr yn wahanol ac yn 
well na thŷ uchelwr arall: waliau brics, lle tân arbennig, llechi ar y 
to, lwfer ar y simnai, heb sôn am y dodrefn, y tapestrïau ac ati y tu 
mewn. Yng ngeiriau Richard Suggett, ‘The late medieval obsession 
with status-enhancing houses certainly rivals if not surpasses our 
own.’22 Dyma ddatblygiad yr hyn a elwir yn gyffredin yn berchentyaeth 
a ddaeth yn ganolbwynt mawl y beirdd yn gyffredinol erbyn ail 
hanner y bymthegfed ganrif.23 Nid delfryd haniaethol mo’r noddwr 
a’i gartref yng nghanu Guto, ond unigolyn go iawn o gig a gwaed yn 
byw mewn tŷ penodol, a’r tŷ hwnnw’n aml yn cael ei enwi a’i leoli’n 
ddaearyddol. Yn aml cawn fanylion personol am ei noddwr hefyd, 
megis lliw ei wallt a maint ei gorff, yn ogystal â gwybodaeth am ei 
ddiddordebau ac agweddau ar ei bersonoliaeth. Ar y llaw arall, y 
cyfan a ddysgwn am y tywysogion a’r arglwyddi a folai Cynddelw 
yw eu bod yn aruchel ac yn bwerus, ac yn bersonau ac iddynt ryw 
aura arwrol yn eu cylch, yn cludo tarianau gwyngalchog, gwaywffyn 
gwaedlyd a thorchau o aur am eu gyddfau – nid oes gennym unrhyw 

21 Gw., e.e., Bleddyn Owen Huws, ‘Ailadeiladu Bywyd ar ôl Gwrthryfel Glyndŵr: 
Tystiolaeth y Canu i Foelyrch’, Dwned, 13 (2007), 97–137.

22 Gw. Richard Suggett, ‘Creating the Architecture of Happiness in Late Medieval 
Wales’, yn Evans, Lewis a Parry Owen (goln.), ‘Gwalch Cywyddau Gwŷr’, tt. 393–
427 (393).

23 Ar thema perchentyaeth yng nghanu mawl y beirdd, gw., e.e., Ruddock, Dafydd 
Nanmor, tt. 33–9 et passim.
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syniad sut yr oeddynt yn edrych go iawn na sut bobl oeddynt.24 Fel 
y dywedodd Saunders Lewis am y bardd llys, ‘wrth iddo ddisgrifio 
person, swydd y bardd yw clodfori rhinweddau’r dosbarth y 
perthyn y gwrthrych iddo; nid disgrifio’r unigolyn, eithr y teip neu’r 
dosbarth’.25 

Drwy gyfyngu’r dystiolaeth i ganu mawl Cynddelw Brydydd 
Mawr a Guto’r Glyn, hoffwn edrych sut y mae’r newid hwn ym 
mydolwg y beirdd – o’r haniaethol a’r symbolaidd ar y naill law 
i’r diriaethol a’r materol ar y llall – yn amlygu ei hun yn eu canu 
mawl, yn benodol o ran eu hagwedd at eu crefft a’u swyddogaeth, 
eu perthynas â’u noddwyr a’r hyn a ddysgwn ganddynt amdanynt eu 
hunain ac am eu noddwyr.

Dyma ddau fardd deallus a dysgedig, sy’n barod ar brydiau i 
ystyried yn feirniadol eu swyddogaeth fel beirdd, ac yn wir gwelir 
tipyn o’r athronydd yn y ddau, yn arbennig felly yng Nghynddelw. 
At hynny, gan eu bod yn cael eu hystyried gan eu cyfoeswyr yn 
feirdd ar frig eu proffesiwn, gallwn gymryd bod eu hagwedd at eu 
crefft a’u noddwyr yn un y byddai’r beirdd yn gyffredinol yn debygol 
o uniaethu â hi. 

Fel sy’n gyffredinol wir am feirdd yr Oesoedd Canol, tystiolaeth 
eu cerddi a’r gyfeiriadaeth ynddynt yw’r brif sail dros gynnig 
bywgraffiad ar eu cyfer a chan ei bod yn sicr mai cyfran fechan o 
holl waith Cynddelw a Guto a gadwyd, rhaid cofio ei bod yn ddigon 
posibl y byddai’r naratif yn dra gwahanol petai rhagor o’u cerddi 
wedi goroesi. 

Bardd o Bowys oedd Cynddelw Brydydd Mawr a chychwynnodd 
ei yrfa yn canu i dywysog Powys, Madog ap Maredudd, ei fab a’i 

24 Wrth ddisgrifio natur barddoniaeth Beirdd y Tywysogion, defnyddiodd Lewis, 
Braslun, t. 21, y gair aura: ‘Apêl gymhleth gair i’r synnwyr ac i’r teimlad yw ei 
aura … Geill gair fod yn soniarus i’r glust; geill fod yn bert i edrych arno ar bapur; 
dyna elfennau yn ei rin. Ond daw’r aura yn arbennig o gysylltiadau gair, o’r cof sy 
gennym am ei glywed o’r blaen mewn amgylchiadau pwysig.’

25 Cf. ibid., t. 13.
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etifedd Llywelyn, ei ferch Efa, a gosgordd filwrol y dalaith.26 Ar ôl 
marwolaeth Madog yn 1160 a llofruddio ei etifedd Llywelyn rai 
misoedd yn ddiweddarach, ceir Cynddelw, erbyn canol chwedegau’r 
ddeuddegfed ganrif, yng Ngwynedd yn canu cerddi ffurfiol iawn o 
fawl i Owain Gwynedd, y tywysog mwyaf pwerus yng Nghymru ar y 
pryd. Pan fu farw Owain yn 1170 ac y llofruddiwyd ei ddewis etifedd 
yntau, Hywel, yn ddiweddarach yn yr un flwyddyn, dychwelodd 
Cynddelw i Bowys am gyfnod, ond erbyn diwedd yr wythdegau 
cyfeiria ato’i hun fel bardd yr Arglwydd Rhys ap Gruffudd yn y 
Deheubarth. Nid oes modd dyddio’r un o’i gerddi ar ôl tua 1195, a 
gallwn dybio ei fod wedi marw cyn 1197, os oes arwyddocâd yn y 
ffaith na chadwyd marwnad ganddo i’r Arglwydd Rhys ac i Owain 
Cyfeiliog a fu farw yn y flwyddyn honno.

Yr oedd Guto’r Glyn, neu Guto ap Siancyn y Glyn a rhoi iddo 
ei enw llawn, yntau’n fardd o’r gogledd-ddwyrain, ac ni thorrwyd 
y ddadl yn derfynol hyd yn hyn ai Glyndyfrdwy, Glyn Ceiriog neu 
Lyn-y-groes yw’r Glyn yn ei enw, neu hyd yn oed rhyw Lyn arall.27 
Yn ystod ei yrfa faith canodd Guto i dros 90 o noddwyr ar hyd a lled 
Cymru a thros y ffin yn swyddi Amwythig a Henffordd, ac ar sail y 
cerddi y gellir eu dyddio y mae Eurig Salisbury a Barry Lewis wedi 
cynnig bywgraffiad ar ei gyfer, yn ymestyn o ddechrau’r tridegau 
hyd at ganol degawd olaf y bymthegfed ganrif.28 Ceir cyswllt clòs 
rhyngddo ac abadau’r mynachlogydd Sistersaidd ar hyd ei yrfa, a 
gallwn dybio ei fod wedi manteisio ar eu croeso wrth deithio rhwng 
tai ei noddwyr ar hyd a lled y wlad. Yr oedd yn rhwydweithiwr heb 
ei ail – a’r hyn sy’n rhyfeddol, ac edrych ar achresi’r teuluoedd y 

26 Am fywgraffiad Cynddelw Brydydd Mawr, gw. CBT III, tt. xxv–l, ac am ei ganu 
ym Mhowys yn benodol, gw. Jones, ‘Y Canu Mawl i Deulu Brenhinol Powys’, 
25–41; T. M. Charles-Edwards a Nerys Ann Jones, ‘Breintiau Gwŷr Powys: The 
Liberties of the Men of Powys’, yn T. M. Charles-Edwards, Morfydd E. Owen a 
Paul Russell (goln.), The Welsh King and his Court (Cardiff, 2000), tt. 191–223.

27 Am grynodeb o’r dadleuon, gw. Eurig Salisbury a Barry J. Lewis, ‘Bywyd Guto’r 
Glyn’, GG.net, o dan yr isbennawd ‘Bro ei febyd’. Mewn darlith yn ‘Fforwm 
Gutun Owain’ y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Mai 2016, 
gwnaeth Gruffudd Antur achos cryf dros gysylltu’r Glyn yn enw Guto â Thraean 
y Glyn yn y Waun.

28 Am fywgraffiad Guto’r Glyn, gw. Salisbury a Lewis, ‘Bywyd Guto’r Glyn’.
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canodd iddynt, yw’r ffaith na cheir bron yr un noddwr nad oes iddo 
ryw gyswllt teuluol â noddwr arall y canodd iddo. Byddai wedi bod 
ar flaen y gad o ran y cyfryngau cymdeithasol petai’n fyw heddiw 
– byddai ganddo ei gyfri Twitter a Facebook heb sôn am ei wefan 
bersonol, fel sydd gan ein beirdd mwyaf blaengar heddiw.  

Y mae beirdd yr Oesoedd Canol yn cyson gyfeirio at farddoniaeth 
Cynddelw a Guto fel safon i’w hefelychu o ran dysg a chrefft, ond 
tueddwn heddiw i wrthgyferbynnu canu’r ddau, a hynny’n bennaf 
gan fod cerddi Cynddelw yn hynod o gymhleth, astrus ac yn 
arwrol eu meddylfryd, tra bo cerddi Guto’r Glyn, ar y llaw arall, yn 
gymharol rwydd i’w deall yn ieithyddol ac yn syniadol ac ‘yn croesi’r 
ffin drosodd atom ni’.29 

Gwahanol iawn hefyd fu’r ymateb i bersonoliaethau tybiedig y 
ddau – a’r ymateb yn tueddu i fod yn garedicach tuag at Guto na 
thuag at y Prydydd Mawr. Yn wir, cyfeiriodd yr Athro Catherine 
McKenna at Gynddelw fel ‘[the] most arrogant of all the bards’ gan 
ymateb i’w lais fel y mae sawl un wedi ei wneud ar hyd y canrifoedd.30 
Dyma’r gŵr, pan oedd yn fardd ifanc yn llys y Tywysog Madog ap 
Maredudd ym Mhowys, a droes at y beirdd eraill (nifer ohonynt 
yn siŵr o fod yn hŷn nag ef) a’u gorchymyn yn awdurdodol: A mi, 
feirdd, i mewn, a chwi allan!31 

Ar y llaw arall, cofir Guto yn bennaf am ei bersonoliaeth lawen 
a’i ganu bywiog. Cawn yr argraff ei fod wrth ei fodd mewn cwmni:32 
dyma Guto’r ‘tynnwr coes a’r cwmnïwr diddan’ fel y disgrifiodd yr 
Athro Marged Haycock ef.33 Yr oedd yn hoff iawn o bleserau bywyd 
– a cheir rhyw frwdfrydedd heintus yn ei ganu wrth iddo ddisgrifio’r 

29 Lewis, ‘Gyrfa Filwrol’, t. 108, lle y cynhwysir Guto’r Glyn ymysg ‘rhyw bedwar 
neu bump o feirdd’ o’r bymthegfed ganrif ‘sy’n defnyddio’r holl ystrydebau a’r 
holl gonfensiwn ac er hynny yn rhoi stamp personoliaeth ar eu cyfraniad ac yn 
croesi’r ffin drosodd atom ni’.

30 Catherine A. McKenna, The Medieval Welsh Religious Lyric (Belmont, 
Massachusetts, 1991), t. 27.

31 CBT III, 1.34; Lewis, Braslun, t. 15.
32 Cf. sylw Lewis, ‘Gyrfa Filwrol’, t. 108, amdano, ‘yr oedd ef … wrth ei fodd mewn 

cwmni, yn enwog ddigri ei hunan ac yn cynhyrfu digrifwch y lleill’.
33 Marged Haycock, ‘Dwsin o Brydyddesau? Achos Gwladys “Hael” ac Eraill’, 

Dwned, 16 (2010), 106.
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bwyd, y ddiod a’r moethau a fwynhâi yng nghartrefi ei noddwyr. 
Anodd yw peidio â theimlo bod rhyw elfen o gyd-ddealltwriaeth 
rhyngom ni ac ef, cyd-ddealltwriaeth sy’n lleihau’n fawr y pum can 
mlynedd sy’n ein gwahanu.

Wrth drafod Dafydd ap Gwilym a’i farddoniaeth, y mae’n ddigon 
arferol trafod y Dafydd hanesyddol, y bardd-uchelwr, ar wahân 
i Ddafydd y persona barddol, y carwr gwrthodedig fel y down i’w 
adnabod yn ei gerddi i Forfudd a Dyddgu yn arbennig. Nid mor 
arferol yw hi i drafod y beirdd mawl yn y termau hyn, ond i raddau 
helaeth personae barddol yw’r Cynddelw a’r Guto y down i’w 
hadnabod yn eu cerddi mawl, personoliaethau sy’n ganolog iawn i’w 
canu, ac sydd wedi eu datblygu ganddynt hwy eu hunain er mwyn 
hyrwyddo eu canu yn ogystal â chadarnhau eu statws a’u perthynas 
â’u noddwyr a’u cynulleidfa.

Yr oedd Cynddelw, i bob golwg, yn brif fardd, yn bencerdd i brif 
dywysogion ei ddydd, swydd y byddai wedi ei hennill, yn ôl pob 
tebyg, drwy gystadlu â beirdd eraill.34 Er mwyn gwarchod ei statws, 
yr oedd yn gwbl hanfodol fod ei uchafiaeth dros feirdd eraill yn 
hollol hysbys, yn rhannol fel na fyddai eraill yn ei herio am ei swydd, 
fel y gwnaeth ef, o bosibl, herio Seisyll Bryffwrch am benceirddiaeth 
Fadawg fab Maredudd yn llys brenhinol Powys.35 Wrth ymffrostio yn 
ei allu barddol ac atgoffa’r gynulleidfa’n gyson am ei statws aruchel, 
y mae’n ei enwi ei hun yn llawer amlach nag y gwna unrhyw fardd 
arall o’i gyfnod: Cynddelw wyf, meddai, cynhelwaf o fraint.36 Y ffaith 

34 Stephen J. Williams a J. Enoch Powell (goln.), Cyfreithiau Hywel Dda yn ôl Llyfr 
Blegywryd (Caerdydd, 1942), t. 26 (ll. 5), Sef vyd pennkerd: bard gwedy ennillo 
cadeir.

35 Gw. CBT IV, cerdd 12. Er bod Nerys Ann Jones, ‘Cerdd Ymryson Cynddelw 
Brydydd Mawr a Seisyllt Bryffwrch’, yn Williams (gol.), Ysgrifau Beirniadol XIV, 
tt. 47–55, wedi bwrw amheuaeth ar ddilysrwydd y gerdd fel ymryson farddol 
rhwng Cynddelw a Seisyll, y mae’n bwysig gan ei bod yn dyst i draddodiad 
yn deillio o gyfnod y tywysogion fod Cynddelw wedi bod yn bencerdd yn llys 
Madog ap Maredudd a’i fod wedi ennill y safle honno drwy guro bardd arall 
mewn ymryson. Y mae’n debygol, hefyd, mai drwy herio rhywrai anhysbys yn 
llys Hywel ab Owain Gwynedd yng Ngwynedd yr enillodd Cynddelw yno’r gadair 
ymryson, gw. CBT IV, 6.237.

36 CBT III, 3.80.
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mai ei eiriau ef yw’r moliant, ac nid geiriau unrhyw fardd arall, 
sy’n rhoi grym arbennig iddynt, yn dilysu’r mawl ac yn sicrhau y 
bydd enw da a chlod y tywysog yn teithio ymhell ac yn parhau’n 
dragwyddol. Dyma pam y mae identity beirdd y canu mawl mor 
bwysig, ac ni raid i ni synnu bod enw bardd wrth bron pob un o’r 
237 cerdd a gadwyd gan Feirdd y Tywysogion (ac enw’r bardd gan 
amlaf wedi ei ddiogelu uwchben y gerdd yn y llawysgrifau ynghyd ag 
enw gwrthrych y mawl a genre y canu).37

Fel yr oedd Duw wedi dewis y tywysog a’i ddyrchafu’n bennaeth 
ar ei diriogaeth a’i bobl, yr oedd Duw hefyd wedi dewis Cynddelw 
gan ei ddonio ag awen a’i dyrchafai uwchlaw beirdd eraill. Duw, 
meddai, a’i troes o fod yn fardd cyffredin, yn burawr, i fod yn 
brydydd :

 Credaf-i Beryf nef yn elfydd 
 A’m gwnaeth o burawr yn brydydd.38 

Y mae defnydd Cynddelw o’r gair yn dangos mai bardd o statws 
uchel oedd prydydd, ac yr oedd, o bosibl, ‘yn deitl ar brif fardd 
brenin neu dywysog arbennig’.39 Dyna’r gair a fabwysiadodd yn rhan 
o’i enw, gan ddilyn, o bosibl, Meilyr Brydydd, pencerdd Gruffudd 

37 Y mae’n ddiddorol sylwi pa mor flaengar oedd Cynddelw yng nghyd-destun 
barddoniaeth Ewropeaidd fel bardd yn ei enwi ei hun yn ei gerddi, oherwydd 
dangosodd Burt Kimmelman, yn ei astudiaeth o awduraeth yn yr Oesoedd 
Canol, The Poetics of Authorship in the Later Middle Ages: The Emergence of the 
Modern Literary Persona (New York, 1996), tt. 40–1, mai yn y ddeuddegfed 
ganrif y dechreuodd beirdd yr arfer hon yn gyffredinol: ‘certain hallmarks of 
change start to appear in the twelfth century when poets first begin to practice 
autocitation, when they begin to speak of themselves in their poems’. Cyfeiriodd 
Meilyr Brydydd, yntau, ato’i hun mewn cerdd yn gynharach yn y ddeuddegfed 
ganrif, gw. J. E. Caerwyn Williams (gol.), Gwaith Meilyr Brydydd a’i Ddisgynyddion, 
Cyfres Beirdd y Tywysogion, I [CBT I wedi hyn] (Caerdydd, 1994), 4.25 Mi, Feilyr 
Brydydd, berierin i Bedr; a chyfeiria’r Taliesin chwedlonol yn aml ato’i hun yn 
‘ei’ waith yntau, gw. Marged Haycock, Legendary Poems from the Book of Taliesin 
(Aberystwyth, 2007), t. 555, cf. cerdd 4, llau. 53–4 Mitwyf Taliessin: / ryphrydaf-y 
iawn llin; a gw. ymhellach ibid., tt. 10–11, lle y trafodir llais a persona Taliesin.

38 CBT III, 3.209–10. 
39 Ibid., t. xxxiv.
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ap Cynan yng Ngwynedd yn hanner cyntaf y ddeuddegfed ganrif.40 
(Diddorol yw sylwi mai unwaith yn unig y ceir y cyfuniad Cynddelw 
Brydydd Mawr mewn testun canoloesol, a hynny mewn pennawd yn 
Llyfr Du Caerfyrddin – Cynddelw neu Cynddelw Brydydd sy’n arferol; 
unwaith y ceir Cynddelw Fawr, eto mewn pennawd, ac unwaith 
hefyd y ceir Cynddelw Brydydd Fawr, a’r ansoddair Fawr yn treiglo 
am ei fod yn goleddfu’r enw priod Cynddelw Brydydd yn hytrach na 
goleddfu’r enw Prydydd.41)

Ei brif swyddogaeth fel bardd mawl, esbonia Cynddelw, yw 
ystyried yr arweinydd,42 boed yn dywysog neu’n arglwydd, barnu ei 
nodweddion a datgan yn hyglyw yng ngŵydd y gymdeithas ei farn 

40 Williams, Court Poet, t. 102.
41 Peniarth 1, 52r Kyntel  p’dit maur. O edrych ar dystiolaeth penawdau ei gerddi 

yn y prif lawysgrifau, fe’i gelwir yn Cynddelw yn syml ym mhenawdau CBT III, 
cerddi 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 
30 a CBT IV, cerddi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18; Cynddelw Brydydd 
ym mhenawdau CBT III, cerddi 1, 16, 25 a CBT IV, cerdd 7, a dyna hefyd sut y 
cyfeiria ato ef ei hun yng nghorff y gerdd yn CBT III, 5.20 Am Gynddelw Brydydd 
yd bryderynt!; Cynddelw Fawr ym mhennawd ibid., cerdd 8 (a’r testun hwn yn 
rhan gyntaf LlGC 4973B sy’n gopi o ran goll o Lawysgrif Hendregadredd), ac fel 
Cynddelw Fawr, cawr cyrdd y’i hanerchir gan Seisyll Bryffwrch yn CBT IV, 12.23; 
Cynddelw Brydydd Fawr a geir yn y pennawd yn ibid., cerdd 4. Ceir y ffurfiau 
Trahaearn Brydydd Mawr a Trahaearn Brydydd Fawr ar enw’r Gogynfardd 
Diweddar o Forgannwg ym mhenawdau’r llawysgrifau, gw. Costigan, Daniel a 
Johnston (goln.), Gwaith Gruffudd ap Dafydd, cerddi 12 (pennawd o Lyfr Coch 
Hergest) a 14 (pennawd o Beniarth 86 a Pheniarth 111). Cyfeiriodd Gruffudd 
Hiraethog at Gynddelw mewn achres fel kynddelw brydydd mawr ym Mheniarth 
177, 148 (llawysgrif a ddyddir gan Daniel Huws, Repertory of Welsh Manuscripts 
(i ymddangos), i 1544–61), a dyna’r ffurf a ddefnyddiwyd gan John Davies, 
Mallwyd, yn ei Eiriadur, e.e., Dictionarum Duplex (Londinium, 1632) d.g. Arwyre 
ceir Cynddelw brydydd mawr. Diddorol sylwi bod John Prise, yn ei Historiae 
Britannicae Defensio, a gyhoeddwyd yn 1573, ar ôl ei farwolaeth, yn cyfeirio at 
Gynddelw cognominatus Poeta Magnus, gw. John Prise, Historiae Britannicae 
Defensio / A Defence of the British History, gol. a chyf. Ceri Davies (Toronto, 2015), 
t. 48.

42 Cf. CBT III, 8.33 Yn Ystrad Langwm ystyriais – ein glyw, a gw. D. Myrddin Lloyd, 
‘Barddoniaeth Cynddelw Brydydd Mawr’, Y Llenor, XI (1932), 175, ‘fe geir gan 
Gynddelw … rhyw ystyried sy’n treiddio’n is na’r gweledig’.
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am haeddiant a hawl yr arweinydd hwnnw i reoli.43 Awch bardd, awch 
beirniad fyddaf, meddai wrth gyfarch yr Arglwydd Rhys, llinell sy’n 
dwyn i gof y llinell enwog honno o’r Gododdin, beird byt barnant wyr o 
gallon.44 Deifniog yw’r sawl sydd wedi ei gynysgaeddu â’r holl ddefnydd 
angenrheidiol i fod yn dywysog,45 elfennau sy’n cyfrannu at ei glod 
a’i enw da, ac sy’n talu, teilyngu neu’n haeddu cael eu moli neu eu hoffi 
gan y bardd: elfennau fel grym milwrol, dewrder, haelioni, llinach 
a chyfoeth. Hoffi ddigonaf a ddigones – llew, meddai am Gadwallon 
ap Madog,46 a’r ferf hoffi yma’n gyfystyr â ‘moli’ (yn yr un modd ag 
y daw caru yn aml iawn yn agos i’r ystyr ‘moli’ ym marddoniaeth 
Guto’r Glyn47). Haeddws deifniawg ri defnydd – fy marddawr, meddai 
am Iorwerth Goch, a’i ran ef fel bardd yw Moli hael mal y haeddwy.48 
Cadarnhau a lledaenu clod y tywysog oedd swyddogaeth y bardd: 
Dyglud glod mal y clyw llawer, meddai wrth ddisgrifio haelioni Owain 
Cyfeiliog, gan ein hatgoffa am y cyswllt semantegol rhwng yr enw 
clod a’r ferf clywed.49 Y tywysog llwyddiannus oedd yr un yr oedd 
gan ei bobl y ffydd eithaf ynddo, fel eu bod yn gadarn eu cefnogaeth 
iddo pe deuai rhywun i herio ei hawl: swyddogaeth y bardd oedd 
atgyfnerthu a chadarnhau’r gefnogaeth honno. O ganlyniad, y bardd 
llwyddiannus oedd yr un yr oedd y tywysog yn ei ddewis ef, o flaen 
unrhyw fardd arall, i fod yn gyfrifol am ganu ei foliant a lledaenu ei 
glod. Gwelir, felly, fod gwir bwrpas i’r modd yr hyrwyddai Cynddelw 
ei hun fel bardd a oedd uwchlaw’r holl feirdd eraill, ac i’r hunanhyder 
eithafol sy’n treiddio ei ganu mawl, yr arrogance a synhwyrodd yr 

43 Ar ddefnydd Cynddelw o’r geiriau hyn, gw. CBT IV (mynegai) ac Ann Parry 
Owen, ‘ “A mi, feirdd, i mewn a chwi allan”: Cynddelw Brydydd Mawr a’i Grefft’, 
yn Roberts ac Owen (goln.), Beirdd a Thywysogion, tt. 143–65.

44 Ifor Williams (gol.), Canu Aneirin (Caerdydd, 1938), t. 12 (ll. 285); CBT IV, 10.31, 
9.196 Gwynfyd beirdd, beirniad wyf finnau! Cyfeiria hefyd yn gyffredinol at feirdd 
fel beirniaid yn ibid., 2.50, 4.45, 9.153 ac 16.151.

45 Am drafodaeth ar y gair deifniog a’r gair cytras defnydd, gw. Charles-Edwards a 
Jones, ‘Breintiau Gwŷr Powys’, tt. 194–5.

46 CBT III, 21.81.
47 Cf., e.e., GG.net, 14.1–4.
48 CBT III, 12.5, 4.
49 Ibid., 16.191; gw. GPC Ar Lein d.g. clod a clywaf: clywed.
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Athro McKenna yn ei lais.50 Nid oes lle i ostyngeiddrwydd yma: nid 
fel bardd yn gwasanaethu ei feistr y mae Cynddelw am i ni feddwl 
amdano (pa beth bynnag oedd y gwirionedd), ond fel bardd cwbl 
allweddol i lwyddiant ei dywysog. Partneriaeth gytbwys rhwng dau 
bennaeth yw hon: fel y mae’r tywysog yn bennaeth ar arweinwyr 
eraill ac ar y gyfraith, y mae yntau, Cynddelw, yn bennaeth ar y 
beirdd ac ar gerdd dafod, fel yr esbonia wrth gyfarch y Tywysog 
Owain Fychan o Bowys:

 Delw ydd wyt pen rhiau, pen rhaith, 
 Ydd wyf pen prifeirdd o’m prifiaith.51 

Yr oedd y naill yn gwbl ddibynnol ar y llall, a’r naill heb y llall yn ddi-
lais ac felly’n ddi-rym; wrth yr Arglwydd Rhys meddai:

Ti hebof, nid hebu oedd tau,
Mi hebod, ni hebaf finnau.52

Taliad yn gyfnewid am daliad, nid gwasanaeth gwas i’w feistr oedd 
barddoniaeth Cynddelw, ac os na chyflawnai’r tywysog ei ran ef 
yn y cytundeb, drwy fod yn grintachlyd gyda’i gynhaliaeth neu 
ei roddion, yr oedd gan y bardd arf effeithiol iawn wrth gefn, sef 
dychan. Ac er nad yw Cynddelw, hyd y gellir barnu, yn dychanu’r un 
o’i noddwyr,53 y mae’n eu hatgoffa’n gyson o botensial dinistriol ei 

50 Cf. hefyd sylwadau John Lloyd-Jones, ‘The Court Poets of the Welsh Princes’, 
Proceedings of the British Academy, XXXIV (1948), 170, am hunanbwysigrwydd y 
beirdd hyn yn gyffredinol: ‘They were an organized and highly trained literary 
class, jealous of the rights of their order, and intolerant of any encroachments … 
These poets have a due sense of their high dignity, and exult in their superiority 
over those whom they call ‘vain’, ‘false’, and ‘petty’ bards.’

51 CBT III, 13.47–8.
52 CBT IV, 9.173–4.
53 Y mae ansicrwydd ynglŷn â dilysrwydd ibid., Atodiad: ‘Englyn dychan i’r 

Arglwydd Rhys’.
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eiriau, drwy ddisgrifio ei foliant yn aml yn nhermau diffyg gwarth, 
a’i noddwr fel un sy’n gwrthod neu’n casáu gwarth a chywilydd.54 

Dyma lais Cynddelw y pencerdd hunanhyderus a hollbwysig 
ym mywyd ei dywysog, y Cynddelw nad ydym yn rhy hoff o’i 
bersonoliaeth heddiw, efallai, gan ein bod ni’n tueddu i hoffi elfen 
o wyleidd-dra yn ein beirdd! Ond nid dyma’r Cynddelw a geir ym 
mhob un o’i gerddi. Y mae naws wahanol iawn i’r canu i’w gyd-
filwyr ym Mhowys ar ddechrau ei yrfa, lle y mae’n canu mwy fel 
bardd teulu yn hytrach na phencerdd, gan uniaethu â gosgordd 
Powys ar faes y gad, yn hwyl y wledd, neu yn eu galar.55 Efallai mai’r 
gerdd fwyaf dadlennol yw ‘Rhieingerdd Efa’, cerdd serch a ganodd 
i’r Dywysoges Efa ferch Madog ap Maredudd, o bosibl ar adeg ei 
phriodas â Chadwallon, tywysog Maelienydd.56 Yma y mae Cynddelw 
yn mabwysiadu persona y carwr gwrthodedig, fel y byddai Dafydd 
ap Gwilym yn ei wneud ddwy ganrif yn ddiweddarach: y carwr y 
mae ei iechyd corfforol a’i iechyd meddyliol yn gwbl ddibynnol ar 
ymateb ffafriol y ferch tuag ato. Y mae’n anodd darllen ‘Rhieingerdd 
Efa’ heb deimlo bod Cynddelw i raddau helaeth iawn yn cael hwyl 
am ei ben ei hun, neu o leiaf hwyl am ben persona Cynddelw y 
pencerdd hunanhyderus, hollbwerus. Y mae pawb yn y llys, meddai, 
yn meddwl y byd ohono, pawb heblaw am Efa a’i llawforynion, ac 

54 Cyflwyna Cynddelw i Hywel ab Owain Gwynedd Digardd gerdd i ged ddiorchudd 
(ibid., 6.4); am Owain Gwynedd, meddai Nis cardd cyrdd amnad angad anghrawn 
(ibid., 3.25); ac y mae Hywel ab Owain yn arwain yn y fath fodd fel bod gwarth 
yn cael ei fwrw allan yn llwyr o lys Aberffraw, Cardd wrthryn i wrth Aberffraw 
(ibid., 6.80). Cf. hefyd yr epithetau canlynol am noddwr: gwarth wrthryn (CBT 
III, 18.23, 26.39), cardd olaith (ibid., 21.29), gwarth wrthodiad (ibid., 24.148), cardd 
wrthryn (CBT IV, 6.80). 

55 Gw. Jones, ‘Y Canu Mawl i Deulu Brenhinol Powys’, 30–6; R. Geraint Gruffydd, 
‘Cynddelw Brydydd Mawr and the Partition of Powys’, Studia Celtica, XXXVIII 
(2004), 97–106. Ceir trafodaeth ar y gwahaniaeth rhwng y pencerdd a’r bardd 
teulu, gan ddefnyddio tystiolaeth o’r farddoniaeth a’r chwedlau yn ogystal â’r 
Cyfreithiau, gan Jenkins, ‘Pencerdd a Bardd Teilu’, tt. 19–46, a gw. ymhellach 
Tudur Hallam, ‘Croesholi Tystiolaeth y Llyfrau Cyfraith: Pencerdd a Bardd 
Teulu’, Llên Cymru, 22 (1999), 1–11.

56 Gw. CBT III, cerdd 5, ac ymhellach Ann Parry Owen, ‘Rhieingerdd Efa ferch 
Madog ap Maredudd. Cynddelw a’i Cant’, yn Williams (gol.), Ysgrifau Beirniadol 
XIV, tt. 56–86.
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y mae eu hagwedd wawdiol hwy tuag ato yn peri penbleth iddo: 
‘Fe’u carwn yn llawen er nad oeddynt hwy yn fy ngharu i’, esbonia’n 
gyfrinachol wrth ei geffyl, sy’n gweithredu fel llatai rhyngddo a’r 
dywysoges.57 Y mae Efa’n ymddwyn yn galed, sef yn gybyddlyd, tuag 
ato, ymddygiad nad yw ef yn ei gyfrif yn rhinwedd mewn noddwr:

Ni rhifaf-i ar fun fod yn galed:
Nid clod fy ngwrthod gwrth fy näed!58

Ond cybyddlyd gyda’i serch yw Efa, ac y mae’r bardd yn cyfaddef 
na all weld unrhyw fai arni fel noddwraig gan ei bod parchu i’r 
dim y cytundeb ffurfiol bardd a noddwr sydd rhyngddynt, gan 
roi cynhaliaeth a rhoddion materol yn hael iawn iddo. Y broblem 
yw’r ffaith nad yw hi’n barod i roi ei serch iddo, sef y taliad y mae 
Cynddelw am ei dderbyn: 

 Yng ngolud amliw aml y’m rhoddir, 
 Nid amgen y’m rhydd, ni’m rhybuchir!59 

Nid oes amheuaeth nad cerdd o foliant yw hon wedi ei chyflwyno 
o fewn fframwaith cerdd serch: ac wrth gwrs, y mae’n amlwg, fel 
y nododd yr Athro Caerwyn, nad mynegi profiad go iawn a wnâi 
Cynddelw.60 Dyma fyddai’r dull arferol o foli merched uchelwrol 
dros y ddwy ganrif nesaf  – tybed ai Cynddelw a oedd y cyntaf i 
ddefnyddio’r fframwaith hwn at bwrpas mawl? 

O droi at farddoniaeth Guto’r Glyn, gwelir sawl agwedd ar ei 
bersona barddol yntau yn ei farddoniaeth ef. Yn wahanol iawn i 

57 CBT III, 5.17 Llawen y’u carwn-i ceni’m cerynt.
58 Ibid., 5.49–50. Ar caled ‘crintach, cybyddlyd, cynnil’, gw. GPC Ar Lein d.g. caled, 

2.c.
59 CBT III, 5.121–2, cf. hefyd lau. 79–81 Ni thewais ermoed o’i moli mal drud, / Ni phair 

gosymud i’m gosymdaith, / Ac ni’m rhif rhiain (rhyfedd a waith!).
60 Am ganu serch y Gogynfeirdd, gw. erthygl feistrolgar J. E. Caerwyn Williams, 

‘Cerddi’r Gogynfeirdd i Wragedd a Merched’, tt. 3–112, ac am ‘[d]eimladau 
Cynddelw tuag at Efa’, meddai, ibid., 89, ‘nid wyf yn credu y dylid cymryd ei 
ddatganiad o serch ati yn orddifrifol’.
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Gynddelw, y mae Guto’n ymagweddu’n gyffredinol fel bardd sy’n 
israddol ac yn gwasanaethu ei noddwr, y gwas yn gwasanaethu ei 
feistr: Mae’n feistr ym, meddai am Wiliam ap Gruffudd o Gochwillan, 
Ei eos a’i was wyf, meddai wrth gyfarch Rhys ap Dafydd o Uwch 
Aeron, a dy wawdwas wyf, wrth yr Abad Rhys o Ystrad-fflur.61 Ef yw’r 
plentyn yn y berthynas yn derbyn gofal rhiant, meddai wrth ganu 
marwnad i Weurful o Abertanad, Mawr yw dwyn ym mro Danad / 
Mamaeth well no mam a thad; bu’r Abad Dafydd yng Nglyn-y-groes 
fel tad maeth iddo, Tadmaeth am faeth ym a fu,62 a bu fel plentyn ar 
faeth yng nghartref Dafydd ap Tomas ym Mlaen-tren:

 Ar faeth yr wyf i ar ddaear Ddewi
 Yn llawes Deifi yn llys Dafydd.63

Wrth foli dysg Rhys ap Siancyn o Lyn-nedd, Guto yw’r disgybl yn 
dysgu wrth droed ei athro wrth iddynt gyd-ddarllen hen destunau 
mewn llawysgrifau, gan gynnwys barddoniaeth Cynddelw, Gwawd 
Cynddelw, gwead ceinddwbl.64 Droeon eraill, ef yw’r claf sy’n derbyn 
ymgeledd ac iachâd yng nghartref ei noddwr, yr ‘hypochondriac 
who nevertheless lived to a great age’, fel y disgrifiwyd ef gan yr 
Athro Marged Haycock.65 

Er na cheir gan Guto’r un pwyslais yn ei ganu ar y gyd-ddibyniaeth 
swyddogol, ceir ganddo yntau’r syniad fod y bardd a’r noddwr wedi 
ymrwymo i’w gilydd, a delweddir yr ymrwymiad hwnnw ganddo ar 
fwy nag un achlysur fel priodas. Ceir yr enghraifft fwyaf trawiadol 
yn ei gerdd foliant i Hywel ab Ieuan Fychan o Foeliwrch, mewn 
delwedd sy’n ymestyn dros 28 llinell ac yn cychwyn â’r cwpled: 

61 GG.net, 55.10, 11.39, 5.53.
62 Ibid., 88.11–12, 117.31.
63 Ibid., 12.45–6.
64 Ibid., 15.39–56.
65 Marged Haycock, ‘Where cider ends, there ale begins to reign’: Drink in Medieval 

Welsh Poetry (Cambridge, 1999), t. 20. Cf. y cywydd a ganodd Guto i ddiolch i 
Siân Bwrch ferch William Clopton o’r Drefrudd am ei gofal drosto ac am iddi 
wella ei gefn a’i ben-glin dolurus, GG.net, cerdd 81.
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 Rhoed priodas, urddas oedd, 
Rhwym Un Duw, rhôm ein deuoedd.66 

Wrth drafod y ddelwedd mewn barddoniaeth Wyddeleg, awgrymodd 
yr Athro Pádraig Breatnach y gallai defnydd estynedig ohoni 
awgrymu statws uchel bardd yn llys y noddwr dan sylw: ‘when 
developed and sustained in a composition the theme indicates that 
the author coveted a special, perhaps official, status in the house 
of the patron addressed’.67 Awgrymodd Eurig Salisbury y gall mai 
dyma hefyd arwyddocâd y ddelwedd yng ngherdd Guto i Hywel ab 
Ieuan Fychan.68

Cerddi i’w perfformio’n gyhoeddus oedd cerddi Guto, fel rhai 
Cynddelw, ac wrth iddo fabwysiadu persona y sawl sy’n derbyn y 
gofal a’r ymgeledd – boed fel plentyn, claf neu ddisgybl – gan ddiolch 
yn bersonol i’r noddwr neu’r noddwraig am eu caredigrwydd tuag 
ato, y mae ei lais yn cymryd arno werth trosiadol, yn yr ystyr fod ei 
ddibyniaeth ef ar ei noddwr yn cynrychioli dibyniaeth y gymdeithas 
yn gyffredinol. Dyfais lenyddol effeithiol iawn sydd yma i gyfleu 
rhinweddau’r noddwr yn ogystal ag agosrwydd perthynas y noddwr 
hwnnw â’i fardd: rhaid i ni beidio â chredu mai dyma oedd y 
realiti o reidrwydd, mwy na bod tywysogion pwerus Cymru yn y 
ddeuddegfed ganrif yn llwyr ddibynnol ar eu bardd, Cynddelw, am 
eu llwyddiant hwythau. 

66 Gw. GG.net, 91.41–68. Trafodir y ddelwedd estynedig hon gan Paul William Birt, 
‘Delweddau Estynedig Guto’r Glyn’ (traethawd MA anghyhoeddedig Prifysgol 
Cymru, 1978), pennod VI.

67 Gw. Pádraig A. Breatnach, ‘The Chief ’s Poet’, Proceedings of the Royal Irish 
Academy, 83C (1983), 40–3. Gw. ymhellach Proinsias Mac Cana, ‘The Poet as 
Spouse of his Patron’, Ériu, XXXIX (1988), 82, sy’n awgrymu bod presenoldeb 
y ddelwedd yn yr Wyddeleg a’r Gymraeg yn ‘sufficient to confirm that the topic 
… was therefore rooted in insular Celtic, if not indeed in common Celtic, poetic 
tradition’. Fodd bynnag, awgrymodd yr Athro Dafydd Johnston wrthyf ei bod 
hi’n bosibl iawn fod y ddelwedd wedi datblygu’n gwbl naturiol ac annibynnol 
yng Nghymru’r bymthegfed ganrif, pan roddid pris arbennig ar gyfeillgarwch 
agos rhwng dynion a’i gilydd (heb unrhyw awgrym fod natur rywiol i’r berthynas 
honno).

68 Gw. nodiadau Eurig Salisbury ar gefndir y gerdd hon yn GG.net, cerdd 91.
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Y mae nifer o gywyddau Guto yn seiliedig ar ryw ddigwyddiad 
neu anap, iddo ef ei hun neu i’r noddwr, ac anodd, yn aml, yw 
gwybod pa mor llythrennol y dylid eu deall a beth oedd ei union 
fwriad mewn cerdd. Awgrymodd Dr Bleddyn Owen Huws, er 
enghraifft, y dylem ddehongli’r cywydd a ganodd Guto i iacháu 
pen-glin Hywel ab Ieuan Fychan o bosibl fel ‘ffordd ddyfeisgar … 
o gyfleu cydymdeimlad trwy ddefnyddio anap personol Hywel 
yn dilyn damwain i gadarnhau rhwymau cyfeillgarwch bardd a 
noddwr’.69 Yr wyf innau braidd yn ansicr o fy nehongliad o’r cywydd 
a ganodd Guto i ofyn cymod gan Ieuan Fychan, y bardd-uchelwr 
o Bengwern yn Llangollen:70 ai cerdd ddigri yw hi, yn seiliedig ar 
ryw anghytundeb gweddol ddibwys rhwng dau fardd a drôi yn yr 
un cylchoedd barddol â’i gilydd, neu a oedd sail mwy difrifol iddi 
fel y mae rhai wedi credu?71 Ar ôl disgrifio tri gŵr o’r gorffennol a 
fu’n enwog am y beichiau trwm a gludwyd ganddynt ar eu cefnau 
(Sain Cristoffer yn cludo Crist, Hercules yn dal y byd, a’r dyn yn y 
lleuad yn sigo dan faich o ddrain), y mae Guto yn ei enwi ef ei hun 
yn bedwerydd, yn cael ei lethu gan bwysau dicter Ieuan: Dyn afiach 
iawn dan faich wyf! meddai.72 Nid oes cymodi ar Ieuan, a chymhara’r 
bardd styfnigrwydd a dirmyg Ieuan tuag ato â dirmyg merch tuag at 
fardd sy’n mynegi ei serch eithafol iddi (yn union, wrth gwrs, fel y 
dirmygodd Efa ei bardd hithau, Cynddelw): 

69 Gw. Bleddyn Owen Huws, ‘Y Cywyddau Iacháu ac Anthropoleg Feddygol’, yn 
Tudur Hallam ac Angharad Price (goln.), Ysgrifau Beirniadol XXXIII ([Bethesda], 
2014), t. 143, a cf. t. 142, ‘tybed pa mor ddifrifol yw’r honiad … ynghylch 
effeithiolrwydd y gerdd fel cyfrwng iacháu mewn gwirionedd, yn enwedig gan 
fod Guto mor hoff o lefaru mewn iaith ffigurol; mor hoff o gyfleu teimladau 
yn drosiadol, yn aml trwy ddefnyddio gormodiaith, nes arwain rhai i amau 
geirwiredd ei ddatganiadau’. 

70 Gw. GG.net, cerdd 106; ac am y cerddi sydd wedi goroesi dan enw Ieuan Fychan 
(neu Ifan Fychan ab Ifan ab Adda) ei hun, gw. Enid Roberts (gol.), Gwaith 
Maredudd ap Rhys a’i Gyfoedion (Aberystwyth, 2003), cerddi 9 ac 11.

71 Am ddeongliadau posibl o’r gerdd hon, gw. y nodyn cefndir i GG.net, cerdd 106.
72 GG.net, 106.8.

Darlith_MEWN_2017_v4.indd   21 12/07/2017   14:54



22

 Tebig, wrth gynnig annerch, 
 Yw Ieuan Fychan i ferch: 
 Y mwyaf, cuaf, a’i câr, 
 Hithau, Degau, a’i digar!73 

Yn y gerdd hon, fel yn ‘Rhieingerdd Efa’, y bardd yw’r prif gymeriad, 
yn yr ystyr mai o’i bersbectif ef yr adroddir yr hanes – ef sydd wedi 
cael y cam tybiedig, a chydag ef y mae ein cydymdeimlad i fod. 
Yn bersonol, anodd i mi yw osgoi’r casgliad mai cerddi wedi eu 
cyflwyno mewn fframwaith dramatig at bwrpas mawl a diddanwch 
yw’r rhain, ar gyfer cwmni lle y byddai’r bardd yn adnabod ei noddwr 
a’i gynulleidfa yn dda.

O ystyried ymhellach y berthynas rhwng Cynddelw, Guto’r Glyn 
a’u noddwyr, casglwn dipyn ganddynt am yr hyn a ystyrient yn 
berthynas ddelfrydol rhwng bardd a’i noddwr. 

I Gynddelw perthynas sefydlog ag un tywysog penodol oedd 
y ddelfryd: a’r ffaith fod y tywysog hwnnw wedi ei ddewis ef, yn 
hytrach nag unrhyw fardd arall, yn brydydd neu’n bencerdd iddo. 
Yn llys y tywysog y mae ei le, ac ni chawn unrhyw argraff ganddo 
ei fod wedi teithio yno: fel y dywedodd Saunders Lewis amdano, 
‘Ni hoffai deithio, carai ddiogelwch ei gadair pencerdd yn y llys.’74 
Wrth ddisgrifio ei fywyd yn llys y Tywysog Madog ap Maredudd 
ym Mhowys, gallai ymffrostio nad oedd ef yn un o’r beirdd is eu 
statws hynny a oedd yn gorfod ymgymryd â bywyd y beirdd teithiol, 
y treiglfeirdd neu’r rhodolion: 

 Nid addoedd fy nawn yn ofer – o’m gwlad,
 A’m gwledig a’i dirper,
 Ni’m gwna tro treiglfeirdd un amser, 
 Ni’m twyll pwyll pan ym cyfarcher.75

73 Ibid., 106.31–4.
74 Lewis, Braslun, t. 16.
75 CBT III, 11.73–6. Y mae’n debygol, hefyd, mai beirdd teithiol oedd y rhodolion 

eirchiaid a deilyngai eu rhoddion yn llys Hywel ab Owain, CBT IV, 6.234–5 Rhy-d-
erfyll rhwyf ddraig rhodolion – eirchiaid / Rhydalant eu rhoddion.
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Eto i gyd, y mae’n ddigon posibl fod ganddo gartref y tu allan i’r llys, 
fel yr awgryma wrth gyfeirio at y modd y byddai Owain Gwynedd yn 
arfer anfon rhoddion o wartheg hardd i’w aelwyd:

 O’i fawrwlad (forad farannedd)
 Y’m rhodded rhifed anrhyfedd,
 I’m haelwyd yd barthwyd berthedd, 
 Berth wartheg, anrheg anrhydedd.76 

Tybed a ddaliai dir yn agos i’r llys yn rhinwedd ei swydd? Y gwir 
amdani yw na wyddom ond y nesaf peth i ddim am fywydau’r beirdd 
yn y cyfnod hwn – y duedd yw i droi at y Cyfreithiau, ond y mae’n 
gwestiwn pa mor ddibynadwy yw eu tystiolaeth hwy o safbwynt 
arferion y beirdd yn y ddeuddegfed ganrif: fel y dywed yr Athro 
Tudur Hallam, ‘rhaid pwyllo cyn llyncu’n ddihalen yr hyn a ddywed 
y llyfrau cyfraith am swyddi’r pencerdd a’r bardd teulu, gan nad 
yw’r dystiolaeth yn adlewyrchu arferion yr oes y’i hysgrifennwyd hi 
ynddi, ond yn bennaf, arferion oes a fu’.77 Ond yr hyn sydd o bwys 
i ni yw’r ffaith mai’r hyn y mae Cynddelw am i ni gredu yw bod y 
gyd-ddibyniaeth sydd rhyngddo a’i dywysog (sef yr un y mae’r canu 
iddo ar y pryd!) mor ddiogel fel nad oes rhaid iddo orfod poeni am 
deithio at unrhyw noddwr arall. Yr unig beth a allai dorri’r rhwymyn 
cwbl ddiogel hwn rhyngddynt fyddai marwolaeth, a thema a leisir 
yn gyffredin yn ei ganu marwnad yw’r ffaith ei fod, yn sgil marw ei 
dywysog, yn ddigartref, yn ddifro neu’n alltud, fel y canfu ei hun ar ôl 
marwolaeth Owain Gwynedd:

 Ysef wyf wedi rhwyf rhoddrwydd, 
 Bardd difro, dyfryd heb arglwydd.78

76 CBT IV, 4.115–18. Ceir tystiolaeth fod beirdd eraill a gyfoesai â Chynddelw hefyd 
yn dal tir yn annibynnol ar y llys, megis teulu Gwalchmai ap Meilyr o Fôn, CBT 
I, tt. 129–30, a Llywarch ap Llywelyn ‘Prydydd y Moch’, Elin M. Jones (gol.), 
Gwaith Llywarch ap Llywelyn ‘Prydydd y Moch’, Cyfres Beirdd y Tywysogion, V 
(Caerdydd, 1991), xxi–xxii.

77 Hallam, ‘Croesholi Tystiolaeth y Llyfrau Cyfraith’, 3.
78 CBT IV, 4.75–6.
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Uniaetha Guto, ar y llaw arall, ei hun â’r glêr a’u harfer o glera, 
o deithio rhwng cartrefi uchelwyr yn ceisio eu nawdd; a tybiodd 
yr Athro Barry Lewis, ‘Pe gellid dychwelyd i Gymru’r bymthegfed 
ganrif ar ryw eiliad a ddewiswyd ar hap a chwilio am Guto’r Glyn, 
y mae’n debygol mai ar y ffordd rywle rhwng … tai [ei noddwyr] y 
ceid hyd iddo.’79 Ceir dros hanner cant o gyfeiriadau gan Guto at y 
glêr (gair na welir yng ngeirfa Cynddelw a’i gyfoeswyr80) a chyfeiria 
Guto yn aml at ei noddwyr ag epithetau fel brawd hŷn y glêr, brenin 
y glêr, rhysyfwr clêr, bwa’r glêr, Dewi’r glêr a’u cartrefi fel ynys clêr.81 
Cyfeiria’n gyffredin at ddwyn taith (gair arall nad yw’n digwydd gan 
Gynddelw yn ei ganu mawl i’r tywysogion): wrth gyfarch Dafydd ap 
Tomas o Flaen-tren ger Llanybydder, dywed Guto ei fod wedi dwyn 
taith faith o Fôn i oror Aeron; mewn cerdd o fawl i’r Abad Tomas 
o Amwythig, Mi a euthum i ’Mwythig, meddai; ac wrth gyfarch yr 
Abad Dafydd yng Nglyn-y-groes, Euthum a deuthum o’r daith.82 
Dangosodd yr Athro Lewis ymhellach sut y mae’r ieithwedd deithio 
hon yn gwbl nodweddiadol o ganu Guto, a’i fod yn aml yn agor ei 
gerdd drwy fynegi bwriad i deithio i gartref y noddwr, sydd acw, 
fry, ac ati, er y daw’n berffaith amlwg ar ôl ychydig o linellau ei fod 
eisoes wedi cyrraedd y cartref hwnnw wrth iddo gyfarch y noddwr 
yn uniongyrchol.83 

Derbyn croeso a pharch ar aelwydydd nifer o noddwyr gwahanol 
ar draws Cymru yw’r ddelfryd gan Guto, a’r amrywiol agweddau ar y 
croeso (y bwyd a’r ddiod, y gwely cyfforddus ac ati) yn cynrychioli’r 
parch arbennig tuag ato ef ac felly’n adlewyrchu ei statws uchel 
yntau fel bardd. Dadlennol o ran ei agwedd at glera yw’r gerdd 
ymryson rhyngddo a Hywel Dafi, pan awgrymodd Guto fod Hywel 
yn aros yn llawer rhy hir yn Rhaglan yn canu i un noddwr yn unig, 

79 Barry J. Lewis, ‘Bardd yn y Tirlun: Cymru a’i Rhanbarthau drwy Lygaid Guto’r 
Glyn’, yn Evans, Lewis a Parry Owen (goln.), ‘Gwalch Cywyddau Gwŷr’, t. 151.

80 Am drafodaeth gynhwysfawr ar ddatblygiad y gair clêr, gw. Edwards, Dafydd ap 
Gwilym, tt. 1–4 et passim.

81 GG.net, 4.68, 10.13, 15.2, 18.26, 37.2, 107.19.
82 Ibid., 12.47, 77.1, 110.17. 
83 Lewis, ‘Bardd yn y Tirlun’, t. 152, ‘Confensiwn yw sôn am y weithred o symud 

tuag at gartref ei noddwr, a’r bardd eisoes wedi ei gyrraedd.’
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sef Wiliam Herbert, yn hytrach nag yn mentro allan a chlera’r wlad. 
Am Hywel Dafi, meddai:

 Ni fawl Hywel ryfelwr
 Na dyn gwych, onid un gŵr;
 Ni chyrch i Wynedd, ni chân,
 Ni threigl unwaith o Raglan.84

Ond y mae’n rhaid cofio, wrth gwrs, fod rhai beirdd wedi dwyn 
cyhuddiad go debyg yn erbyn Guto ei hun yn gynharach yn ei yrfa, 
gan gwyno ei fod yntau’n tario’n rhy hir ym Moeliwrch yn canu i 
Hywel ab Ieuan Fychan:

 Erioed fardd yr ydwyf i
 O iaith felys i’th foli.
 Eigion llid yw gan y llaill 
 Nad eurwn wawd i eraill.85 

Er mai codi pac a theithio at y noddwr nesaf oedd arfer y beirdd 
proffesiynol yn nyddiau Guto, synhwyrwn densiwn ar brydiau yn eu 
canu rhwng yr ansefydlogrwydd hwn a’r awydd i gyfleu eu perthynas 
â noddwr arbennig yn nhermau perthynas fwy sefydlog a pharhaol. 
Meddai Dr A. Cynfael Lake yng nghyswllt canu Guto, ‘Er mai ysbaid 
o amser a dreuliai’r bardd ar un aelwyd, synhwyrir ei awydd i droi’r 
ansefydlogrwydd yn sefydlogrwydd, ac i’r perwyl hwn defnyddia 
nifer o ymadroddion sy’n cyfleu rhwymyn parhaol.’86 Soniwyd 
eisoes am ddefnydd Guto o ddelwedd y briodas at y pwrpas hwn, 
a dull arall a ddefnyddia yw cyfeirio at dŷ ei noddwr fel ei gartref.87 
Y mae cyfeiriadau o’r fath wedi achosi peth dryswch i olygyddion 

84 GG.net, 20.51–4 a gw. yn arbennig y nodyn ar gefndir y gerdd.
85 Ibid., 91.25–8. Gw. uchod ar y gerdd hon lle y delweddir y berthynas rhwng Guto 

a’r bardd ar lun priodas. 
86 A. Cynfael Lake, ‘Goblygiadau Clera a Golwg ar Ganu Guto’r Glyn’, yn J. E. 

Caerwyn Williams (gol.), Ysgrifau Beirniadol XX (Dinbych, 1995), t. 143; cf. hefyd 
Lewis, ‘Bardd yn y Tirlun’, t. 155.

87 Lake, ‘Goblygiadau Clera’, tt. 143–6.
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yn y gorffennol wrth iddynt geisio lleoli cartref Guto ei hun, fel yn 
achos ei gyfeiriadau at Fôn fel y wlad fau wrth gyfarch Hywel Dafi, 
neu ei ddisgrifiad o gartref Dafydd ap Gwilym o Lwydiarth ym Môn 
fel Fy nhrigfan, fy nhiriogaeth / … lle gorau fy maeth, / Fy nghartref, fy 
nghynefin, gan sôn am fynd Adref unwaith drwy Fenai.88 Ond ystrydeb 
sydd yma, dull o foli croeso cartrefol y noddwr i fardd sy’n bwysig 
iddo, gan wneud i’r bardd deimlo ei fod yn un o’r teulu ac felly’n 
dod adref.

Y mae’r amgylchiadau y tu ôl i gyfansoddi’r cerddi mawl yn 
aneglur iawn – os cerddi yn ateb comisiwn oeddynt, sut yn union 
oedd y proses comisiynu yn gweithio? Sut byddai’r bardd yn 
derbyn gwahoddiad? A fyddai weithiau’n cynnig cerdd heb dderbyn 
comisiwn neu wahoddiad fel y cyfryw, gan obeithio y byddai’r 
derbynnydd yn talu os câi ei blesio’n ddigonol? A fyddai weithiau’n 
galw heibio i dŷ uchelwr ar sbec? Neu hyd yn oed yn moli uchelwr 
mewn gwledd yng nghartref uchelwr arall, gan obeithio y byddai 
hwnnw’n hoffi ei gerdd ac yn ei wahodd i’w gartref yntau yn y man?

Wrth drafod ymweliadau’r beirdd â’u noddwyr yn Iwerddon, 
gwahaniaetha’r Athro Katharine Simms rhwng y termau ‘guesting’ a 
‘feasting’: ‘By “guesting” ’, meddai, ‘I intend to convey the idea of going 
to someone’s house and exacting or demanding hospitality, while 
“feasting” refers to entertainments where the host has voluntarily 
issued invitations.’89 Y mae ‘guesting’ yma, o bosibl, yn cyfateb i 
glera’r Cywyddwyr a’r bardd yn galw, heb wahoddiad ffurfiol ar adeg 
heblaw gŵyl. Gall mai canmol parodrwydd noddwyr i roi nawdd 
dan amgylchiadau fel hyn a wna Guto wrth gyfeirio at dai rhydd ei 
noddwyr: er enghraifft, Rhydd fu’r Cwrtnewydd i ni, / A’r Dref Hir, dra 
fu Harri, meddai am gartref Harri Gruffudd yn swydd Henffordd, a 
disgrifir Glyn-y-groes ganddo fel llys rydd, fel petai caniatâd iddo alw 
pryd bynnag y dymunai.90 Tybed ai bwriad i alw ar hap sydd y tu ôl i’r 
cwestiwn ar ddechrau ei gerdd fawl i Ddafydd o Flaen-tren? 

88 GG.net, 20.77, 62.35–7, 42.
89 Katharine Simms, ‘Guesting and Feasting in Gaelic Ireland’, The Journal of the 

Royal Society of Antiquaries of Ireland, 108 (1978), 67–8.
90 GG.net, 36.35–6, 113.1 Llys rydd ym y sydd, ansoddau – llu dalm, a ll. 88. 
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 Dafydd, brydydd a brawdwr, 
 Dywaid ym (dyddiau daed, ŵr!)
 Ai rhydd i’ch awenydd chwi 
 Troi a dyfod trwy Deifi?91 

Ar y llaw arall, gellid cysylltu’r cyfeiriadau lluosog sydd gan Guto 
at dderbyn gwahoddiad i dŷ noddwr gyda ‘feasting’, ac ymddengys 
mai gwahoddiad penodol a chomisiwn gan Wiliam ap Gruffudd a’i 
denodd i Gochwillan: 

 Mae gwahawdd ym a gohir
Draw gan hael i drigo’n hir:
Wiliam ap Gruffudd waywlas
Ap Rhobin, gwreiddin y gras.
I’w dai y’m gwahoddai hwn
Ac i’m hoes drwy gomhisiwn.92

Nid yw’n syndod nad oes unrhyw sôn am dderbyn gwahoddiad 
yng nghanu Cynddelw: nid oes angen gwahoddiad arno gan mai llys 
y tywysog yw ei briod le. Dyma sydd angen i ni gredu. Yn hytrach, 
y mae’n ei ddisgrifio ei hun fwy nag unwaith, fel y gwelwyd eisoes, 
fel pencerdd sydd wedi ennill ei statws a’i le drwy ennill cadair 
mewn ymryson. Y mae’r gerdd sy’n honni bod yn ymryson rhwng 
Cynddelw a Seisyll Bryffwrch am benceirddiaeth Fadawg fab Maredudd 
ym Mhowys,93 yn ogystal â’r cyfeiriad ato’i hun fel pencerdd i Owain 
Cyfeiliog – Pen côr, pencerdd wyf iddaw94 – yn awgrymu y gallai 
pencerdd olygu prif fardd i dywysog arbennig yn hytrach na therm 
am rywun ar frig y proffesiwn barddol, fel y defnyddir y gair gan 
amlaf yn y Gramadegau ac yn y farddoniaeth ddiweddarach. Ond, 

91 Ibid., 13.1–4, a cf. llau 5–8 Ai rhydd y wlad am d’adaw? / Os rhydd, llyma drennydd 
draw. / Rhydd yw ym rhoi hawddamawr / A rhoi hawdd fyd bob rhodd fawr.

92 Ibid., 55.1–6; cf. y llinellau canlynol o’i farwnad i Syr Bened, offeiriad Corwen, 
ibid., 47.17–20 Ddoe’r oedd ym wahodd ar ŵr, / Heddiw mae fy ngwahoddwr? / 
Heddiw’r oedd wahodd yr ŵyl, / Hon yr awron yw’r arwyl.

93 Gw. 35n.
94 CBT III, 17.8.
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mewn gwirionedd, ni wyddom pa mor sefydlog oedd Cynddelw 
yn llysoedd a chartrefi ei noddwyr, ac a oedd yn uwch ei statws na 
bardd fel Gwalchmai, dyweder, yn llysoedd Powys a Gwynedd ym 
mhumdegau a chwedegau’r ddeuddegfed ganrif.95 Y mae’n amlwg 
iddo ganu i noddwyr y tu allan i’r llysoedd tywysogaidd, i uchelwyr 
fel Rhirid Flaidd ym Mhenllyn neu’r uchelwr anhysbys, Einion ap 
Madog.96 Ai ymateb i wahoddiad a wnaeth ar yr achlysuron hynny? 
Unwaith yn unig y defnyddia Cynddelw y gair gwahawdd, a hynny 
wrth ganmol yr Arglwydd Rhys o’r Deheubarth fel un a gefnogai’r 
beirdd a wahoddwyd i gyfansoddi cerddi, cyrdd cerdd wahawdd.97 O’r 
hyn lleiaf, y mae’r cyfeiriad yn cadarnhau i ni fod beirdd weithiau’n 
ymateb i wahoddiad i ganu yn llysoedd y tywysogion.

Canolbwynt y berthynas rhwng y bardd a’r noddwr, boed 
hwnnw’n dywysog neu’n uchelwr, oedd achlysur cyhoeddus y wledd, 
pan gâi’r bardd ei anrhydeddu gan groeso neu drwydded (‘derbyniad, 
cynhaliaeth’) y noddwr yn gyfnewid am ei gerdd o foliant: Oedd 
hir ei drwydded, oedd hyged, hygar, meddai Cynddelw am Fadog 
ap Maredudd, ac yn yr un modd mwynhaodd Guto trwydded trefn 
clared Philyb ap Gwilym Llwyd o Drefgwnter.98 Caf ei rost, iawngost 
angerdd, / Caiff yntau ergydiau’r gerdd, meddai Guto am Rys ap 
Dafydd o Uwch Aeron,99 sy’n awgrymu cysylltu ei gerdd yn benodol 

95 Gw. Rhian M. Andrews, ‘Golwg ar Yrfa Gwalchmai’, Llên Cymru, 27 (2004), 37, 
sy’n awgrymu mai ‘Gwalchmai … oedd prif fardd Madog yn ystod ei flynyddoedd 
olaf ’ (sef y 1160au hwyr) a bod Cynddelw yn is ei statws nag ef. Ar y llaw arall, y 
mae natur orchestol marwnad Cynddelw i Owain Gwynedd yn 1170 yn awgrymu 
mai Cynddelw oedd y prif fardd yn llys Gwynedd erbyn hynny.

96 Gw. CBT III, cerddi 23–6.
97 CBT IV, 10.38.
98 CBT III, 7.33; GG.net, 30.47.
99 GG.net, 11.47–8.
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ag achlysur gwledd. Tybed ai rhy fentrus fyddai awgrymu mai dyna 
oedd trefn y noson – hynny yw, bwyd yn gyntaf a cherdd i ddilyn?100

Yng nghanu Cynddelw, defod y wledd neu’r cwyn (o’r Lladin 
cēna ‘cinio) sy’n cael y prif sylw, hynny yw, lle a sut yn hytrach na’r 
cynnwys. Disgrifia, er enghraifft, fel y derbyniodd ddiod o law’r 
Tywysog Hywel ab Owain, a’r ddiod honno’n geinion, sef y ddiod 
gyntaf a’r fwyaf anrhydeddus yn y wledd: 

 Rhydyrllid fy ngherdd ’y ngheinion – o fedd 
 Yng nghyntedd Teÿrnon.101 

Y cyntedd oedd y rhan uchaf ei statws yn y llys, lle yr eisteddai’r 
tywysog ei hun a’i brif swyddogion,102 ac y mae cyfeiriadau tebyg 
ato’i hun yn canu wrth borth neu byrth (‘dorau’) y tywysog hwythau’n 
awgrymu mai yn rhannau uwch eu statws y llys yr oedd ei le. Dyma, 
er enghraifft, y Cynddelw ifanc ar ei fwyaf rhodresgar:

 Canaf can caraf (can wyf gwaethlfan)
 Canu cerdd am borth am byrth clodfan;
 Cyfodwch, cenwch, cenyf o’m ban,
 A mi, feirdd, i mewn a chwi allan!103

100 Gall hefyd mai mewn gwledd yng Nghochwillan, ar achlysur dathlu dyrchafu 
Wiliam ap Gruffudd yn siryf, y cyflwynodd Guto ei gerdd foliant iddo ef; ar ôl 
neilltuo hanner y cywydd i foli Cochwillan, try Guto at y gynulleidfa gan dynnu 
sylw at Wiliam, y gŵr gwyn ei wallt a eisteddai o’u blaenau: Bwrw ydd wyf, beraidd 
ofeg, / Breuglod hir i’r briglwyd teg; gw. ibid., cerdd 55, ac yn arbennig lau. 35–6. 
Am animeiddiad o’r wledd benodol honno, gw. ‘Ail-lunio Cochwillan’ ar wefan 
‘Cymru Guto’ <http://gutorglyn.net/gutoswales/animation.php>.

101 CBT IV, 6.238–9; cf. CBT III, 3.34 Ceritor fy ngherdd yng nghyntedd.
102 Ar cyntedd, ‘rhan anrhydeddusaf y neuadd yn yr Oesoedd Canol, sef y rhan lle’r 

eisteddai’r brenin’, gw. GPC Ar Lein. Y mae’r dyfyniad canlynol o Gainc Cyntaf 
y Mabinogi yn cadarnhau mai yn y cyntedd yr eisteddai aelodau pwysicaf y llys 
mewn gwledd, Ifor Williams (gol.), Pedeir Keinc y Mabinogi (Caerdydd, 1930), t. 
13, Ac ar dechreu kyuedach gwedy bwyt, wynt a welynt yn dyuot y mywn, guas gwineu, 
mawr, teyrneid, a guisc o bali amdanaw. A phan doeth y gynted y neuad, kyuarch guell 
a oruc y Pwyll a’y gedymdeithon. 

103 CBT III, 1.31–4.
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A chlywir yr un hyder yn ei lais wrth iddo fynnu tawelwch gan 
ostegwyr llys yr Arglwydd Rhys yn y Deheubarth, fel bod pawb yn 
gallu ei glywed: 

 Gostegwyr llys, gostegwch! 
 Gosteg, beirdd: bardd a glywch!104

 
Awgrym cyfeiriadau fel y rhain yw bod Cynddelw yn cael ei drin 
â mwy o barch na beirdd eraill yn y llys – unwaith eto, y mae’n 
amhosibl gwybod ai dyna oedd y gwirionedd, neu ai dyna y mae am 
i ni ei gredu.105 

Llad neu llyn yw gair arferol Cynddelw am ddiod, ac ymddengys 
fod gwirawd yn air ganddo am ddiod alcoholig yn gyffredinol.106 
Os manylir o gwbl, cyfeiria’n syml at fedd neu win. O’r deg 
cyfeiriad sydd ganddo at win, ni chyfeirir yr un tro at ei liw;107 yn 
hytrach, dilyna arfer y Cynfeirdd o ddisgrifio’r ddiod yn syml â 
geiriau fel glas (‘ffres’) a gloyw (cyfeiriad o bosibl at ei safon).108 
Ac fel y derbyniodd Taliesin med o uualeu (‘medd o fualau’) gan 
Urien Rheged,109 derbyniodd Cynddelw, yntau, ei ddiod mewn 
cyrn, bual, buelin, bueilgorn, pan a’r rheini’n aml wedi eu goreuro 
– eurfuelin, eurgyrn ac ati.110 Geiriau ac iddynt dinc hynafol yw’r 
rhain – a’r ddelwedd, o bosibl, yn un gwbl lenyddol. Amgylchiadau 
ac arwyddocâd y rhoi a derbyn sy’n bwysig, nid y manylion. Fel 
yr oedd rhoi a derbyn gwledd o ddiod yn symbol o ymrwymiad 
y milwr a’r tywysog i’w gilydd yng nghanu’r Cynfeirdd, ac yn ‘Y 

104 CBT IV, 10.15–16.
105 Ibid., 6.70, 4.213–14.
106 Am llad, cf., e.e., CBT III, 14.22, 16.18, 203, 17.12, CBT IV, 4.280 gwinllad, 8.20, 9.44; 

llyn, e.e., CBT III, 1.19, CBT IV, 4.80 gwinllyn; gwirawd, e.e., CBT III, 2.7 gwirawd 
gwin, CBT IV, 4.214 Medd a gwin ein gwirawd fyddai.

107 CBT III, 2.7, 12.33, 13.40, 17.3, 10, 27; CBT IV, 4.179, 214. 5.132, 143. 
108 Cf. Haycock, ‘Where cider ends …’, t. 13.
109 Ifor Williams (gol.), Canu Taliesin (Caerdydd, 1960), IX.13.
110 Am y cyfeiriadau, gw. ‘Geirfa’ Cynddelw Brydydd Mawr yn CBT IV, tt. 356–442.
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Gododdin’ yn benodol, datblygodd hefyd yn symbol o ymrwymiad 
y bardd a’r tywysog i’w gilydd.111

Fel ei gyfoeswyr, ni chyfeiria Cynddelw at unrhyw fwyd a weinid, 
ac unwaith yn unig y cyfeiria at fwrdd y wledd, a hynny at fwrdd hardd 
Owain Gwynedd adeg y Nadolig: Hardd i fardd ei fwrdd Nadolig.112 
Y mae’n debygol iawn fod bwyd ar y bwrdd hwnnw, ond gan nad 
oedd rhoi a derbyn bwyd fel y cyfryw wedi magu’r un arwyddocâd 
symbolaidd â rhoi a derbyn diod, ni chaiff sylw. Ni cheir unrhyw 
fanylion ychwaith am y neuadd ei hun, ac eithrio ambell gyfeiriad 
at y golau: ceid golau llugyrn ‘lanterni’113 yn llys Owain Cyfeiliog a 
derbyniodd Cynddelw feddgyrn wrth babir (yng ngolau canhwyllau 
brwyn) yn llys Hywel ab Owain.114 Ond gellid dadlau mai delweddau 
llenyddol eto yw cyfeiriadau o’r fath, adleisiau o waith y Cynfeirdd, 
yn dwyn i gof linell megis ket yvem ved gloyw wrth leu babir yn ‘Y 
Gododdin’.115

Y mae i’r wledd, neu’r wtres, le canolog hefyd yng nghanu Guto’r 
Glyn, ond nid yn symboliaeth defod y wledd y mae’r diddordeb 
bellach, ond yn y manylion eu hunain. Dyma achlysur i’r noddwr 
arddangos ei gyfoeth, ei natur ddiwylliedig, ei chwaeth aruchel, a’r 
cyfan yn cyfiawnhau ei statws fel arweinydd (ar ba lefel bynnag) 
yn y gymdeithas. Y geiriau allweddol yw traul, cost, bwrw cost neu 
gostio: Ef â’r gost ar fara a gwin, meddai Guto am lys Rhisiart Cyffin, 
a disgrifia Siôn Edward a’i wraig Gwenhwyfar yn y Waun fel Dau’n 
costio dan y castell.116 Swyddogaeth y bardd oedd sicrhau bod pobl yn 
cael clywed am y cyfoeth a wariwyd ac am y danteithion a gynigiwyd: 
yng ngeiriau’r Athro Caerwyn, ‘A nobleman who gave a banquet on 
a large scale did so to attract public attention, and a poet, who was 

111 Haycock, ‘Where cider ends …’, t. 13, ‘Mead in the early Welsh poetry is the central 
symbol of the sustenance of the warband, its solidarity and community of 
purpose.’

112 CBT IV, 4.158.
113 Cf., e.e., CBT III, 3.148, llau. 233–4 Delw ydd ŷm yn ddiamryson / Am lugyrn, am 

gyrn, am leufer, 12.34 gwirawd wrth leufer, 16.203–4 Drud lawn ei eurddyrn o lad yn 
eurgyrn / Am lugyrn, am leufer, 19.26.

114 CBT IV, 6.161.
115 Williams (gol.), Canu Aneirin, t. 6 (ll. 138). 
116 GG.net, 108.6, 107.17, cf. 71.16 (am Domas Salbri) A dâl am gerdd dalm o gost.
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to some extent at least what we would now call a publicity officer, 
would fail in his duty to his patron and to his society, if he did not 
give adequate attention to such a banquet.’117 

Yr ydym bellach yn yr oes a ddisgrifiwyd gan Saunders Lewis 
fel oes y connoisseur bwyd a diod,118 a chawn yr argraff fod Guto’n 
un a werthfawrogai’n fawr fywyd da’r cartrefi nawdd. Ceir ganddo 
gyfoeth o gyfeiriadau at y math o ddiodydd a yfid, y cyfan, wrth 
gwrs, yn alcoholig: gwin, medd, cwrw, bragod a meddyglyn 
(sef diod feddyginiaethol yn cynnwys medd a sbeisys). Mewn 
gwrthgyferbyniad i ddeg cyfeiriad prin Cynddelw at win, ceir yn agos 
i ddau gant o gyfeiriadau gan Guto, gan fanylu ar ei liw, ei fath ac o 
ba ardal neu wlad yr hanai, megis Ffrainc, yr Eidal neu Bortiwgal. 
Ceir ambell i awgrym, hefyd, fod pris arbennig ar winoedd mwy 
alcoholaidd, fel y gwin distyll a dderbyniodd gan Wiliam Fychan ap 
Gwilym yn y Penrhyn:

 Da a roist yngod dros dengwyl
 Duw Ystwyll, gwin distyll gŵyl.119 

Mewn gwrthgyferbyniad hefyd i’r cyfeiriadau aml gan Gynddelw 
at y cyrn bual yr honnai iddo yfed ohonynt, ni chyfeiria Guto at y 
llestr a gyffyrddai â’i wefusau ef; disgrifia, yn hytrach, y pibau a’r 
tunelli, sef y casgenni a ddiogelai gyflenwad mawr o ddiod ar gyfer 

117 J. E. Caerwyn Williams, ‘Gutun Owain’, yn Jarman a Hughes (goln.), Guide to 
Welsh Literature: Volume 2, t. 270.

118 Cf. Lewis, Braslun, t. 119, ‘Y connoisseurs biau barddoniaeth Gymraeg y Ganrif 
Fawr’. Ymhellach ar fwyd a diod ym marddoniaeth Gymraeg y bymthegfed 
ganrif, gw. Alaw Mai Edwards, ‘ “Food and wine for all the world”: Food and 
Drink in Fifteenth-Century Poetry’, yn Evans, Lewis a Parry Owen (goln.), 
‘Gwalch Cywyddau Gwŷr’, t. 203, ‘As new tastes were displayed, new flavours 
acquired and new dishes prepared, the feast was not only an activity that 
conveyed the generosity of a patron and his wife; it was also an opportunity 
to show their longing for luxury and fashion.’ Dyfynnir yno hefyd Timothy J. 
Tomasik a Juliann M. Vitullo, At the Table: Metaphorical and Material Cultures 
of Food in Medieval and Early Modern Europe (Turnhout, 2007), t. xi, ‘Food and 
feasting can be understood not simply as the consumption of material goods but 
also as the figurative and symbolic representations of culture.’

119 GG.net, 57.17–18.
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y gwesteion: bu Aml … pibau mêl pybyr yn llys Wiliam Herbert o 
Benfro, meddai, a bu bawb wrth y bib win yng nghartref Syr Rosier 
Cinast yn y Cnwcin.120 Hynny yw, ar natur y ddiod ei hun, a’r ffaith 
fod digonedd ohoni, y mae’r pwyslais! 

Y mae’r amrywiaeth o fwydydd ar fwrdd y wledd yn brawf pellach 
o gyfoeth a chwaeth aruchel y noddwr, ac yn haeddu cael eu disgrifio’n 
fanwl gan y bardd. Ar y naill law, ceir y bwydydd sy’n gynnyrch ei dir, 
ac felly’n brawf nid yn unig o ehangder a ffrwythlondeb y tir hwnnw, 
ond hefyd o allu’r noddwr fel hwsmon neu amaethwr, neu hyd yn 
oed fel heliwr: cigoedd o bob math, yn ddofednod a cheirw, pysgod 
o’r afon neu’r llyn, mêl a chynnyrch gwenyn yn gyffredinol, cnau o’r 
goedwig, afalau a phêr o’r berllan, a bara wedi ei gynhyrchu gyda’r 
ŷd a dyfid ar ei dir, ac a felid yn ei felin. Er enghraifft, gan Ddafydd 
ap Tomas ym Mlaen-tren derbyniodd Guto 

 Brau gig, bara gwyn a bragod brigwyn 
 A pherwaith gwenyn a ffrwyth gwinwydd.121 
 

Y mae hefyd yn moli’r Abad Dafydd o Lyn-y-groes am ei amaethu 
darbodus, yn sicrhau bod cyflenwad o ŷd am dair blynedd yn ei stôr, 
rhag ofn y methai’r cynhaeaf rhyw flwyddyn:

 I dri abad na phrior 
 Nid oes dai na’i ŷd ystôr: 
 Ŷd ar faes, a deuryw fedd, 
 Ŷd o’r blaen o dair blynedd;122 

a thyfai Maredudd ab Ifan Fychan, yntau, ŷd ar ei diroedd helaeth 
ym Mhowys:

120 Ibid., 28.27 a 79.56, cf. 113.22 Cawn freugwrf o’r pibau (am y croeso gan yr Abad 
Dafydd yng Nglyn-y-groes).

121 Ibid., 12.57–8.
122 Ibid., 112.37–40.
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 Rhyfedd, o chaud d’arfeddyd, 
 Fod cwys o Bowys heb ŷd.123 

Ond yn ogystal â’r cynnyrch cartref hwn, ceid hefyd fwydydd ecsotig ar 
fwrdd y wledd, wedi eu mewnforio o wledydd pell ac yn brawf pellach 
o chwaeth a chyfoeth y noddwr: yn oraens, sbeisys o’r dwyrain, megis 
cwmin, pupur a chlofs, a siwgr neu siwgr candi fel a dderbyniodd 
Guto gan Sieffrai Cyffin a’i wraig Siân yng nghastell Croesoswallt: 

 Sinsir a felir ar fwyd
 A graens da rhag yr annwyd,
 Sinamwm, clows a chwmin,
 Suwgr, mas i wresogi’r min; 
 Pob rhyw fwyd mewn pupr a fai 
 O fewn siaffr a fyn Sieffrai.124

Yr un yw nod Guto wrth fanylu ar ddodrefn y cartref – a phob 
manylyn, wrth gwrs, yn haeddu ei le mewn cerdd gan ei fod yn 
adlewyrchu cyfoeth a chwaeth flaengar y noddwr. Wrth ddisgrifio 
cartref Wiliam ap Gruffudd yng Nghochwillan, er enghraifft, sonia 
Guto am y gwely ares y cysgodd ynddo, gwely ac arno dapestri o 
frethyn drudfawr a oedd wedi ei fewnforio o Arras yn Artois; hefyd 
bwrdd y wledd, y cwpwrdd lle y cedwid yr offer at wasanaeth y 
bwrdd, a’r lle tân ysblennydd sydd wedi goroesi hyd heddiw:

 Gwely ares goleurym 
 A siambr deg sy’n barod ym. 
 Mae yno i ddyn mwyn a ddêl 
 Fwrdd a chwpwrdd a chapel 
 A gwych allor Gwchwillan 
 Ac aelwyd teg i gael tân; 
 Y mae deuwres i ’mdiro:
Ei goed o’r glyn gyda’r glo.125

123 Ibid., 39.17–18. 
124 Ibid., 97.51–6.
125 Ibid., 55.11–18.
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Fel y gwelir yn y ddwy linell olaf, manylir, hyd yn oed, ar y ddau 
fath o danwydd a ddefnyddid yn y lle tân, coed tân a glo – y coed 
tân yn dod o dir Wiliam yng Nghochwillan a’r glo, o bosibl, wedi ei 
gludo o ardal Malltraeth ym Môn, lle y ceir tystiolaeth o gloddio 
mor gynnar â’r bymthegfed ganrif.126 Yn yr un modd, wrth ganmol 
y gwaith adeiladu ar Lyn-y-groes dan gyfarwyddyd yr Abad Dafydd, 
cyfeiria Guto at y ffaith fod y pren a ddefnyddiwyd i wneud y to wedi 
ei ffermio o Fryn Hyrddin ar dir y fynachlog gerllaw (a diddorol 
yw’r cyfeiriad yma at ddulliau cynaliadwy’r abad o ffermio: am 
bob derwen a dorrai i lawr, plannai fesen yn ei lle er mwyn sicrhau 
cyflenwad digonol o bren at y dyfodol):

 Gwnaeth Dafydd (ni bydd heb win)
 Gaead hardd o goed Hyrddin. 
 O’r mes a droes i’r maes draw 
 Mae gwŷdd yn magu iddaw.127

Gydag achlysur y wledd hefyd y cysylltir yr arfer o roi rhoddion 
neu galennig i’r bardd, yn enwedig yng nghanu Cynddelw. Enwir gan 
fwyaf roddion traddodiadol a welir hefyd yng ngherddi’r Cynfeirdd: 
aur ac arian(t), a’r aur hwnnw’n aml yn fâl, yn felyn, yn goch neu’n 
rhudd a’r arian yn ariancan. Cwbl eithriadol yw’r cyfeiriad gan 
Gynddelw at dderbyn ugain punt gan Gadwallon ym Maelienydd, 
swm uchel iawn ac a gyfatebai i sawl mil o bunnoedd yn ein harian 
ni heddiw: Ugeinpunt o’i fodd a’m rhoddes – yn rhodd.128 Traddodiadol 
hefyd yw’r arfer o dderbyn gwisg gan dywysog, a’r syniad fod y 
tywysog yn tynnu ei wisg oddi amdano’i hun a’i rhoi am ei fardd. 
Cyfeiria Cynddelw at dderbyn gwisgoedd gwyrdd, coch a phorffor, 
ac unwaith at wisg o bali, sef math o sidan drud – Gnawd i’m rhi 
rhuddfeirdd o faran / A rhoddi rhuddwisg amdanan, meddai am Hywel 

126 Gw. A. D. Carr, Medieval Anglesey (Llangefni, 1982), tt. 107–8; a cf. gwefan 
‘Northern Mine Research Society’ dan ‘Anglesey Coalfield’, <http://nmrs.org.uk/
mines/coal/wales/anglesey.html>, lle y nodir, ‘There is documentary evidence for 
coal mining in the Malltraeth Marshes from the mid fifteenth century onwards.’

127 GG.net, 112.33–6.
128 CBT III, 21.101.
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ab Owain;129 gan Gadwallon ap Madog cafodd [r]udd a phali 130 a 
chan Rhirid Flaid a’i frawd Arthen derbyniodd rudd a gwyrdd, a’r 
lliw yn cael ei ddefnyddio’n enwol yma am y wisg ei hun.131 Unwaith 
eto, arwyddocâd y rhoi a’r derbyn sy’n bwysig, nid unrhyw fanylion 
am y gwisgoedd eu hunain – dynodi parch arbennig y tywysog tuag 
at ei fardd a wnânt, a’r lliwiau trawiadol yn dynodi statws uchel, 
fel y plu porffor perffaith a dderbyniodd gan Owain Fychan.132 
Rhodd i ddynodi statws uchel y derbynnydd fyddai hon, nid rhodd 
ymarferol.133 

Ceir gan Guto, yntau, nifer o gyfeiriadau at dderbyn aur yn 
gyffredinol: Rhys yn rhad roes ynn aur rhudd, meddai am yr Abad 
Rhys o Ystrad-fflur, ac am Forgan ap Rhosier, Er y gerdd ei aur a 
gaf .134 Ond ceir llawer mwy o bwyslais yn ei ganu ef ar roddion 
penodol, yn gyffredinol yn ogystal ag yn ei gerddi gofyn a diolch: 
eitemau go iawn a ddisgrifir yn fanwl ac y cyfeirir yn aml at eu 
gwerth ymarferol. Er enghraifft, cawn ddisgrifiad manwl iawn o’r 
ffaling, y fantell Wyddelig neu’r clog o fwng ceiliog y mae’n gobeithio 
ei derbyn yn rhodd gan Elen ferch Robert Pilstwn o Lŷn, gan apelio 
at ein synhwyrau i gyd, a bron na allwn deimlo’r wisg amdanom.135 A 
bron hefyd na allwn dynnu llun o’r bwcled, sef y darian gron fechan 
a dderbyniodd yn rhodd gan yr Abad Dafydd o Lyn-y-groes, llun 

129 CBT IV, 6.262–3.
130 CBT III, 21.38.
131 Ibid., 24.171.
132 Ibid., 13.46. Am gyfeiriad pellach at wisgo plu ysblennydd, cf. Ifor Williams (gol.), 

Canu Llywarch Hen (Caerdydd, 1935), XI.72a–c Gwedy meirch hywed a chochwed 
dillat / A phluawr [mawr] melyn / Mein uyg coes, ny’m oes dudedyn.

133 Ceir cyfeiriadau at wisgoedd porffor yn ‘Y Gododdin’, gw., e.e., Williams (gol.), 
Canu Aneirin, t. 33 (ll. 830); a chofier bod Culhwch yn gwisgo llenn borfor pedeir 
ael ymdanaw wrth iddo adael am lys Arthur yn chwedl ‘Culhwch ac Olwen’, gw. 
Rachel Bromwich a D. Simon Evans (goln.), Culhwch ac Olwen (Caerdydd, 1988), 
t. 3 (ll. 76).

134 GG.net, 8.39, 18.56.
135 Gw. ibid., cerdd 53, ac ymhellach Alaw Mai Jones, ‘ “Val y gwydel am y ffalling”: 

Beirdd y Bymthegfed Ganrif a’r Fantell Wyddelig’, Llên Cymru, 32 (2009), 85–
100.
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a gyfatebai’n agos iawn i’r bwcledi sydd wedi goroesi o’r cyfnod.136 
Yn wir, teimlwn ar brydiau mai’r rheswm am y manylder hwn 
oedd i brofi mai rhoddion go iawn a dderbyniodd, nid rhoddion 
symbolaidd a berthynai’n fwy i ieithwedd farddol nag i realiti.

I gloi, felly, gwelwyd bod rhai gwahaniaethau sylfaenol rhwng 
barddoniaeth fawl y ddau fardd proffesiynol Cynddelw Brydydd 
Mawr a Guto’r Glyn, a’r gwahaniaethau hynny, i raddau helaeth, yn 
ganlyniad i’r ffaith eu bod yn perthyn i ddwy oes wahanol iawn: y naill 
yn perthyn yn gadarn yn yr Oesoedd Canol, a’i ganu i bob pwrpas 
yn cynrychioli penllanw traddodiad y Cynfeirdd a ganai chwe chan 
mlynedd o’i flaen; a’r llall yn perthyn i fachlud yr Oesoedd Canol 
ac yn llawer mwy cyfoes yn ei olygwedd, ac yn cyd-daro yn nes â’n 
bywydau ni. Yr hyn sy’n gwneud cerddi’r ddau yn destun da ar gyfer 
cymhariaeth yw eu presenoldeb hwy eu hunain ynddynt, neu’n 
hytrach bresenoldeb eu personoliaethau barddol, a’r hyn a ddysgwn 
ganddynt am eu swyddogaeth fel beirdd ac am eu canu a’u perthynas 
â’u noddwyr. Wrth gwrs, y mae’n rhaid gochel rhag credu bod yr hyn 
a ddysgwn o reidrwydd yn adlewyrchu’r gwirionedd amdanynt fel 
personau o gig a gwaed, er i ni gael ein harwain yn aml gan Guto i 
gredu bod elfen hunangofiannol gref yn ei waith. Y mae amwysedd 
yma, ac nid hawdd bob tro yw gwahaniaethu rhwng y ffeithiol a’r 
ffug; fel y dywed yr Athro Burt Kimmelman wrth drafod cyfeiriadau 
beirdd atynt eu hunain mewn cerddi yn yr Oesoedd Canol: ‘These 
“selves” were left to be interpreted ambiguously as being neither 
wholly the poets’ real selves nor their apparently fictional versions 
that nevertheless were to be referred to by the names of the actual 
poets.’137

136 Gw GG.net, cerdd 110 (nodyn cefndir), ac am ddisgrifiadau o fwcledi o’r cyfnod, 
gw. Ifor Edwards a Claude Blair, ‘Welsh Bucklers’, The Antiquaries Journal, LXII, 
part I (1982), 74–115.

137 Kimmelman, Poetics of Authorship, t. 41.

Darlith_MEWN_2017_v4.indd   37 12/07/2017   14:54


