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Cyflwyniad
		
Dyma nhw: eu dau fyd, dau fath o bobol.
		
Ond dyma ddau yn un a dynnwyd – yn briodol!
		
Dyma ddau ’oedd ar wahân
		
Ond a wnaed yn un
		Gan gynghanedd ac ymgeledd Cân.

Mae cerdd Gwyn Thomas, sydd newydd gael ei hysgrifennu i anrhydeddu
Meredydd Evans a Phyllis Kinney, yn llwyddo’n berffaith i grisialu un agwedd ar
eu huniad dedwydd a gyflawnwyd ‘gan gynghanedd ac ymgeledd Cân’. Yn yr un
cywair mae Robin Gwyndaf yn eu galw’n ‘cynheiliaid y gân’, disgrifiad cofiadwy
a fenthyciwyd ar gyfer teitl y gyfrol hon. Mae eu partneriaeth wedi bod yn un
unigryw sy’n ennyn parch a hoffter; priodas rhwng dau fyd a dwy iaith sydd
wedi ymestyn allan i gofleidio, annog ac ysgogi cymaint o bobl eraill ym myd
cerddoriaeth ac ysgolheictod Cymreig. Ystyrir eu hastudiaethau ar y cyd o alawon
gwerin Cymreig dros gyfnod o hanner canrif yn waith o’r safon uchaf gyda
llawer ohono’n arloesol; ac, fel y noda R. Geraint Gruffydd yn ei werthfawrogiad
cynnes o’u gorchestion yn y maes hwn a meysydd eraill, nid oes ball ar eu hegni
deallusol hyd yn oed ar ôl iddynt groesi trothwy’r pedwar ugain. Nid yn unig
maent yn olygyddion medrus a haneswyr trwyadl y canu Cymreig, ond hefyd
yn berfformwyr ymroddedig ac mae eu cariad at rin arbennig y cyfuniad o eiriau
ac alaw wedi galluogi rhai o fewn Cymru, a thu allan i’w ffiniau, i ddarganfod
cynhysgaeth gyfoethog nad yw eto wedi cael ei gwerthfawrogi’n llawn. Mae’r
bartneriaeth felodaidd hon mewn cân yn batrwm ar gyfer cydweithredu deallusol
ac ymarferol na all ond ychydig obeithio ei hefelychu. Fodd bynnag, dim ond
rhan yw hyn o’u cariad angerddol at ddiwylliant a cherddoriaeth Gymraeg yn
gyffredinol, sy’n parhau i feithrin a chynnal ysgolheigion a pherfformwyr eraill.
Mae’r gyfrol hon i anrhydeddu Merêd a Phyllis yn adlewyrchu’r rhychwant
hwnnw mewn amrywiaeth o gyfraniadau creadigol ac ysgolheigaidd sydd mor
gyfoethog ac amrywiol eu cynnwys a’u harddull â diddordebau a phersonoliaethau’r cyfranwyr eu hunain. Eto, yr un nod sydd i bob eitem, sef ysgrifennu
ar faes a fydd yn siarad yn uniongyrchol â’r ddau ac adlewyrchu eu diddordebau
eu hunain, ac mae’r rhan fwyaf hefyd yn adeiladu ar themâu y mae Merêd neu
Phyllis (neu’r ddau) wedi rhoi sylw iddynt eu hunain ar ryw adeg neu’i gilydd.
Felly, anrhydeddir ‘cynheiliaid y gân’ gan gyfraniadau sy’n rhoi sylw i wahanol
agweddau ar y gân yng Nghymru mewn rhyw ffordd: archwilir testunau ac alawon
cysylltiedig; perfformwyr a chasglwyr; cynnwys a ffurf; cyd-destun a swyddogaeth,
ac fe’u heglurir i gyd gan ddyfyniadau, delweddau gweledol neu enghreifftiau
cerddorol. Gellir ystyried pump o’r cyfranwyr (ynghyd â Merêd a Phyllis) ymysg
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hoelion wyth diwylliant ac ysgolheictod Cymreig: Tony Conran, un o feirdd mwyaf
nodedig a chynhyrchiol Cymru sy’n ysgrifennu yn Saesneg; Hywel Teifi Edwards,
un o gymeriadau amlycaf y byd Cymraeg, a hanesydd uchel ei barch diwylliant
Cymreig oes Victoria; R. Geraint Gruffydd, cyn-Lyfrgellydd Cenedlaethol
Cymru, a Chyfarwyddwr cyntaf Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd
Prifysgol Cymru; Daniel Huws, dehonglwr tra medrus llawysgrifau canoloesol,
bardd, ac ysgolhaig yr alaw werin Gymreig; Gwyn Thomas, Athro Emeritws y
Gymraeg ym Mhrifysgol Cymru, Bangor a Bardd Cenedlaethol Cymru yn 2006.
Mae’r gyfrol wedi ei rhannu’n dair rhan, a ragflaenir gan deyrnged R. Geraint
Gruffydd i Merêd a Phyllis. Yn Rhan I ceir tair cerdd a gomisiynwyd yn arbennig,
tra yn Rhan III ceir llyfryddiaeth drwyadl o’u gwaith, wedi ei llunio’n gelfydd gan
Huw Walters. Mae Rhan II, yr adran ganolog, yn cynnwys wyth traethawd wedi
eu gosod yn nhrefn yr wyddor yn ôl awdur yn hytrach na phwnc. Mae Mary-Ann
Constantine yn edrych ar ddernyn o faled o un o lyfrau nodiadau Iolo Morganwg.
Mae’n dangos bod y gydnabyddiaeth gynyddol ymysg ysgolheigion o statws Iolo
fel casglwr cerddoriaeth yn ddyledus i raddau helaeth i’r gwaith arloesol diweddar
a wnaed gan Phyllis a Merêd; yn wir, mae ail-gloriannu cyfraniad Iolo fel casglwr
wedi bod yn fodd i ysgogi ymdrech newydd i geisio deunydd cerddorol nad ystyrid
o fawr werth yn flaenorol a’i archwilio’n fanylach. Gan Hywel Teifi Edwards ceir
ymdriniaeth awdurdodol ar gyd-destun cymdeithasol a hanesyddol y ddramagerdd Aelwyd Angharad (1899); gwaith sy’n mawrygu gwerthoedd traddodiadol
yr aelwyd wledig Gymreig, ac a barhaodd yn hynod boblogaidd hyd at y 1930au,
er gwaethaf y dirywiad yn statws yr iaith Gymraeg ac anesmwythyd dybryd
cymdeithas wedi’r Rhyfel Mawr. Cyfansoddwyd y gerddoriaeth ar ei chyfer gan y
casglwr nodedig hwnnw o alawon gwerin, J. Lloyd Williams, y mae ei nodiadau
a’i bapurau (nawr yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru) wedi cael eu harchwilio’n
drwyadl gan Merêd. Yn wir, bu’r rhain yn fwynglawdd o ddeunydd ymchwil
pwysig ar gyfer ei waith ef a Phyllis. Mae Rhidian Griffiths yn cloriannu math arall
o ganu: emynyddiaeth gynulleidfaol y Llyfr Tonau Cynulleidfaol (1859), cyfrol a
olygwyd gan Ieuan Gwyllt, harmoneiddiwr, trefnydd a chyfansoddwr llawer o
emyn donau a salmau Cymreig. Pan ofynnwyd yn 1870 i ‘gerddor Saesneg medrus
a phrofiadol’ nas enwir roi sylwadau ar y casgliad hwn, nododd mai’r cyfansoddwr
a oedd yn cynhyrchu tonau da yn ddieithriad oedd un ‘Alo Jimreig’ (h.y. Alaw
Gymreig); cadarnhad priodol o werth yr oriau a roddodd Phyllis a Merêd i ymdrin
ag alawon Cymreig. Mae ymdriniaeth Sally Harper â chynnwys cerddorol llyfr
lloffion a gasglwyd ynghyd yn Aberhonddu yn nechrau’r ail ganrif ar bymtheg, ac
a oedd yn eiddo i Phillip Powell, yn adeiladu’n fwy uniongyrchol ar waith Phyllis:
Phyllis a dynnodd sylw’r cyhoedd gyntaf at ei restr anarferol o ‘wersi liwt’ (t. 129).
Mae’r erthygl bresennol hefyd yn ystyried cerddoriaeth arall yn y llyfr, yn cynnwys
cyfres o alawon ac amrywiadau unigryw ar gyfer clychau eglwys a chlychseiniau
a ysgrifennwyd mewn nodiant rhifiadol. Gan Daniel Huws ceir cyfraniad hwy
mewn dwy ran, y ddwy ohonynt yn ehangu y gwaith arloesol helaeth a wnaed
ar y cyd gan Merêd a Phyllis ar ddechreuadau’r arfer o ganu penillion. Yn y rhan
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gyntaf trafodir cyfres o destunau baled Gymraeg y lluniwyd ei geiriau o stribedi o
deitlau alawon Cymreig – bydd Phyllis yn sicr yn adnabod y rhan fwyaf ohonynt
yn syth; tra yn yr ail ran ymdrinnir â’r term anniffiniadwy hwnnw ‘canu cywydd
pedwar’, y mae ei ystyr yn aml wedi bod yn destun sylw gan Merêd ei hun. Bydd i
ail-gloriannu’r dystiolaeth sydd ar gael oblygiadau pwysig i’n dealltwriaeth o ganu
cynnar penillion yng Nghymru. Carreg filltir lenyddol o ganol y bedwaredd ganrif
ar bymtheg yw testun cyfraniad Rhiannon Ifans, sef casgliad o emynau, carolau a
marwnadau gan un Jane Ellis neu Edward. Cyfansoddwyd rhai’n benodol ar gyfer
alawon plygain a oedd ar gael eisoes, tra bo eraill o natur bersonol iawn, yn coffáu
trychinebau lleol a theuluol. Mae’r casgliad hwn yn ddarganfyddiad pwysig sy’n
ailasesu safle merched yn y byd cyhoeddi Cymreig. Gwahanol yw cywair erthygl
Cass Meurig, gan ei bod yn ymwneud yn bennaf ag ymarfer cyfoes yn hytrach nag
astudiaeth hanesyddol. Wedi ei seilio ar gyfres o gyfweliadau gyda cherddorion
traddodiadol, mae’n ein hatgoffa bod alawon mewn idiom draddodiadol ddidor yn dal i gael eu casglu ynghyd a’u cyfansoddi yng Nghymru heddiw. Mae ei
chyfraniad yn cadarnhau barn Phyllis a Merêd bod rhaid i rodd yr alaw, boed ar gyfer
llais neu offeryn, gael ei chadw’n fyw a’i mwynhau yn hytrach na’i chyfyngu rhwng
cloriau llyfr. Yn olaf, ceir cyfraniad Wyn Thomas ar gasglwr a golygydd caneuon
gwerin arall, Jennie Williams o Aberystwyth (1885–1971), a gasglodd lawer o’i
deunydd ger yr ardal lle mae Merêd a Phyllis yn byw ar hyn o bryd. Mae’n deyrnged i ymdrechion arloeswraig arall, un a ledaenodd werthfawrogi canu gwerin
Cymreig y tu hwnt i ffiniau Cymru ei hun, trwy annog perfformiadau yn Lloegr a
Ffrainc – gorchest y byddai Merêd a Phyllis eu hunain yn ddi-os yn ei mawrygu!
Roedd yn eithriadol bwysig i’r golygyddion fod yr holl ddeunydd yn y gyfrol
hon yn ymddangos yn ddwyieithog (oni bai bod rheswm da i’r gwrthwyneb), er
gwaetha’r goblygiadau ar gyfer hyd a chost. Nid yn unig y dylai darllenwyr y ddwy
ochr i’r Iwerydd allu darllen y deunydd yn yr iaith o’u dewis, ond yn bwysicach
fyth, mae cyhoeddiad trwyadl ddwyieithog yn gydnabyddiaeth hanfodol o’r
hyn y mae Merêd a Phyllis eu hunain wedi ei gyflawni. Law yn llaw ag ymgyrchu
diflino Merêd dros yr iaith Gymraeg (lle cafodd gefnogaeth lawn Phyllis bob
amser, fel y pwysleisia Geraint Gruffydd), mae Phyllis, hithau, yng ngeiriau Robin
Gwyndaf, wedi ‘mabwysiadu’n gwlad a dysgu’n hiaith; . . . uniaethaist . . . â’i hanes;
. . . anwylaist ei halawon, a darganfod trysor’. Bydd unrhyw un sydd wedi treulio
amser yn eu cwmni wedi profi hyfrydwch sgwrs sy’n symud yn ôl a blaen yn rhwydd
rhwng Cymraeg a Saesneg fel y mae’r amgylchiadau’n galw, ac sy’n cynnwys pawb
y maent yn ymwneud â hwy. Yn arbennig, mae eu cefnogaeth a’u hanogaeth ill dau
i bawb sydd wedi dysgu’r iaith (fel Phyllis ei hun) wedi bod yn ddifesur, fel y tystia
tair o gyfranwyr y gyfrol hon. Hyd yn oed yn y recordiad diweddar o hanner cant
o ganeuon gwerin Cymreig, dan y teitl Merêd (lle mae Phyllis yn canu hefyd),
	 Yr unig eithriad yw testun cerdd Tony Conran a thestunau rhai caneuon. Fodd bynnag,
rhoddir y deunydd a ddyfynnir o ffynonellau gwreiddiol mewn cyfieithiad yn unig yn fersiynau
Saesneg pob erthygl, ac anogir y darllenwyr i droi at y testun Cymraeg i weld y dyfyniad
gwreiddiol.

Cyflwyniad

xv

nodir yn arbennig ei fod yn ‘ddelfrydol ar gyfer dysgwyr a rhai y mae’r Gymraeg
yn newydd iddynt’, diolch i’r cyfieithiadau llawn o’r testunau a’r nodiadau eglurhaol. Mae’r gyfrol hon felly’n cadarnhau’r angen am hygyrchedd llawn, a thrwy
hynny alluogi diwylliant a cherddoriaeth Gymreig i gael eu gwerthfawrogi’n
briodol yn rhyngwladol, a hyrwyddo ysgrifennu ysgolheigaidd trwyadl yn y ddwy
iaith. Mae’n estyniad naturiol hefyd o waith y Ganolfan Uwch-Astudiaethau
Cerddoriaeth Cymru ym Mangor, lle mae’r teitl cyffredinol ‘Astudiaethau Hanes
Cymru’ yn ategu cyfnodolyn cwbl ddwyieithog y Ganolfan, Hanes Cerddoriaeth Cymru (y mae Merêd a Phyllis wedi bod yn gyfranwyr brwdfrydig iddo).
Dymuna’r golygyddion ddiolch yn ddiffuant i’r holl gyfranwyr am gyflwyno
eu gwaith a dychwelyd proflenni mewn modd eithriadol o effeithlon; i Alistair
Warwick, John Paul Jones ac Owain Llwyd am gysodi’r enghreifftiau cerddorol;
i Wyn Hobson a Craig Owen Jones am ddarparu cyfieithiadau Cymraeg a
Saesneg ar gyfer peth o’r deunydd; i Dr Sylvia Prys Jones a staff yr Uned Gyfieithu,
Prifysgol Cymru, Bangor; ac i Sarah Lewis a’i chyd-weithwyr yng Ngwasg Prifysgol
Cymru am anogaeth a chyngor. Mae diolchiadau’n ddyledus hefyd i Gyngor
Cyllido Addysg Uwch Cymru; Cyngor Celfyddydau Cymru; Cronfa Goffa
Thomas Ellis (Prifysgol Cymru); Canolfan Ymchwil Cymru, Prifysgol Cymru,
Bangor; Ysgol Cerddoriaeth, Prifysgol Cymru, Bangor; a’r Archif Cerddoriaeth
Draddodiadol Gymreig, Prifysgol Cymru, Bangor am eu cefnogaeth ariannol hael.
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