Traddodiad Barddol – CA5
Tasg 1: Ystyr traddodiad
Mae Gwyn Thomas yn gofyn ar ddechrau ei ragymadrodd, “Beth ydych chi’n ystyried sy’n creu ‘traddodiad’?”
1.

2.

•

Darllenwch y bennod gyntaf o dudalen 9 hyd at ddiwedd ail baragraff tudalen 10.

•

Edrychwch hefyd ar: https://www.youtube.com/watch?v=azDoFtztlhs ), nodwch fod Gwyn Thomas, wrth sôn am hen englynion y Cymry,
yn dweud ar ddechrau’r clip: ‘nid dechrau ond parhad’.

“Beth ydych chi’n ystyried sy’n creu ‘traddodiad’?”
Trafodwch y cwestiwn hwn â’ch partner, yna lluniwch ateb cryno ar y cyd o ddim mwy na 50 o eiriau.

Efallai hefyd y bydd hi’n fuddiol i chi ystyried yr arysgrif y mae Gwyn Thomas wedi ei ddewis ar gyfer ei gyfrol Y Traddodiad Barddol, sef
llinell o waith y bardd Tudur Aled. (Roedd Tudur Aled yn byw tua (1465-1525):
‘Gair wedi’r êl gŵr, a drig.’

‘Gair wedi’r êl gŵr, a drig.’

Traddodiad Barddol – CA5
Tasg 2: Cofio
Dewiswch unrhyw englyn a dysgwch e ar eich cof.

.

Rhowch funud i bob llinell ac un funud i adolygu’r cyfan.
Adroddwch yr englyn wrth eich partner.
Yna, yn ystod y wers nesaf – profwch eich gilydd i weld pwy sy’n gallu cofio orau.
Dyma dri englyn enwog i chi. Croeso i chi ddysgu un o’r rhain, neu beth am fynd ati i ddewis un drosoch eich hunan?
Dim

Y Gorwel

Amser

Hen hosan a’i choes yn eisie, – ei brig

Wele rith fel ymyl rhod – o’n cwmpas,

Os wyf pan syllwyf ar sêr – yn ddyn rhydd

Heb erioed ei ddechre,

Campwaith dewin hynod;,

Yn yr awr ddiamser,

A’i throed heb bwyth o’r ede –

Hen linell bell nad yw’n bod,

Nid wyf ond ysbaid o wêr,

Hynny yw dim, onid e?

Hen derfyn nad yw’n darfod.

Nid wyf ond ennyd ofer.

Gwydderig

Dewi Emrys
Cyhoeddwyd yn wreiddiol gan Wasg
Aberystwyth
Trwy ganiatâd Gwasg Gomer

Gerallt Lloyd Owen

Traddodiad Barddol – CA5
Tasg 3: Beth yw bardd?
1. Yn y blwch isod, gan ddefnyddio eich dychymyg, gwnewch bortread o’ch syniad chi o fardd, naill ai drwy lun neu eiriau.

2. Dyma luniau o feirdd gan rai artistiaid a ffotograffwyr.
Trafodwch:
•
•
•

i ba raddau maen nhw’n debyg i’ch portread chi?
ydych chi’n meddwl bod gwahaniaeth rhwng syniad Seisnig a syniad Cymreig o beth yw bardd?
beth am mewn diwylliannau eraill?

Der arme Poet (Y Bardd Tlawd)
gan Carl Spitzweg

Cadeirio’r Prifardd Hywel Griffiths yn yr
Eisteddfod Genedlaethol.
(Llun y BBC)

3. Dyma bortread enwog iawn o fardd Gymro.

Ysbrydolwyd y bardd o Loegr, Thomas Grey, a’r arlunydd John Wilson gan y stori sy’n dweud sut y safodd beirdd Cymru hyd at angau
yn erbyn concwest Edward y Cyntaf.
Ymchwiliwch i’r hanes.

Beth yw’r cysylltiad rhwng y portread a’r gerdd â Hwngari, y bardd Twm Morys a’r cyfansoddwr Karl Jenkins?

Nodwch 10 pwynt.

Darn allan o: The Bard

Thomas Grey

Ruin seize thee, ruthless King!
Confusion on thy banners wait!
Tho' fanned by Conquest's crimson wing,
They mock the air with idle state.
Helm, nor hauberk's twisted mail,
Nor e'en thy virtues, Tyrant, shall avail
To save thy secret soul from nightly fears,
From Cambria's curse, from Cambria's tears!"
Such were the sounds that o'er the crested pride
Of the first Edward scattered wild dismay,
As down the steep of Snowdon's shaggy side
He wound with toilsome march his long array.
Stout Glo'ster stood aghast in speechless trance:
"To arms!" cried Mortimer, and couched his quiv'ring lance.

The Bard (Y Bardd)
gan John Martin

On a rock, whose haughty brow
Frowns o'er cold Conway's foaming flood,
Robed in the sable garb of woe
With haggard eyes the Poet stood;
(Loose his beard and hoary hair
Streamed like a meteor to the troubled air)
And with a master's hand, and prophet's fire,
Struck the deep sorrows of his lyre.
"Hark, how each giant-oak and desert-cave
Sighs to the torrent's awful voice beneath!
O'er thee, O King! their hundred arms they wave,
Revenge on thee in hoarser murmurs breathe;
Vocal no more, since Cambria's fatal day,
To high-born Hoel's harp, or soft Llewellyn's lay.

Traddodiad Barddol - CA5
Tasg 4: Llinell amser
Mae asiantaeth addysg o Loegr wedi eich comisiynu i lunio llinell amser sy’n dynodi prif gamau hanes
barddoniaeth yng Nghymru ar gyfer disgyblion dosbarth 5 a 6.

Defnyddiwch y wybodaeth isod er mwyn cwblhau’r dasg.
Ystyriwch beth fyddai’r dyluniad a’r ieithwedd addas?

CEFNDIR BRAS I LENYDDIAETH CYMRU

Traddodiad Barddol – CA5
Tasg 5: Barddoni
Be ydy barddoni? Thomas, G. 2005. Apocalups Yfory, Barddas: Llandybïe, t. 9

Barddoni ydi
Bod mewn cors hyd at eich gwddw
Yno’n suddo, yno’n geirio,
A neb o gwbwl yn gwrando.

Barddoni ydi
Sefyll yn wynebu clogwyn
Yn gweiddi, gweiddi yno
A dim oll yn dod odd’no
Ond eco.

Barddoni ydi
Bodoli mewn tywyllwch,
Neu grafu o gwmpas mewn llwch…
“Pam, felly, gwneud hyn oll?”

Cwestiwn da,
Wel, y mae o, welwch chi,
Yn rhywbeth i’w wneud
On’d ydi?

Yn y gerdd Be ydi barddoni?, ar un olwg mae Gwyn Thomas yn trin y broses o ysgrifennu cerddi’n ysgafn, bron fel pe byddai’n gwneud hwyl am ei
ben ei hunan, ac yn gweld y peth fel rhywbeth anodd ond ofer a dibwrpas.

Daw i’r casgliad nad oes neb yn gwrando ar fardd, ond bod ysgrifennu cerddi yn llenwi amser o leiaf ac yn ‘rhywbeth i’w wneud’.

Yn y 60egau datblygodd Kim Casali o Seland Newydd stribed gartŵn a ddaeth yn boblogaidd iawn dan y teitl ‘Love is …’.

Roedd hi’n diffinio cariad drwy gyfeirio at wahanol sefyllfaoedd.

Un o’r rhai mwyaf enwog oedd ‘Love is … being able to say you’re sorry’ sy’n ymddangos ar bosteri a chardiau hyd
heddiw.

Tasg

1. Ceisiwch orffen y brawddegau isod gyda chymal sy’n darlunio sefyllfa’n eglur, fel yng ngherdd Gwyn Thomas.
2. Yna, fel dosbarth, agorwch dudalen PADLET a thaflwch eich brawddegau ar y sgrin er mwyn cymharu cynigion. (Os nad oes rhaglen fel
PADLET ar gael, defnyddiwch gardiau bach a’u glynu wrth wal neu ddarn mawr o bapur.)
• Oes rhai ohonoch wedi mynd i’r un cyfeiriad â’ch gilydd?
• Pa rai sy’n dangos ôl dychymyg mawr?
• Pa rai sy’n codi gwên?

Barddoni ydi …

‘Bodoli mewn tywyllwch’

Ceisiwch orffen y brawddegau isod gyda chymal sy’n darlunio sefyllfa’n eglur, fel yng ngherdd Gwyn Thomas.
1

Barddoni yw …

2

Cariad yw …

3

Adolygu yw …

4

Gweithio yw …

5

Ymdrechu yw

6

Chwerthin yw …

7

Tristwch yw …

8

Cyfaill yw …

9

Colli yw …

10

Gobeithio yw …

Traddodiad Barddol – CA5
Tasg 6: Beth yw barddoniaeth?
1. Darllenwch baragraff cyntaf yr adran ‘Y Grefft Farddol’ ar dudalen 14 Y Traddodiad Barddol. Mae’n agor gyda dyfyniad gan y bardd o
Ffrainc, Mallarmé, sy’n ceisio diffinio beth yw barddoni.
2. Dewch o hyd i ddyfyniadau gan bobl eraill sydd wedi ceisio crisialu beth sy’n gwneud cerdd dda neu beth yw ystyr barddoni.
3. Trafodwch y dyfyniadau hyn. Ydych chi’n cytuno?
4. Ceisiwch roi mewn brawddeg fachog sut byddech chi’n diffinio ‘barddoni’ neu ‘barddoniaeth’.
Dyma rai allan o’r Flodeugerdd o Ddyfyniadau Cymraeg.

Llwyd, A. (1988) Y Flodeugerdd o Ddyfyniadau Cymraeg, Gwasg Gomer: Llandysul

•
•
•
•

‘Barddoniaeth ydyw’r gwrthwyneb i oferedd. Rhaid i fardd wrth ddiben’ – John Eilian (Llwyd, A. t. 165)
‘I’r neb a gredo fod teimlad a phrofiad cynhyrfus yn unig sail barddoniaeth, ni ddetgly Cerdd Dafod fyth ei chyfrinach. Byd athroniaeth yw
ei byd hi, nid byd profiad’ – Saunders Lewis (Llwyd, A. t. 194)
‘Beth yw bardd onid ei barabl?’ – R. Williams Parry (Llwyd, A. t. 233)
‘Camp bardd yw dywedyd y peth cyffredin yn rhyfeddol a’r anghyffredin yn wyrthiol’ – Iorwerth Peate (Llwyd, A. t. 241)

A dyma rai adnabyddus gan bobl y tu hwnt i Gymru:
“Genuine poetry can communicate before it’s understood” – T. S. Eliot, bardd yn wreiddiol o’r Unol Daleithiau
“Je suis un mensonge qui dit tourjours la verité” – ‘Celwyddgi wyf i sydd bob amser yn dweud y gwir’, Jean Cocteau, bardd o Ffrainc
“Poetry: the best words in the best order” – Samuel Taylor Coleridge, bardd o Loegr

Traddodiad Barddol – CA5
Tasg 7: Ehangu geirfa
1.Daw’r ansoddair ‘traddodiadol’ o’r bôn ‘traddodiad’ gyda’r terfyniad ‘-ol’.

Gan ddechrau gyda’r ansoddeiriau eraill sy’n gorffen gydag ‘-ol’, llenwch y tabl isod.

2. Yna, lluniwch gêm ‘Quizlet’ yn rhestru’r ansoddeiriau Cymraeg a Saesneg (colofnau lliw) ochr yn ochr.

ansoddair

enw

geiriau eraill o’r un
bôn?

yr ansoddair yn Saesneg

mewn brawddeg

agoriadol

agoriad

agor

opening

Gwisgodd yr actorion eu dillad gorau ar gyfer
noson agoriadol y ffilm.

amaethyddol
annymunol
boddhaol

brawdol
corfforaethol
cyfrinachol
damweiniol
delfrydol
egnïol
ffrwydrol
galwedigaethol
hynafol
lleiafrifol
llorweddol
meddygol
milwrol
oesol

penderfynol
tanddaearol
traddodiadol
trofannol
urddasol
wythnosol
ymarferol
ysgubol

Traddodiad Barddol – CA5
Tasg 8: Traddodiadau
Hen Bethau Thomas, G. 2005. Apocalups Yfory, Barddas: Llandybïe, t. 28

Rai dyddiau ar ôl dechrau’r flwyddyn
Daw hi’n amser i dynnu i lawr y celyn
A dodi’r Nadolig a fu mewn bocsys
A’i gario i fyny i’r atig.

Daeth eto heibio yr hen ddefod honno

Yn y gerdd hon mae Gwyn Thomas yn disgrifio rhywbeth sy’n rhan o
draddodiad ei Nadolig. Mae’n disgrifio’r arfer o fynd â’r addurniadau
yn ôl i’r atig ar ddechrau’r flwyddyn newydd.

Yn y pennill clo, gwelwn y bardd yn myfyrio dros y profiad hwn, ac
wrth wneud hynny, mae’r gerdd yn symud o’r profiad penodol i
brofiad mwy cyffredinol, rhywbeth efallai sy’n berthnasol i lawer o
ddarllenwyr.

O blygu lliwiau a rhoi addurniadau
Y llawenhau a fu yn ôl yn eu llefydd.

Ac yno dan do y tŷ
Y mae rhywun yn taro
Ar ddarnau o Nadoligau a fu
Sy’n dal yn yr atig o hyd.

1. Meddyliwch am rywbeth sy’n ‘draddodiad’ yn eich bywyd chi;
efallai rhywbeth sy’n digwydd ar ryw adeg arbennig bob
blwyddyn yn eich cartref neu yn yr ysgol.
2. Ewch ati i lunio cerdd am y profiad, gan ganolbwyntio’n
ofalus ar bob math o fanylion. Efallai hoffech chi orffen eich
cerdd gyda ryw sylw sy’n fwy cyffredinol, rhywbeth all
dynnu’r darllenydd i mewn hyd yn oed os nad yw’r darllenydd
wedi cael profiad o’r un traddodiad.

Y mae yma Donka, lorri
O hyd yn gryf a heb ei thorri
Trwy’r holl haldio a fu arni.

Y mae yma goetj, mae yma ddoli
Y bu’r gofal amdani hi’n dyner
Dro byd, dro byd yn ôl.

A daw rhywun i lawr o’r atig
Ag atgofion sy’n tywynnu gan lawenydd byd a fu.
A hwnnw yn gymysg â rhywbeth prudd
Am bethau, am byth, a aeth heibio.

