Rhifyn Ionawr 2015
Gan fod y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd yn dymor adrodd chwedlau, mae’n briodol fod rhifyn
cyntaf 2015 yn agor gyda stori ysbryd gan Glyn Adda, a honno’n un lawn dirgelwch. Mae’r
dirgelwch yn dal ar y diwedd ac ni fydd ymweld â hen dref fictoraidd Llandrindod fyth ‘run
fath ar ôl ichi ddarllen y stori. Darllenwch yr hanes drosoch eich hunain.
Gwahanol iawn yw naws y ddwy erthygl sy’n dilyn. Yn ‘O Baradwys i Benyd’ mae Patricia
Williams yn olrhain hynt un o chwedlau crefyddol poblogaidd yr oesoedd canol. Beth oedd
hanes Adda ac Efa wedi iddynt gael eu gyrru allan o Baradwys? A beth yw cyswllt Pren y
Bywyd yng ngardd Eden â phren y Groes? Mae’r chwedl, a oedd yn rhan o gynhysgaeth
crefydd y cyfnod yng Nghymu, yn gymhleth ar adegau ac mae’n dda cael arweiniad Patricia
Williams drwyddi. Hawdd yw dilorni’r cyfan fel ffrwyth dychymyg (sy’n hollol gywir wrth gwrs)
ond ffrwyth dyfalu pobl a oedd yn ymhyfrydu yn stori’r ysgrythur ydyw, pobl a oedd yn creu
chwedl i archwilio arwyddocâd cyfoes yr hyn a ddigywdodd yn Eden gynt.
Mae E.G.Millward,’ “Hen Gymru Wen” ‘, yn parhau ei astudiaeth gyfoethog o ymateb Cymru
i ‘Imperialaeth Newydd’ Prydain yn nhraean olaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg. I lawer yr
ymherodaeth oedd yn diffinio lle Prydain yn y byd a’r mwyafrif yng Nghymru yn ei gweld yn
rhan annatod o’r famwlad honno. Yn wir, roedd rhai yn dal fod i Gymru fach grefyddol
genhadaeth arbennig i gristioneiddio trigolion pellennig yr ymherodraeth a’i gwneud yn un
Gristnogol Brotestannaidd. Olrhain hynt y gred hon wna E.G.Millward a thrafod hefyd
dystiolaeth y rhai a fentrodd ei gwrthwynebu. Mae’n tynnu ar ei wybodaeth ddofn o
lenyddiaeth y cyfnod ac yn rhoi inni gyfraniad pwysig arall i ddeall meddwl Cymru oes
Victoria.
Y mae cyhoeddi adolygiadau safonol wedi bod yn rhan o swyddogaeth Y Traethodydd
erioed, ac mae yn y rhifyn hwn nifer o adolygiadau amrywiol. Datblygiad newydd yw
cyhoeddi rhai adolygiadau nid mewn print ond ar wefan y cylchgrawn.

Gellir eu darllen ar www.ebcpcw.org.uk/cymraeg/newyddion/adolygiadau-a-llyfrau-adderbyniwyd
Wrth ddiolch i bawb am eu cefnogaeth tros 2014, cofiwch mai dyma’r adeg ichi adnewyddu
eich tanysgfrifiad sy’n dal yn £4.00 y rhifyn am wledd o ddarllen i ysgogi’r meddwl.

