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DATGANIAD

Ni dderbyniwyd y gwaith yma yn ei sylwedd yn flaenorol at unrhyw radd ac nid yw'n 
cael ei gyflwyno'n gyfamserol rnewn ymgeisyddiacth at unrhyw radd.

Arwyddwyd -rT^rr^.7i<^:.J..Y. .^rrrreR-rrTrA,....:.. (ymgeisydd)

Dyddiad

GOSODIAD 1

Mae'r traethawd hwn yn ganlyniad o'm harchwiliadau fy hunan, ac eithrio lie mynegwyd 
fel arall. Lie defnyddiwyd gwasanaethau cywiro, mae helaethder a natur y cywiriad 
wedi ei arwyddo'n glir mewn troednodyn (troednodion).

Cydnabuwyd ffynonellau eraill gan ddefnyddio troednodion gyda chyfeirnodion esblyg. 
Fe atodwyd llyfryddiacth.

Arwyddwyd <=rr^.. .^l^p.../ ̂ . .T^T^^T^.... (ymgeisydd) 

Dyddiad

GOSODIAD 2

Drwy hyn rwyf yn caniatau bod fy nhraethawd, os derbynnir, i'w wneud ar gael at 
lungopi'o ac am fenthyciad rhynglyfrgellol, ac i'r teitl a'r crynodeb fod ar gael i 

gyfundrefnau allanol.

Arwyddwyd 

Dyddiad



Cydnabyddiaethau

Cyn fy mod yn crybwyll rhai o'r nifer a roddasant gynhorthwy im, ncu a oeddent yn 
ddylanwadol yn natblygiad a chyflawniad y traethawd hwn, mae'n rhaid i mi yn gyntaf 
ddiolch fy ngwraig, Christine, am ei chefnogaeth amyneddgar, ynghyd a'i hanogaeth a'i 
goddefgarwch mawr, yn enwedig pan roedd yn rhaid i'n ty a'n cartref fabwysiadu 
swyddogaeth ychwanegol fel llyfrgell, astudfa, stiwdio a gweithdy.

Serch hynny, mae fy mhrif ddyled i'm tira goruchwyliol: i'r Athro Mark Durden - fy 
mhrif oruchwyliwr a Chyfarwyddwr Astudiaethau ym Mhrifysgol Cymru, Casnewydd 
(PCC) - nid yn unig am ei arolwg academaidd, craff a thrylwyr o'r traethawd hwn, ond 
hefyd am ci gefnogaeth a'i anogaeth bersonol, fawr; i Peter Finnemore - Ty Gwendraeth, 
Pontiets - hefyd am ei gyngor, ci anogaeth a'i gefnogaeth bersonol mor grwysol, ynghyd 
a'i fewnwclediad mewn i faterion sy'n ymwneud a'r ymarferol a'r curadurol; ac i'r 
Doethor Barry Plummer, megis fy nghynghorwr allanol, am ei fcwnwelediadau 
gwerthfawr ef hefyd.

Rwyf hefyd yn ddiolchgar am gyfraniadau: Yr Athro Emeritws David Smith, fy mhrif 
oruchwyliwr ar y dechrau; Yr Athro Howard Riley, arholydd fy adroddiad trosglwyddol; 
Y Doethor Robert Newell am ei ddylanwadau yn y gorffennol ac am gynnig ei 
arbenigedd eang a'i argaeledd fel arholydd dichonol; Y Doethor Ceri Thomas am wneud 
Orielau y Bont, Prifysgol Morgannwg, ar gael, yn gychwynnol, fel lleoliad arddangosfaol 
ond lie gorfodwyd newid hwyr oherwydd ei salwch; ac i'r Doethor James Edmundson am 
ei arolwg o faint hclaeth cynnwys fathcmategol y traethawd hwn. Diolch hefyd i Russell 
Roberts, o PCC, am gymryd cymaint o ddiddordeb a chynnig cyngor.

Rocdd yno nifer eraill a wrandawsant ac a hefyd gynigasant eu cyngor a'u cefnogaeth 
ond nad ydynt wedi eu henwi yma, ac felly iddynt hwy hefyd, cynigaf fy niolchgarwch. 
Er hynny, ymysg sawl personel gweinyddol, mae'n rhaid ymestyn diolch arbennig i Joan 
Fothergill, Gweinyddwr Ymchwil a Chyfnewid Gwybodaeth yn PC: diolchiadau hefyd i 
Ellie Dawkins, Cynorthwyydd Casgliadau gydag Oriel Glynn Vivian, Abertawe; Angie 
Dickinson, Goruchwyliwr Oriel Lliw, Pontardawe; a Carol Rowden, Goruchwyliwr 
Digwyddiadau yn Theatr y Grand, Abertawe. Roedd cynhaliaeth dechncgol Waync 
Stephens a Matthew Harris yn PCC hefyd yn dra gwerthfawr, yn enwedig ar adeg camau 
dechreuol datblygiad y traethawd, fel yr oedd hefyd gynhaliaeth ardderchog trwy gydol 
fy archwiliadau yn llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe, Prifysgol Fctropolitanaidd 
Abertawe, a PCC.

Rwy'n ddyledus hefyd i Paul Duerinckx am gymryd cofnod ffotograffig proffesiynol 
o'm harddangosfa derfynol yn Theatr y Grand, Abertawe, a lie mae'n rhaid, yn benodol, 
cydnabod cyngor curadurol a chymorth ymarferol a'i rhoddwyd (eto) gan Peter 
Finnemore tuag at yr arddangosfa derfynol hon, gyda pheth cyngor a'i rhoddwyd gan yr 
Athro Mark Durden tuag at yr un pwrpas. Diolch hefyd i Luke Illingworth am ei 
gyfraniad technegol ac i Jonathan Anderson am ei gymorth yn y 'gosod i fyny'.

Yn olaf, dymunaf ddiolch yr Athro John Harvey a Geraint Cunnick am eu harholiad 
o'r traethawd hwn, ynghyd a'u gwerthusiad o'i ledaeniad gweledol pellach trwy, ac 
megis, fy arddangosfa derfynol.

[Cydnabyddid hefyd y cynhorthwy caredig a'i rhoddwyd gan Valeric Davies yn yr 
argraffiad o'r ddogfen hon.]



Crynodeb

Mae'r ddoethuriaeth hon yn cyfuno damcaniaeth gydag ymarfer fel ei fod yn bosib 
archwilio sut y gall celfyddyd fod yn berthynol i werthfawrogiad a dealltwriaeth o 
wirioneddau gwyddonol sylfaenol, hyn yn bennaf drwy ymchwiliad mewn i gytgord 
rhifol a'i fynegiant o fewn a thrwy ffurf geometrig. 0 ganlyniad, ac wrth wneud 
cyfamod a darganfod cydrediad rhwng Celfyddyd a Gwyddoniaeth, mae yno'r bwriad yn 
y traethawd hwn i grybwyll, ar yr un Haw, rhai cwestiynau athronyddol eithaf eang ac 
anodd o fewn rhediad y gwirionedd. Archwilir yma sawl gydberthnas ddeuol, hyn yn 
bennaf trwy'r berthynas ganolog, ddeubarthol a mwy diffmiedig clir sydd i'w gweld 
rhwng 'y llenyddol' a'r 'mathemategol', He bo'r un wedi ei hydreiddio gan yr ansicrwydd 
ac anawsterau mewn dehongli a deall 'gair', a'r Hall yn bodoli fel yr iaith fwy 
rhesymegol dibynnol a chyson o 'rif, yr olaf wedi ei fynegi'n bennaf trwy ac o fewn 
esiamplau o gytgordiau cymesurol a geometregol. Mae'r hyn oil yn amgylchynu cyflwr 
pwysig 'ddynol', hynny o'r ddeuoliaeth 'crediniwr'/'rhesymegwr', sydd wedyn yn 
awgrymu'r broblem o gyfaddasiad seicolegol, hyn sy'n seiliedig ar fioleg.

Ar y Haw arall, er mwyn taflu goleuni pellach ar yr ymwahaniad ontolegol/ 
ffenomenaidd fel rhagflaenydd at ddeall y materion sydd fwyaf anodd o fewn rhediad y 
gwirioneddol, ac i fedru, yn y diwedd, ddeall y perthynas rhwng canfyddiad ac 
ymwybyddiaeth, fe wneir ymchwil trylwyr mewn i briodoleddau mathemategol o 
gydberthynasau cydgordiol perffaith ac amherffaith wrth gymryd polyhedron dyrys 
Diirer, sydd i'w ganfod o fewn eiMELENCOLIA I, fel canolbwynt locws mwy eang sydd 
hefyd yn amgylchynu rhai priodoleddau cysylltiadol o batrymu Islamaidd dau- 
ddimensiynol, ynghyd a chydberthynasau rhifol pwysig o fewn gwacter tri-dimensiwn 
geometregol. Mae hwn yn draethawd sy'n seiliedig ar ymarfer, ac felly dylid ystyried 
natur gyfochrog y gweithrediad ymarferol a celfyddydol o'r ymchwil yma fel bod yn 
bwysig i alluogi caffaeliad gwybodaeth bellach ac i fedru hyrwyddo tanseiliad o'r 
damcaniaethol, ynghyd a chadarnhau nifer o gynigion mathemategol gwreiddiol.

Yn olaf, mae natur ddwyieithog y ddogfen yma, a'r anawsterau a'u cyfarfuwyd wrth 
geisio creu cymaint o agosatrwydd mewn eiliw ac ystyr ac sy'n bosib yn y ddwy iaith, 
trwy air a chystrawen - y rhain yn ddiwylliannol wahanol wrth fod yn gaffaeledig trwy 
brofiad a chyd-destun - ond yn gwasanaethu i amlygu a phwysleisio un o'r dadleuon 
canolog dan sylw; hynny yw, er bod meddwl (fel gweithrediad dirnadol) efallai yn 
digwydd mewn a thrwy iaith lafar fewnol, fe allai presenoldeb dichonol, cuddiedig o 
wirioneddau ontolegol sydd y tu allan i'n gallu i ganfod ac i amgyffred, cael eu 
harwyddo'n well gan wybodaeth bellach o wirioneddau mathemategol a hanfodol rifol. 
Medrid mynegi'r rhain yn weledol trwy geometreg ac, mae'n cael ei ddadlau, y medrant 
eu hymledu'n well, yn ddiwylliannol, wrth fod yn gynwysedig o fewn ryw ffurf 
ddeongliadol gelfyddydol, naill ai'n amlwg neu'n ddirgel.
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PlatAl YRAWDUR. 2007. ElfenSS.
[ffiirfiad pren, gyda Lee Filters a Perspex]

Plat A2 Tabl Cyfoodol yr Elfennau. Delwedd rhyngrwyd [URL] 

PiatA3 Fffurfweddiad Electronau yr Elfennau. URL

PISt A4 Patrymlun gweledol yr awdur, wedi ei gynllunio i ddynodi ffurfweddiad yr 
electronau at unrhyw elfen unigol.

Plat Bl Y Cod Genynnol. Tabl o 64 codon sail driphlyg, gyda'r amino-asid perthnasol at 
bob un cod wedi eu dodi ger eu pwys.

PISt B2 Y Cod Genynnol. Cod Lliw i ddynodi dosbarthiad yr 20 amino-asid gwahanol. 

Plat B3 Ail-aliniad o'r dosbarthiadau i adlewyrchu cydbwysedd mathemategol harmonig.

PIStB4 YRAWDUR. 2008. CddDirywiedigRNA (mewn 2D). 
[plwm, ffenestr gwydr lliwiog]

PlatBS YRAWDUR. 2008. Cod Dirywiedig RNA (mevraSD). 
[lluniad pren peintiedig]

Plat Cl DAL1, Salvador. 1963. Galacidalacidesoxyribonucleicacid.
[olew ar gynfas, 305 x 345 cm] Boston. The Bank of New England. URL

PISt C2 DALL, Salvador. 1954. Corpus Hypercubus (Crucifixion/Croeshoeliad).
[olew ar gynfas, 194.5 x 124 cm] New York: The Metropolitan Museum of Art; 
Rhodd gan Chester Dale. URL

Plat C3 DAL1, Salvador. 1955. La cene neu The Last Supper/YSwper Olaf.
[olew ar gynfas, 167 x 268 cm] Washington: The National Gallery of Art; 
Casgliad Chester Dale. URL

PlatDl KIEFER, Anselm. 2002. Sephiroth.
[ffotograff peintiedig, 62 x 343/4 modfedd; 158 x 88 cm]
Yn KIEFER, Anselm. 2002. Merkaba. New York: Gagosian Gallery, tud. 49.

Plat D2 KIEFER, Anselm. 1990-91. Melancholia gyda Wolundlied (Wayland 's Song) 
yn y cefndir.
[awyren blwm gyda tetrahedron trychedig, 320 x 442 x 167 cm] 
Casgliad o'r Sanfrancisco Museum of Modern Art; Donald a Doris Fisher. URL



Penned 2

Plat 1 DURER, Albrecht. 1513. Knight, Death and the Devil. 
[engrafiad, 247 x 190 mm] URL

Plat 2a DURER, Albrecht. 1514. Melencolia I. 
[engrafiad, 241 x 192 mm] 
AN 550243001® (Amgueddfa Brydeinig). URL

Plat 2b Cysylltu'r polyhedron i'r sgwar hudol.

Plat 3 DURER, Albrecht. 1514. St. Jerome in his Study. 
[engrafiad, 249 x 192 mm] URL

Plat 4 Priodoliad dadleuol i DURER, Albrecht. 1504.
Plat teitl \Messahalah de Scientia Motus Orbis. URL

PlatS RAPHAEL. 1509-10. School of Athens.
[ffresgo, 500cm x 770cm] Dinas y Fatican: Plas Apostolaidd, Rhufain. URL

Plat 6 Tynfaen (loadstone/magnetite), wythochrog yn bennaf.
Wedi ei archifio: Huafiaquino, Adran Potosi, Bolivia. URL

Plat 7 (uchaf) Crisialau wythochrog wedi eu hymdoddi. URL 
(isaf) Ffurfiau pyrit haearn deuddengochrog. URL

Plat 8 (uchaf) Peth wynebau rhombig o fewn enghraifft o dynfaen o'r Tazheran massif 
ynPribaikal. URL 
(isaf) Martite Pseudomorph ar 61 Tynfaen. Harts Range, NT Awstralia. URL

Plat 9a ANHYSBYS. 1514-1550. [copi o engrafiad DURER] Llundain: Yr Amgueddfa 
Brydeinig, Adran Argraffiadau a Lluniadau, AN 550244001®. URL 
[© Trustees of the British Museum].

Plat 9b (uchaf) Manylyn o'r ddelwedd flaenorol.
(canol) Manylyn o ffynonellau Wolflin/Waetzoldt/Steck. URL
(isaf) Manylyn o argraffiad yr Amgueddfa Brydeinig, AN30294001® -
Panofsky/Bartrum. URL
[© Trustees of the British Museum]

Plat 10 DURER, Albrecht. 1493. Hunan-bortread.
[olew ar liain, wedi ei drosglwyddo o femrwn, 57 x 45 cm] 
Musee du Louvre, Paris. URL

Plat lla Echdyniad o: YATES, Frances A. 1960. 'Ramon Lull and John Scotus Erigena', 
Journal of the Warburg and Cortauld Institutes, Vol. 23, No. 1/2, pp. 1-44.

Plat lib Manylyn o'r ddelwedd flaenorol.

Plat 12a DURER, Llyfr Brasluniau Dresden/Dresden Sketchbook. Braslun o'i bolyhedron.



[202 x 193 mm; dyfrnod: olwyn ddwr gyda llythyren/?.]
Yn STRAUSS, Walter L. 1972. Albrecht Durer: The Human Figure; the
Complete 'Dresden Sketchbook'. Efrog Newydd: Dover Publications, Inc, tud. 283.

Plat 12b Helaethiad o'r manylyn.

Plat 13a Ffotograff o MeteyxpMa A, B, r,A,Ea Z. Oriel Gelf Glynn Vivian, Abertawe, 
Gorffennaf 31 ain - Medi 1 l eg, 2009.

Plat 13b eto. Oriel Gelf Glynn Vivian, Abertawe, Gorffennaf 3 rn - Medi 1 l eg, 2009. 

Plat 14 Ffotograff o Ms^e^oXla F, A ac E.

Plat 15 DURER, Albrecht. 1525. UnderweysungderMessung. 
Cyfarpar at lunio perspectif.
Yn DURER, Albrecht 1972. Underweysung derMessung (ailargraffiad 
adluniol o'r argraffiad anghyfhewidiol o 1525). Portland, Oregon: Collegium 
Graphicum.

Plat 16 DURER, Albrecht. Braslun dyddiedig 1514. Dresden Sketchbook. 
[228 x 187 mm; Dyrfhod: angor mewn cylch]
Yn STRAUSS, Walter L. 1972. Albrecht Durer: The Human Figure; the 
Complete 'Dresden Sketchbook'. Efrog Newydd: Dover Publications, Inc, tud. 293.

Plat 17a Diagram Eberhard Schroder.
Yn SCHRODER, Eberhard. 1980. Durer - Kunst und Geometric. Stuttgart: 
Birkhauser, PI. 59.

Plat 17b Diagram Eberhard Schroder.
Yn SCHRODER, Eberhard. 1980. Durer-Kunst und Geometric. 
Stuttgart: Birkhauser, PI. 60.

Plat 17c Diagram Eberhard Schroder.
Yn SCHRODER, Eberhard. 1980. Durer-Kunst und Geometric. 
Stuttgart: Birkhauser, PI. 61.

Plat 18a Ffig. 3 Terence Lynch.
Yn LYNCH, Terence. 1982. The Geometric Body in Durer's Engraving 
Melencolia I. Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, University of 
London, Volume Forty-Five. [Hefyd nawr ar gael ar y rhyngrwyd trwy JSTOR]

Plat 18b Diagramiau a nodiadau Terence Lynch.
Yn LYNCH, Terence. 1982. The Geometric Body in Diirer's Engraving 
Melencolia I. Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, University of 
London, Volume Forty-Five, tud. 228.

Plat 18c Diagramiau a nodiadau Terence Lynch.
Yn LYNCH, Terence. 1982. The Geometric Body in Diirer's Engraving 
Melencolia I. Journal of the Warburg and Courtaul Institutes, University of 
London, Volume Forty-Five, tud. 231.



Plat 19a Brasluniau o Nurnberg-Codex Durer.
Yn WEITZEL, Hans. 2007. Zum Polyeder auf A. Durers Stich Melencolia I - 
ein Niirnberger Skizzenblatt mit Darstellungen archimedischer Korper. 
Sudhoffs Archiv, Band 91, Heft 2. (British Library 8509.150000), tud. 156.

Plat 19b Brasluniau o Numberg-Codex Durer.
Yn WEITZEL, Hans. 2007. Zum Polyeder auf A. Durers Stich Melencolia I - 
ein Niirnberger Skizzenblatt mit Darstellungen archimedischer Korper. 
Sudhoffs Archiv, Band 91, Heft 2. (British Library 8509.150000), tud. 157.

Plat 20 HANS HOLBEIN yrlfancaf. 1533. The Ambassadors. 
Llundain: Yr Amgueddfa Genedlaethol. URL

Plat 21 FLUDD, Robert. 1617. Darluno'rmonocord.
Yn FLUDD, Robert. 1973. Utriusque Cosmi Maioris Scilicet etMinoris 
Metaphysica, Physica Atqve Technica Historia. [Adlun - cofhod ffotograffaidd 
cyflawn o'r argraffiad gwreiddiol, 1617-19, yn y 'Bancroft Library'.] Berkeley: 
Prifysgol California.

Plat 22 Ffig. 15 o DURER. Argraffiad 1525. Underweysung der Messung.
Yn DURER, Albrecht. 1972. Underweysung der Messung (ailargraffiad 
adluniol o'r argraffiad anghyfhewidiol o 1525). Portland, Oregon: Collegium 
Graphicum.

Plat 23 Priodoledig i BARBARI, Jacopo de'. 1495. Paintiad o Luca Pacioli. 
[olew ar bren. 99 x 120 cm] 
Naples: Museo Nazionale di Capodimonte. URL

Plat 24 DURER. Albrecht. Argraffiad Lladin 1532. Tudalennau o De Symmetria 
Patrium in Rectis Formis Humanorum Corporum. 
Yn DURER, Albrecht. 2003. De Symmetria Patrium in Rectis Formis 
Humanorum Corporum (argraffiad Lladin 1532) ac Underweysung der Messung 
(argraffiad Almaeneg 1538) - delweddau ffotograffig llawn o argraffiad unol 
rhwymedig, ynghyd a chyfieithiad Saesneg. Octavo Editions/The 
Wamock Library (www.octavo.com). 
Gweler hefyd, heb eu cyfieithu yn unig, ar www. rarebookroom.org

Plat 25 DURER, Albrecht. Lluniadau o Dresden Sketchbook. 
[152 x 142 mm; dim dyfmod]
Yn STRAUSS, Walter L. 1972. Albrecht Durer: The Human Figure; the 
Complete 'Dresden Sketchbook'. Efrog Newydd: Dover Publications, Inc, tud. 289.

Plat 26 PACIOLI, Luca. 1509. Divina Proportions. Lluniad Leonardo da Vinci o 
sylwedd Archimedeaidd.
Yn PACIOLI/PAGIOLI, Luca. 1509. Divina Proportione ac Euclidis 
Megarensis PMosophi Acutissimi Mathematicorum [microffilm]. 
The Institute of Chartered Accountants in England and Wales.

Plat 27 PACIOLI, Luca. 1509. Divina Proportione. Lluniad Leonardo da Vinci o



un o'r sylweddau Platonig.
Yn PACIOLI/PAGIOLI, Luca. 1509. Divina Proportione ac Euclidis 
Megarensis Philosophi Acutissimi Mathematicorum [microfBlm]. 
The Institute of Chartered Accountants in England and Wales.

Plat 28 PACIOLI, Luca. Ffig. 13 o fewn tudalen allan o Divina Proportione,
Yn PACIOLI/PAGIOLI, Luca. 1509. Divina Proportione ac Euclidis 
Megarensis Philosophi Acutissimi Mathematicorum [microfilm]. 
The Institute of Chartered Accountants in England and Wales.

Plat 29 Ffig. 13 wedi ei neilltuo.

Plat 30 DURER, Albrecht. Rhwyd deuddengochrog: 
Ffig. 33 allan o UnderweysungderMessung.
Yn DURER, Albrecht. 1972. Underweysung derMessung(a.ilargraffiad 
adluniol o'r argraffiad anghyfnewidiol, 1525). Portland, Oregon: Collegium 
Graphicum.

Plat 31 DURER, Albrecht. Lluniad paratoadol. Lhmdain: Yr Amgueddfa Brydeinig. 
[MS Sloane 22758.]

Plat 32 DURER, Albrecht. Ffig. 24 allan o Underweysung derMessung.
Yn DURER, Albrecht. 1972. Underweysung derMessung (ailargraffiad 
adluniol o'r argraffiad anghyfhewidiol, 1525). Portland, Oregon: Collegium 
Graphicum.

PISt 33 DURER, Albrecht. Geometric Designs. Llundain: Yr Amgueddfa Brydeinig. 
[MS Sloane 5229, fol.l42r]
Yn KEMP, Martin. 1990. The Science of Art: Optical Themes in Western Art 
from Brunelleschi to Seurat. Llundain a New Haven: Yale University Press, 
tud. 57.

Plat 34 Dehongliad maint-llawn o AMey^oA/a B. Arddangosfa creSive, 
Oriel Lliw Gallery, Pontardawe, 26ain Awst - 19eg Medi, 2009.

Plat 35 Golwg arall ar ddehongliad maint-llawn o MsXsyxoXia B. Arddangosfa creSive. 

Plat 36 Golwg agosach i ddangos y 'triongl hudol' yn fwy manwl. Arddangosfa creSive.

PlSt 37 Ymddangosiad Ffi/The Emergence of Phi, acrylig ar gynfas, 2009. 
Arddangosfa creSive.

Plat 38 Patrymau toriad euraidd.

Plat 39 Cyjherthiad Ffi/The Consolidation of Phi, acrylig ar gynfas, 2009 . 
Arddangosfa creSive.

PISt 40a Llun amlinellol paratoadol. 

Plat 40b Camau cyntaf at liwio.



Plat 40c Camau pellach yn y lliwio.

Plat 40d Dilyniant datblygiadol a sylweddoliad terfynol.

Plat 41a Dynodiad o'r trychiad 5:4 a gynigwyd sy'n gyfunol o fewn polyhedron Diirer.

Plat 41b Dynodiad dau-ddimensiynol o (i) yr ongl 80° at bolyhedron tri-dimensiynol Diirer 
a (ii) yr ongl 63 1/2° fel cyfeiriad at yr ongl euraidd rhombig, tri-dimensiynol.

Penned 3

Plat 42 Darluniad o fewn: REISCH, Gregor. 1503. Margarita Philosophica. 
Freiburg: Johann. Schott. URL

Plat 43 "A Lady with Flower and Fly Whisk" India, Mughal; c. 1630. 
[miniatur: 25 x 14 cm] (David Collection).
Yn FOLSACH, Kjeld von. 2007. For the Privileged Few: Islamic Miniature 
Painting from the David Collection. Louisiana: Louisiana 
Museum of Modern Art, p. 192.

Plat 44 Miniatur o 'Majma al-tawarikh Hafiz-i Abru, "Noah's Ark", Iran (Afghanistan), 
Herat; c. 1425'. [dalen: 42.3 x 32.6 cm] (David Collection). URL

Plat 45 'Mourning of the Death ofMuhammed, Siyer-I Nebi: The Life of the 
Prophet, Istanbul: 1595' (allan o gasgliad y Topkapi). URL

Plat 46 Brithwaith o fewn y 'Great Mosque of Damascus', 715. URL

Plat 47 Brithwaith o fewn Sircali Madrassa, Konya, 1243.
Yn RICE, David Talbot. 1975. Islamic Art. Llundain: Thames & Hudson, 
Plate 174.

Plat 48 Cysegrfa Darb-i Imam yn Isfahan, Iran, wedi ei hadeiladu yn yr 1600au. URL

PlSt 48a Lluniad datblygiadol.

Plat 48b Lluniad datblygiadol.

Plat 48c Lluniad datblygiadol.

Plat 48d Lluniad datblygiadol.

Plat 48e Lluniad datblygiadol.

Plat 48f Lluniad datblygiadol.

Plat 48g Manylyn o gysegrfa Darb-i Imam.

Plat48h Lluniad datblygiadol.

Plat 48i Lluniad datblygiadol.



Plat 48j Cyn 5, Ymhellach i 4.

Plat 48k Ymhellach i 4, wedi ei arwahanu.

Plat 49 Twr cysegrfa Gunbad-i Kabud yn Maragha, Iran, c. 1197. URL

Plat 50 Arabesg o'r Alcazar yn Seville, unwaith yn balas Mwraidd. URL

Plat 51 Powlen anghyflawn. Amgueddfa Benaki, Athen.
Yn PHILON, Helen. 1980. Early Islamic Ceramics (Ninth to Late Twelfth 
Centuries) - Vol. 1 from the Catalogue of Islamic An of the Benaki Museum, 
Athens. London: Sotheby Parke Bernet Publications/Islamic Art Publications, 
Ffig.515.

Plat 52 Patrwm britfawaith yng nghwrt y Madrasa al-'Attarin, Fez, 14eg ganrif. 
Yn CRITCHLOW, Keith. 1976. Islamic Patterns: An Analytical and 
Cosmological Approach. Llundain: Thames & Hudson, ffotograff y clawr.

Plat 53 Sgrin Jatt (un o bar), ail banner o'r 16es ganrif; Mughal, India.
[tywodfaen coch wedi ei gerfio. U. 73 ]/4 mod. (186 cm), LI. 51 3/i6 mod. (130 
cm), Th. 3 9A6 mod. (9 cm)]. Rogers Fund, 1993 (1993.67.2); 
The Metropolitan Museum of Art. URL

Plat 54 Patrwm wythonglog, o'r Alhambra, Granada. URL

PlStSS Patrwm cydseiniol, o'r Alhambra. URL

Plat 56 Manylyn o'r priddlechi a'r gwaith plastr o'r Alhambra. URL

Plat57a Gwaith plastr o fewn yr Alhambra. URL

Plat57b Gwaith plastr o fewn yr Alhambra. URL

Plat 58 Panel gwaith plastr Nasrid o'r Dar al-Manjara 1-kubra (Siambr Frenhinol, Santo 
Domingo, Granada).
[Ffotograff wedi ei gymryd o'r Journal of Cultural Heritage 5, 2004, tud. 85.] 
Yn BUENO, Ana Garcia & FLOREZ, Victor J. Medina. 2003. The Nasrid 
plasterwork at "qubba Dar al-Manjara 1-kubra" in Granada: characterisation of 
materials and techniques. Journal of Cultural Heritage, 5(2004) 75-89, p.85. 
Hefyd URL

Plat 59 Rhan uchaf o'r wal ddwyreiniol, Synagog El Transito, Toledo. 
'Model - Beit Hatfutsot, the Core Exhibition'. URL

Plat 60 Panel dado, hanner cyntaf o'r 15fed ganrif; Mamluk, Aifft.
[brithwaith amryliw. U. 45 V* mod. (114.9 cm), LI. 23 mod. (58.4 cm)] 
Rhodd o'r Hagop Kevorkian Fund, 1970 (1970.327.8). The Metropolitan 
Museum of Art. URL

PISt 60a Cyfuniad o ddau banel ailadroddol. 

Plat 60b Lluniad datblygiadol.



Plat 60c Lluniad datblygiadol. 

Plat 60d Lluniad datblygiadol.

Plat 61 Dadansoddiad o'r geometreg o fewn esiampl Critchlow o ddyluniad Islamaidd. 
Yn CRITCHLOW, Keith. 1976. Islamic Patterns: An Analytical and 
Cosmological Approach. Llundain: Thames & Hudson, tud. 97.

Plat 62a Cerfio geometrig Seljuk ar ddrws pren o Konya.
Yn RICE, David Talbot. 1975. Islamic Art. Llundain: Thames & Hudson, 
Plate 176.

Plat 62b Asgell ddrws o Bey Hekim, mosg bychan yn Konya [yr un peth ag uchod].
Yn Amgueddfa Ince Minare Medrese, Konya. Cymod y Seljuk, 13es ganrif, AC. 
URL

Plat 62c Y gwaelod o'r panel chwith.

Plat 62d Pen y panel chwith.

Plat 62e Y patrwm i gyd, wedi ei gyfuno.

Plat 62f Lluniad datblygiadol.

Plat 62g Lluniad datblygiadol.

Plat 62h Lluniad datblygiadol.

Plat 62i Lluniad datblygiadol.

Plat 62j Lluniad datblygiadol.

Plat 63 Helaethiad i ddangos y manylion sydd i'r brithwaith o fewn y Sinjali Madrassa, 
Konya, 1243.
Yn RICE, David Talbot. 1975. Islamic Art. London: Thames & Hudson, 
Plate 174.

Plat 64a Lluniad datblygiadol.

Plat 64b Manylyn o'r lluniad datblygiadol.

Plat 64c Manylyn o'r lluniad datblygiadol.

Plat 65a Lluniad datblygiadol.

Plat 65b Lluniad datblygiadol.

Plat 65c Lluniad datblygiadol.

Plat 65d Lluniad datblygiadol.

Plat 6Se Lluniad datblygiadol.



Plat 66 'Karatay Medrese, Konya, CE 1260 (AH 649). Ref TUR 0319: Pattern in 
Islamic Art'. URL

Plat 67 Fig. 4 (Lu & Steinhardt). [Nid oes yno unrhyw batrwm girih hydrin y medrid ei 
gynhyrchu at 'picell' B, Penrose, felly mae unrhyw thesis tuag at arddodi 
patrwm yn gweddu i fod yn ddi-werth, a heb fod yno gymhariaeth gyflawn.] 
Yn LU, Peter J. and STEINHARDT, Paul J. 2007. Decagonal and 
Quasi-Crystalline Tilings in Medieval Islamic Architecture. Science, 
23 February 2007, Vol 315, pp. 1106-1110. Hefydargael: URL.

Plat 68 Fig. 2 (Lu & Steinhardt). A - Patrwm cyfhodol girih o'r Seljuk Mama Hatun 
Mausoleum yn Tercan, Twrci (~ 1200 C.E.), gyda - B, C a D yn gyfeiriedig at 
ddadansoddiad o dwr Maragha.
Yn LU, Peter J. and STEINHARDT, Paul J. 2007. Decagonal and 
Quasi-Crystalline Tilings in Medieval Islamic Architecture. Science, 
23February2007, Vol315,pp. 1106-1110. Hefydargael: URL.

Plat 69 Fig. 1 (Lu & Steinhardt), lie bod - E yn dangos patrwm cyfiiodol o gysegrfa 
Timurid, Khwaja Abdullah Ansari, yn Gazargah, Herat, Afghanistan 
(1425 to 1429 C.E.) a - G yn arddangos amlinellau'r patrymau sydd yn 'Panel 
28' o'r 'Topkapi Scroll', gyda siapiau lliwiedig o'r priddlechi girih wedi eu 
harddodi o F.
Yn LU, Peter J. and STEINHARDT, Paul J. 2007. Decagonal and 
Quasi-Crystalline Tilings in Medieval Islamic Architecture. Science, 
23February2007, Vol315,pp. 1106-1110. Hefydargael: URL.

Plat 70 Didoliad y patrymau llinellol, ar wyneb (mewn glas), o'r siapiau amlinellol y 
patrymluniau girih (mewn coch).

PISt 71 Patrymu digyfhodol, ar wyneb, trwy ddefnyddio rhombi Penrose.
Yn LIVIO, Mario. 2003. The Golden Ratio: the story of phi, the extraordinary 
number of nature, art & beauty. Llundain: Hodder Headline Book Publishing, 
tud. 205.

PlSt 72 'Fig. 1 The Blue Tomb, Gunbad-i-Quabud (built A.D. 1196-1197) in 
Maragha, Western Iran' (fel ei disgrifiwyd gan Emil Makovicky). 
Yn HARGITTAI, Istvan, ed. 1994. Fivefold Symmetry. Singapore: World 
Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., tud. 68. 
[Cymharer gyda Platiau 49 a 68.]

Plat 73a (uchod) 'Fig. 2a Line reconstruction of principal ornamentation net from
one side of the tomb tower and from the adjacent corner pilasters (shaded) of
the tomb' (fel ei darluniwyd gan Emil Makovicky).
Yn HARGITTAI, Istvan, ed. 1994. Fivefold Symmetry. Singapore: World
Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., tud. 70.
(isod) patrymluniau girih wedi eu harosod (gan yr awdur yma).

Plat 73b Yr anomaledd - o fewn y model damcaniaethol safonol o batrymu girih - o'r 
patrwm ar wyneb sydd i'w weld ar y patrymlun V.



Plat 74 Lluniad datblygiadol.

Plat 75 Lluniad datblygiadol.

Plat 76 Lluniad datblygiadol.

PISt 77 Cyfaniad o'r 'barcud' Penrose o fewn y decagon, mewn perthynas a'r rhombws 
o fewn y decagon serennog.
Yn HARGITTAI, Istvan, ed. 1994. Fivefold Symmetry. Singapore: 
World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., tud. 285.

Plat 78a Manylyn o'r patrymu girth, wedi ei ymroi at y rhan canolog o'r gysegrfa Darb-i 
Imam.

Plat 78b Cymhariaeth maintioli o fewn y gysegrfa Darb-i Imam.

Plat 79a (uchaf) 'Panel 28' o'r 'Topkapi Scroll'. Delwedd wedi ei gymryd o erthygl gan 
Sebastian R. Prange, The Tiles of Infinity, Saudi Aramco World, pp. 24-31, 
Vol.60, No.5 (Sept/Oct, 2009) 
(isaf) arosodiad o batrymlun girih mwy o faint (mewn glas).

Plat 79b Arwyddion pellach o batrymu wrth ddatblygu arwynebedd gan 'lenwi mewn'.

Plat 79c Ymlediad pellach o'r cynllun.

Plat 79d Anvyddion o batrymluniau girih.

Plat 79e Cymhariaeth maintioli.

Plat 79f 'Panel 28' o'r 'Topkapi Scroll'.
Yn NECIPOGLU, Gulru. 1995. The Topkapi Scroll - Geometry and 
Ornamentation in Islamic Architecture. Santa Monica: The Getty Center 
for the History of Art and the Humanities.

Plat 79g 'Panel 53' a 'Panel 54' o'r 'Topkapi Scroll'. [Cyf. yn unol a 79f]

Plat 79h 'Panel 55' a 'Panel 56' o'r 'Topkapi Scroll'. [Cyf. yn unol a 79f]

Plat 79i 'Panel 63' o'r 'Topkapi Scroll'. [Cyf. yn unol a 79fJ

Plat 79j 'Panel 89ab a 'Panel 90ab' o'r 'Topkapi Scroll'. [Cyf. yn unol a 79fJ

Plat 80a Lluniad datblygiadol.

Plat 80b Lluniad datblygiadol.

Plat 80c Lluniad datblygiadol.

Plat 80d Lluniad datblygiadol.

Plat 81 ESCHER, M. C. 1958. Man with cuboid. 
[engrafiad pren, 2Y2 x 2fc" (64 x 64 mm)]



Yn THE, Erik; VELDHUYSEN, Mark. 2000. The Magic of Escher. 
Llundain: Thames & Hudson, tud. 143.

Plat 82 ESCHER, M. C. 1958. Belvedere.
[lithograff, 18'/< x ll s/8" (462 x 295 mm)]
Yn THE, Erik; VELDHUYSEN, Mark. 2000. The Magic of Escher.
Llundain: Thames & Hudson, tud. 142.

Plat 83 Mynachlog Santes Catrin yn Sinai. URL

Plat 84 Twryn Mynachlog Santes Catrin yn Sinai. URL

Plat 85 Y Caaba yn Mecca, sy'n ymgorffori'r 'garreg ddu'. URL

Plat 86 ESCHER, M. C. 1950. Order and Chaos (Contrast). 
[LithografF, 11x11" (280 x 280 mm)]
Yn LOCHER, Dr. J. L.; LANDSHOFF, Andreas; ELFFERS, Joost; 
THE, Erik; VELDHUYSEN, Mark. 2000. The Magic of Escher. 
Llundain: Thames & Hudson, tud. 103.

Plat87 ESCHER, M. C. 1952. Gravitation.
[lithograff a dyfrlliw, 1 PA x 11%" (297 x 297 mm)] 
Yn LOCHER, Dr. J. L.; LANDSHOFF, Andreas; ELFFERS, Joost; 
THE, Erik; VELDHUYSEN, Mark. 2000. The Magic of Escher. 
Llundain: Thames & Hudson, tud. 101.

Plat 88 (uchaf) Nodwedd ddetholedig o lavvr Basilica Sant Marc, Fenis.
(isaf) Nodwedd wedi ei chrefftio yn gyffelyb, o Fasilica Sant Marc. URL

Plat 89 ESCHER, M. C. 1943. Reptiles.
[lithograff, 13 V, x 15 1/." (334 x 385 mm)]
Yn LOCHER, Dr. J. L.; LANDSHOFF, Andreas; ELFFERS, Joost; 
THE, Erik; VELDHUYSEN, Mark. 2000. The Magic of Escher. 
Llundain: Thames & Hudson, tud. 175.

Plat 90 Dodecahedron 'esgyrnog' allanol gyda dodecahedron serennog 'sylweddol' 
(great stellated dodecahedron) y tu mewn iddo.
Yn GHYKA, Matila. 1977. The Geometry of Art & Life. EfrogNewydd: 
Dover Publications, tud. 48.

Plat 91 Small stellated dodecahedron 'sylweddol' yn amgaeedig o fewn icosahedron 
'esgyrnog'.
Yn GHYKA, Matila. 1977. The Geometry of Art & Life. EfrogNewydd: 
Dover Publications, tud. 49.

Plat 92 Darluniad o JAMNITZER. 1568. Perspectiva Corporum Regularium. URL

Plat 93 Fra GIOVANNI da Verona, c. 1520. Dau o nifer intarsia yn Eglwys Santa 
Maria, Verona. URL

Plat 94 Sylweddau Platonig.



Plat 95 Deuolion.

Plat 96 Dadansoddiad rhifol.

Plat 97 O'r ddeuol gyntaf, i'r trychiad, i'r ddeuol o'r trychiad.

Plat 98 O'r ail ddeuol, i'r trychiad, i'r ddeuol o'r trychiad.

Plat 99 O'r drydedd ddeuol, i'r trychiad, i'r ddeuol o'r trychiad.

Plat 100 Sylweddau Platonig fel deuolion, eu trychu, ac wedyn eu deuolion pellach.

Plat 101 Dadansoddiad rhifol, cyf. colofh II.

Plat 102 Dadansoddiad rhifol, cyf. colofh III.

Plat 103 Triacontahedron rhombig a hexecontahedron rhombig.

Plat 104 Dadansoddiad rhifol o Blat 103.

Plat 105 (uwchben) rhombws euraidd llym; 
(islaw) rhombws euraidd qflym.

Plat 106 (colom chwith) rhombi mewn llenwad gwacter dau-ddimensiynol; 
(colofh dde) rhombi mewn llenwad gwacter tri-dimensiynol.

Plat 107 Troellen logarithmig 5/4.

Plat 108 Troellen logarithmig V(p.

Plat 109 Troellen logarithmig <p.

Plat llOa (uwchben) ffosil ammonite. URL 
(islaw) Nautilus pompilius. URL

PlatllOb Cragen abalone. URL

Plat 111 Y Lambda a Tetractys Pythagoreaidd.

Plat 112 GAFFURIO, Franchino. 1492. PlalaftanoTheoricaMusicae. URL

Plat 113 GIKATILLA, Abraham Joseph. 1516. Portae Lucis (Shaarei Orah) neu 
'Gates of Light'. Tudaled teitl i'r cyfieithiad Lladin gan Paulus Ricius. 
Augsberg: Johann Miller. Nawr yn y Biblioteca Marucelliana, Fflorens. 
[The Center for Online Judaic Studies] URL

Plat 114 Rhifau ffigurol.

Plat 115a Panel gwydr lliw yn darlunio Dr Lorenz Tucher, profost o'r Lorenzkirche
yn Nuremberg, dyddiedig 1487. Germanisches Nationalmuseum, Nurnberg. 
Yn BROWN, Sarah. 1994. Stained Glass: An Illustrated History. 
Llundain: Bracken Books, rud. 101.



PlatllSb WOLGEMUT, Michael. 1478. Portreado Ursula Tucker. 
[Olew ar banel] 
Museumslandschaft o Hesse, Kassel. URL

Plat 116 DURER, Albrecht. 1499. Portread o Elsbeth Tucker. 
[Olew ar banel, 29 x 23 cm.] 
Kassel, Staatlische Kunstsammlungen. URL

Plat 117a Dyluniad at ffenestr gwydr lliw. Niedersachsisches Landermuseum, 
Landesgalerie, Hannover.
Yn BROWN, Sarah. 1994. Stained Glass: An Illustrated History. 
Llundain: Bracken Books, tud. 97. URL

Plat 117b Manylyn o'r ddelwedd flaenorol.

Plat 118 Panel (gwydr lliw) yn gwmni i un sy'n portreadu Dr. Sixtus Tucher, 1502. 
Yn BROWN, Sarah. 1994. Stained Glass: An Illustrated History. 
Llundain: Bracken Books, tud. 97.

Plat 119 (chwith) Dyluniad gan WOLGEMUT, Michael tuag at: 
(i'r dde) tudalen flaen o'r Nuremberg Chronicle.
Yn BARTRUM, Giulia. 2003. Albrecht Durer and his Legacy: The Graphic 
Works of a Renaissance Artist. Llundain: The British Museum Press, tud. 95.

Plat 120 WOLGEMUT, Michael. 1486. Portread o 'Ddyn Ifanc'.
[Olew ar banel palalwyfen, 16 x 12/2 x ! 5/8 " (40.6 x 31.1 x 4.1 cm)] 
Detroit Institute of Arts. URL

Plat 121a DURER, Albrecht. 1516. Portread o Michael Wolgemut, wedi ei beintio yn 
wreiddiol yn 1516 ac wedyn ei anodi yn (neu ar 61) 1519. 
Nuremberg: Germanisches Nationalmuseum. URL

Plat 121b Manylyn o'r ddelwedd uchod. 

Plat 121c Ac eto.

Plat 122a DURER, Albrecht. 1490. Arfbais, wedi ei beintio y tu cefh i 122b.
Yn NORBERT, Wolf. 2006. Albrecht Durer, 1471-1528: The genius of the 
German Renaissance. Koln: Taschen, tud. 93. URL

Platl22b DURER, Albrecht. 1490. Albrecht Durer yrHynafgydaLlaswyr. 
[cyfrwng cymysg ar banel, 47.5 x 39.5 cm] 
Florence, Galeria degli Uffizi.
Yn NORBERT, Wolf. 2006. Albrecht Durer, 1471-1528: The genius of the 
German Renaissance. Koln: Taschen, tud. 7. URL

PlSt 122c Priodoledig i DURER, Albrecht. c. 1490. Portread o Barbara Durer. 
[olew ar banel, 47 x 36 cm] 
Germanisches Nationalmuseum, Nuremberg. 
Yn NORBERT, Wolf. 2006. Albrecht Durer, 1471-1528: The genius of the



German Renaissance. Koln: Taschen, tud. 10. URL

Platl22d DURER, Albrecht. 1498. Hunan Bortread. 
[olew ar banel, 52 x 41 cm] 
Madrid: Museo National del Prado. URL

Platl22e DURER, Albrecht. \5QQ.HunanBortread. 
[olew ar banel, 67 x 49 cm] 
Munich: Arte Pinakothek. URL

Platl22f DURER, Albrecht. 1500. Portread o Ddyn Ifanc. 
[cyfrwng cymysg ar balalwyfen, 29 x 21 cm] 
Munich: Bayerische Staatsgemaldesammlungen, Alte Pinakothek. URL

Plat 123a Priodoledig i MEMLING, Hans. 1496. Portread o Jacob Obrecht.
[olew ar banel, 50.8 x 36.1 cm (gyda'r ffram); 44 x 28 cm (paentiad yn unig)] 
Kimball Art Museum, Fort Worth. URL

PlSt 123b Manylyn o 123a ac o 123c.

Plat 123c CHRISTUS, Petrus. 1449. A Goldsmith in His Shop, Possibly Saint Eligius. 
[olew ar bren; yn ei gyfanrwydd: 39 3/g x 34 % mod, wyneb paentiedig: 
38 3/8 x33 mod]
Efrog Newydd: Metropolitan Museum of Art (Robert Lehman Collection). 
URL

Plat 123d BOUTS, Dirk. 1462. Portread o Ddyn (Jan van Winckle?). 
[olew gyda tempera wy ar ddenv, 31.6 x 20.5 cm] 
Llundain, The National Gallery. URL
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Cyflwyniad

(That) the knowledge at which geometry aims is knowledge of the eternal, 
and not of aught perishing and transient.

Plato
Llyfr VII o The Republic 

(Botton & Jowett, 1999: 283)

(i) Rhaglith

Y bwriad blaenorol oedd y byddai'r traethawd ymchwil yma yn cael ei ddatgan trwy gyfrwng 

y Gymraeg yn unig ond daeth yn glir i mi, yn eithaf buan, y byddai dogfen ddwyieithog yn fwy 

priodol. Roeddwn eisiau cysylltu a chynulleidfa fwyaf eang posibl, i fedru cyflwyno fy 

ymchwil i werthusiad beirniadol mwy grymus ac i alluogi gweithio'n fwy effeithiol a mwy agos 

o fewn fframwaith academaidd mwy cynhwysfawr. Byddai dogfen ddwyieithog hefyd yn fwy 

effeithiol os am ddyrchafu'r iaith Gymraeg o fewn 'academia'. Yn wir, mae'n addas fod 

ffrwyth fy ymchwiliadau yn cael ei fynegi trwy ddwy iaith wahanol, ymneilltuol, gan mai un o'r 

themau sy'n treiddio'r traethawd yma yw'r ansicrwydd o 'ddealltwriaeth' oherwydd argymhelliad 

strwythurau cred cystadleuol sy'n datblygu trwy ddinoethiad i ddylanwadau diwylliannol a 

hanfodol ieithyddol.

Er fod iaith mor bwysig, nid lleiaf fel cyfrwng mynegiant a thaenu 'ystyriaeth', beth sy'n 

ganolog i'r traethawd hwn yw'r syniad athronyddol o holi a chwestiynu mathemategol. Ond cyn 

i mi amlinellu ymhellach strwythur y themau sy'n cael eu dilyn a'u datblygu, mae'n bwysig 

gosod y tyb sy'n cyfeirio fy ymholiadau o fewn cyd-destun fy ymchwil a fy ngwaith ymarferol 

blaenorol, ac wedyn i esbonio sut y daeth i mi ddisgyrchu'n anochel tuag at, a chylchdroi o 

gwmpas, un ddelwedd neilltuol, sefMelencolialgan Durer, dyddiedig 1514.

Mae peth dealltwriaeth o wyddoniaeth yn ofynnol os am ddatblygu amgyfrred athronyddol 

unigol o faterion cyfanfydol sy'n gysylltiedig a phrofiad o fod, ei hunan yn ymddygiad 

angenrheidiol biolegol. Er fod rhai 'darganfyddiadau' gwyddonol yn deillio o ddamwain a hap 

mae gwyddoniaeth clasurol yn seiliedig ar werthusiad empirig o syniadau a priori. Yn 

hollbwysig, mae cywirdeb mewn mesur meintiol yn angenrheidiol, ynghyd a dyfeisio a gosod



paramedrau llym a chyson wrth brofi a chadamhau. Mae'n debyg fod yr ymlyniad cyfyngedig 

yma at fethodeg wyddonol mewn gwrthgyferbyniad a'r olwg a'r ymarfer mwy 'deongliadol' 

sy'n fabwysiedig gan ran fwyaf o ymarferwyr artistig. A dyma beth sydd o hyd wedi cydio fy 

niddordeb gan fy mod yn 'gelfyddwr' a 'gwyddonydd' holgar, y termau yma i'w dehongli yn eu 

diffiniad mwyaf eang.

(ii) Cefndir

Pel cyn-gerddor, crefftwr a nawr celfyddwr cain, nid yw'n bosibl osgoi deallusrwydd o'r 

natur pur bersonol a deongliadol o amgyffred celfyddydol, hyd yn oed os i'r eithaf o 

weledigaeth nacaol. Mae'n ddiddorol i mi sut mae cymaint o ymarferwyr sydd wedi ymgydio'n 

ddwys yn eu creffl wedi cymryd trywydd gwyddonol i 'gydbwyso' beth fyddai fel arall yn 

duedd bersonol anochel, gyda chyfrifiad mwy 'rhesymol' o faterion amodol, efallai i gyrraedd at 

gasgliad mwy hynaws a chyffredinol. Mewn canlyniad, mae peth o'm cynnyrch yn ceisio 

dangos y sail fathemategol 'oer' ond eithaf hyfryd sydd i fywyd - yr hyn sydd yn hollol ar 

wahan i'r emosiwn a'r anhrefn sydd i fywyd dynol - fel yn y strwythur trefhus sydd yng 

ngweithgaredd atomig ac is-atomig cemeg anorganig. Gweler Atodiad A am esboniad byr o fy 

lluniad cerfluniol, Elfen 88 (Plat Al), a'i cyflawnwyd yn 2007 ac sydd yn gweithredu fel 

patrymlun i ffurf yr electronau o gylch canolbwynt yr elfennau, ynghyd a mynegiant o'r 

prydferthwch y gwelaf mewn ffurf fathemategol. [Nid yw'r defhydd ymchwil dibrin a fyddai 

fel arfer yn cefhogi'r fath yma o ymchwiliadau helaeth yn cael ei gyfeirio na'i ategu at y 

llyfryddiaeth gan mai dim ond cyfeiriad chwim yr ydwyf yn ei wneud fel esiampl o gyffyrddiad 

cadam gyda gwyddoniaeth.] Mae'r rhifyddeg glir yma mewn gwrthgyferbyniad a chytgordiau 

mathemategol sy'n weladwy o fewn strwythurau microsgopig organig ag sy'n dangos 

cymhlethdod gweithrediad llawer mwy anfeidrol, lie bod mwy o strwythur penderfynedig 

esblygol yn bodoli. Mewn ystyriaeth o'r blaenorol, mae Atodiad B yn trafod cwestiwn nad 

wyf wedi gweld yn cael ei ofyn o fewn cyhoeddiadau academaidd, lie 'rwyf yn ystyried os oes 

unrhyw batrwm mathemategol - h.y. heblaw wrth gwrs y cod genetig triphlyg sylfaenol ei him - 

yn yr atyniad trwy tRNA o unrhyw un o 20 asid amino wrth greu cadwyni protein, hyn yn 

deillio o'r dichonolrwydd sy'n perthyn i'r 64 codon (gyda eu seiliad triphlyg) ac sydd wedi ei



gyn-benderfynu gan ddilyniant DNA. Mae Cod Dirywiedig RNA, 2008 (Plat B4) yn dangos 

diweddglo i fy ymholiadau mewn ffiirf dau-ddimensiwn wrth greu ffenestr gwydr lliw a phlwm, 

a hefyd mewn tri-dimensiwn wrth ddefhyddio ffiirf ciwb, fel ym Mhlat B5. [Eto, mae'r 

deunydd cyfeiriadol a fyddai fel arfer yn cefhogi'r gwaith ymchwil yma yn llawer rhy ddirfawr 

i'w gynnwys yn y ddogfen yma.]

Gan fy mod gyda thuedd i ddadansoddi'r byd naturiol yn wyddonol, ac i fynegi 

darganfyddiadau trwy godau gweledol, roeddwn eisiau gwybod os oedd, a deall sut yr oedd, 

damcaniaethwr a chelfyddwyr polymath eraill yn datgan eu dehongliad o fyd sydd, fel arall, 

wedi ei ddylanwadi gan nodweddion diwylliadol, crefyddol a gwleidyddol. Delwedd sydd yn 

dod i'r meddwl yn syth wrth ystyried DNA, wrth gwrs, yw Galacidalacidesoxyribonucleicacid, 

1963 (Plat Cl) gan Salvador Dali. Fe gynhyrchodd Salvador Dali (1904-1989) lawer o gelf- 

waith lie bod symbolaeth geometrig yn gogynnwys ac yn rhan annatod o'r mynegiant. 

Demyddiodd batrymlun pumochrog y pentagon hyd yn oed, hyn yn ei lun amlinellol o Leda 

Atomica, 1947 (Descharnes & Neret, 2001: 422), yn ei anodi gyda'r fformiwla [(R/2) V(10 - 

2^5)] (Ghyka, 1977: 17) sy'n cyfrifo hyd ochrau pentagon o fewn cylch; fe ddysgodd Dali y 

fath geometreg yn uniongyrchol oddi wrth y mathemategwr Y Tywysog Matil Ghyka 

(Descharnes & Neret, 2001: 551). Roedd Dali wedi ei hudo gan gyfriniaelh a chrefydd, gan 

gynhyrchu Corpus Hypercubus (Crucifiction) (Plat C2) yn 1954, lie y creodd groes tri- 

dimensiwn allan o wyth ciwb; ac wedyn, yn 1955, lluniodd The Last Supper IY Swper Olaf(Vlat 

C3) sy'n arddangos cyfeiriad clir i'r pentagon. Wrth gwrs, mae llawer o esiamplau eraill o 

symbolaeth fathemategol o fewn ei oeuvre ymestynnol.

Arlunydd arall a mwy cyfoes sydd gyda diddordeb mewn materion sydd yn ymwneud a 

chanfyddiad a daliadau crefyddol yw Anselm Kiefer (g. 1945). Mewn un gyfres o waith, sef ei 

Merkaba o 2002, mae Kiefer wedi cymryd Cabbalah Iddewig fel testun, pwnc y byddaf innau 

hefyd yn cyfeirio ato - yn holl bwysig - ym Mhenod 3, Adran 3.16 Y Cabbalah. Mae un 

ddelwedd (Plat Dl) sydd wedi ei gynnwys yn y gwaith yma, ssfSephiroth (Kiefer, 2002: 49), 

yn hynod o ddiddorol, He bo sylwedd Platonig tri-dimensiwn y dodecahedron wedi ei gynnwys 

o fewn y geometreg dau-ddimensiwn sydd yn strwythur y sephiroth cyfriniol.



Mae nifer esiampl arall yn hanes celf y gorffennol a'r mwy cyfoes lie mae'n amlwg fod yno 

ddiddordeb mewn cysylltu is-strwythurau mathemategol gyda bam neilltuol 'ddynol' o 

ddeallusrwydd. Er enghraifft, byddai mynegiant Graham Sutherland o'r hyn sydd yn cydsynio'n 

'briddlyd' ysbrydol gydag is-strwythurau mathemategol wedi bod yn werth ei ystyried, yn 

ogystal a'r ffurfiau mwy cyferbyniol amhleidiol a glan Barbara Hepworth, lie bod ei cherfluniau 

yn hollol wahanol i'r testun mynegiadol o'r corff dynol, fel yr enghreifftiwyd gan Auguste 

Rodin.

Serch hynny, nid pwrpas y traethawd yma yw dadansoddi a chasglu gwybodaeth ynglyn a 

chelfyddwyr unigol cyffelyb ac i dybio sut y byddant wedi dehongli eu syniadau personol, ond i 

ddatblygu deallusrwydd o'rddeuoliaeth 'crediniwr/rhesymegwr' ac, o bosibl, i benderfyni beth 

sy'n tanseilio canfyddiad ac, yn y pen draw, ymwybyddiaeth. With ystyried hyn, rwyf am 

ddychwelyd at Kiefer oherwydd yn eiMelencholia, 1990-91 (Plat D2), mae wedi cymryd y 

gwrthrych geometrig a diddorol unigryw sy'n deillio o argraff Diirer, Melencolia I o 1514, ac 

wedyn ei gynrychioli o fewn cyd-destun hanesyddol ei hunan. Mae Kiefer wedi 'defhyddio' y 

gwrthrych yma - y disgrifiad gorau ohono byddai rhombohedron wedi ei gwtogi - mwy nag 

unwaith ac o fewn ambell i gyd-destun. Y ffiirf tri-dimensiwn unigryw yma bydd yn creu'r 

ffocws colynnol i'r traethawd.

(iii) Strwythur

Pennod 1

Mae'r ddeuoliaeth 'crediniwr/rhesymegwr' yn cael ei gyflwyno trwy edrych ar haeriadau rhai 

o'r bobl flaenllaw yn hanes datblygiad ystynaeth, a lie na bod cyfryw athronwyr, yn fy marn i, 

wedi bod yn rhesymegol wrth iddynt gynnig eu deallusrwydd unigol o'u 'credinieithau' mewn 

cyfatebiaeth a syniadau o dduwdod a oeddent iddynt hwy, mae'n hollol glir, yn gyfystyr ag 

undduwiaeth Gristnogol. Mae'r dulliau (A) metaffisegol ac (B) empirig gwahanol a'u 

mabwysiadwyd gan yr athronwyr yma i gyfiawnhau 'cred' yn y Duw Beiblaidd - hyn gan alw ar 

resymeg a phendantrwydd mathemateg - yn benbleth ac yn ddryswch i mi, wrth fy mod i, yn 

bersonol, yn synio'r claerder a'r gwirionedd didoledig sydd i'w ddarganfod o fewn rhifyddeg



a geometreg i fod yn hollol ar wahan i'r broblem hynod feddylegol o gydymffurfiad i 

'grediniaeth' sydd wedi ei annog gan effeithiau cymdeithasegol. Bwriad y bennod gyntaf felly 

yw cyflwyno'r broblem dra 'ddynol' sydd gan ddyn biolegol o'i anallu i wahanu ei hunan o'i 

swyddogaeth fel aelod o 'haid' benderfynedig, gwahaniad sy'n gofyn am ddeallusrwydd o 

faterion hollol gyfanfydol He nad yw ymddygiad dynol yn cael unrhyw argraff, a He bod 

ymddygiad cyffelyb, yn ei ffurf fwyaf ymladdgar, yn dystiolaeth o'r gwahaniaeth hanfodol 

rhwng deuoliaeth ac undod, a hefyd yr agendor sydd rhwng y syniad o'r cyfanfydol a'i 

chanfyddiad dynol trwy'r hyn sy'n amodol.

Pennod 2

Mae'r bennod nesaf yn parhau'r thema grefyddol ynglyn a'r pwer sydd gyda 'gair' i allu 

perswadio, wedyn i sefydlu ymhellach y gwahaniaethiad rhwng (A) yr ieithol a (B) y rhifyddol, 

yn arbennig trwy ddealltwriaeth o gymesuredd sy'n amlwg o fewn strwythur geometrig. Dyma 

ble mae Melencolia I Durer yn cael ei gyflwyno fel cyfrwng i acennu nid hyd yn oed y broblem 

barhaol o ganfyddiad gweledol ynddo'i hun ond hefyd i amlygu ymhellach problem sydd o fewn 

dulliau archwilio gwyddonol a'r pwysigrwydd o fanwl-gywirdeb. Yn yr adran yma, rwyf hefyd 

yn cynnig, am y tro cyntaf, damcaniaeth fod Durer, o bosib, wedi gweld rhyw nodwedd 

gyfriniol i'r rhifau 4, 5 a 9 ac o'r herwydd wedi gogynnwys y 'weledigaeth' yma o fewn y 

polyhedron. Ar 61 dadansoddiad manwl o'r llenyddiaeth fathemategol ynglyn a chyfansoddiad y 

polyhedron a'i bortreadwyd gan Durer, mae'n glir fod tuedd gan rhai ymholwyr i arddangos 

diffyg medru cwestiynu'n drylwyr beth fedrid disgrifio fel eu 'coel wyddonol unigol' eu hunain 

oherwydd mynegwyd sawl bam gystadleuol ac anghyson o fewn y llenyddiaeth gyhoeddedig, 

gan fwyaf dan rith sylw i drylwyredd mathemategol. Dylai'r ffaith nad ydynt yn medru cytuno 

fel academyddion gwyddonol godi cwestiynau difrif, nid yn unig ynglyn a sut y maent yn 

'meddwl' - ac yn sicr with ysryried eu methodoleg nad yw'n empirig - ond hefyd, yn fwy 

pwysig, ynglyn a'r hyn sy'n berthnasol i'w pendantrwydd holl-gadam fel gwyddonwyr. Mae 

hyn yn fy ngofidio cymaint a mae pendantrwydd y sawl sydd a chred grefyddol safadwy.



Penned 3

Mae'r ddwy thema o gytgord rhifyddol a'r arwyddocad o'r rhombws fel siap geometrig yn 

cael eu datblygu yn gyfundrefhol yn y bennod olaf yma trwy ymholiad mewn i'r berthynas 

rhwng cymesureddau dau-ddimensiynol a thri-dimensiynol. With gyfeirio'n arbennig at 

ddyluniadau Islamaidd, mae nodweddion (A) y fath gymesuredd o fewn patrymu dau- 

ddimensiwn yn ffurfio'r rhan gyntaf o'r ymholiad hwn, gyda lluniau a pheintiadau wedi eu creu 

yn gyfochr wrth ddatblygu syniadau ac fel datganiad o ymrwymant artistig. Wrth i mi gario 

allan fy ymchwil, fe ddaeth nifer o elfennau damcaniaethol ac empirig yn fwy i'r amlwg, ac yn 

fy nghanlyniadau dadansoddol rwy wedi manylu ar rai anghysondebau mathemategol a'u 

darganfiiwyd mewn nifer o achosion ymarferol a hanesyddol. Mae tybiadau deongliadol sydd 

wedi eu mynegi gan wyddonwyr damcaniaethol o fewn papurau academig eto yn codi 

cwestiynau ynglyn a honiadau unigol sy'n cael eu hyrwyddo o fewn meysydd mathemategol 

wrth iddynt rhyngwynebi gyda datganiadau dynol sydd wedi eu mynegi mewn ffuifiadau artistig 

cynrychioliadol.

Mae'r ail ran o'r bennod hon yn trin (B) cytgordiau tri-dimensiynol, sydd yn cael eu 

harchwilio yn ddamcaniaethol ac yn ymarferol. Yn wir, roedd yn hanfodol fy mod yn 

ymgydio'n ymarferol gyda'r elfen fwyaf anodd yma o fy ymchwiliad fel y medrwn faethu gwell 

dealltwriaeth o sut y byddai'r pwnc yma wedi cael ei drin a'i ddeall yn draddodiadol, yn 

enwedig os medrid efallai wedyn gyrraedd canlyniad ynglyn a chyfansoddiad posibl polyhedron 

Durer. Roeddwn yn benderfynol y byddwn yn parhau gyda fy agwedd empirig, yr hyn sy'n 

tanseilio fy methodoleg archwiliadol, sydd fel arall yn 'academaidd'. Mae M. C. Escher yn cael 

ei grybwyll yma yn arbennig, fel dolen gyswllt gyfleus ac fel pwynt cyfeiriadol gwerthfawr. 

Mae'r dyfeisiadau tri-dimensiynol sy'n tarddu o'r gweithgareddau yma yn creu rhan helaeth o'r 

defnydd arddangosol sy'n mynd Haw yn law gyda'r traethawd yma. Dyma ble mae'r posibiliad 

fod Durer wedi gweld rhyw nodwedd gyfriniol yn y rhifau 4, 5 a 9 yn cael ei berthnasu 

ymhellach gyda chylgordiau cyfrannol neilltuol sydd yn gyffredin i gymesureddau dau a thri- 

dimensiynol.

Mae'r rhan olaf o'r bennod derfynol yma yn creu llawn-gylch i fy ymchwiliadau wrth i mi



gwblhau rhai (C) cysylltiadau hanesyddol a chadamhau cydunon gyda'r Groegiaid, ymlaen trwy 

Cabbalah Iddewig ac, yn derfynol, ymlaen - ac felly yn 61 - i'r canolbwynt o Diirer fel 

polymath, y mathemategwr a'r celfyddwr cymhleth crefyddol. Mae yno un awgrymiad terfynol 

rwy'n ei wneud, sef y posibilrwydd fod y portread o'r lDyn leuanc' ('gan Wolgemut'), 

dyddiedig 1489 (Plat 120), yn bortread o Diirer ei hunan - hyd yn oed, efallai o bosib, yn hunan 

bortread gan Diirer - ond mae hyn yn ofynnol i gadarnhad gan Detroit Institute of Arts, 

Michigan o unrhyw briodoliad neu darddiad, a lie hefyd y mynegaf iddynt fy namcamaeth 

ynglyn a'r ffurfiadau anarferol mae Diirer weithiau yn eu defnyddio wrth drin y rhifau 4, 5 a 9, 

sef fy e-bost i, geraintdavies37@hotmail.com, i libraryadmin@dia.org, dyddiedig 26/02/2011, 

gydag ateb oddi wrth Jennifer Meekh, dyddiedig 28/02/2011, yn nodi ei bod hi wedi blaenyrru 

fy nghais i'r curaduron Salvador Salort-Pons (SsalortPons@dia.org) a Nancy Sojka 

(nsojka@dia.org). Hefyd, nid wyf wedi cael unrhyw ymateb oddi wrth yr awdur o'r llyfr 

Stained Glass: An Illustrated History lie nodaf y tybiaf ei bod hi yn gwneud priodoliad annilys 

(Brown, 1992: 97) a lie fy mod eto yn datgan fy namcaniaeth ynglyn a demydd o galigraffeg 

anarferol gan Diirer o'r rhifau 4, 5 a 9 sy'n berthnasol i ddwy ffenestr gwydr lliwiedig neilltuol 

sy'n argraffedig yn ei llyfr, sef fy e-bost, geraintdavies37@hotmail.com i 

sarah.brown@york.ac.uk, dyddiedig 25/02/2011.

Mae'n rhaid nawr, yn orffennol, esbonio fod strwythur y traethawd yma braidd yn anarferol, 

lie bod polyhedron Diirer, a hefyd Diirer y dyn ei hunan, yn cael eu defnyddio, o dro i dro, fel 

dolen gyswllt ond hefyd, yn flaenaf, fel esiampl o ffurf neilltuol o gelfyddyd sy'n cynnwys 

cyfeiriad eithaf cymhleth at is-strwythurau mathemategol ynghyd a, yn yr union achos yma, 

cyfeiriadau pwysig hefyd at faterion o fewn 'crediniaeth' sylfaenol. Mewn canlyniad, mae yno 

o fewn y traethawd yma, rhyw elfen o wehydda i mewn ac allan, fel bod cysylltiadau yn cael eu 

gwneud rhwng y gwahanol berthnasau deubarthol a'u harchwiliwyd a lie fy mod wedi gwneud 

demydd o un gwaith penodol fel modd cyfleus i greu cyfuniad. Mae'n glir fod y cwestiynau 

athronyddol eang sy'n cael eu gofyn o fewn y traethawd yma yr un mor bwysig a'r materion 

penodol a'u hystyriwyd, lie bod manwl faterion fel cywreinrwydd llwyr i'w gweld fel meincnod 

i wirionedd mathemategol - yr olaf sy'n cael ei amlygu yn bennaf trwy rifogrwydd a



dadansoddiad geometrig - wedyn i'w trosi fel, athrwy, gwahanol ffurfiadau o ddehongliadau 

celfyddydol. Mae'n rhaid hefyd gwerthfawrogi fod nifer o'r ffigurau a'r brasluniau gweithiol 

(ynghyd a rhai ffotograffau o luniadau pensil) wedi eu cynnwys yn union fel beth ydynt ac fel eu 

cynhyrchwyd yn y broses ymchwiliol, yn tra thebyg i sut y cynhwyswyd mor effeithiol cyfryw 

waith gwreiddiol gan Bruce Nauman yn ei Raw Materials, He mae hefyd, gyda Haw, 

wedi cuddio peth algorithmau tra sylfaenol a ymddangosa ar y gwelediad/gwrandawiad 

cyntaf fel testun (text) sy'n ddryslyd ac a'i cynlluniwyd drwy hap (Nauman, 2004).



Penned 1 

Pendantrwydd a Chrediniaeth

Infini - rien. ~ Notre ame est jetee dans le corps, ou elle trouve nombre, temps, 
dimensions. Elle raisonne la-dessus, et appelle cela nature, necessite, et ne peut 
croire autre chose.

Blaise Pascal
Pensees

(Brunschvicg, 1922: 434)

Infinity - nothingness. The soul is cast into the body, where it finds number, time, 
dimensions. It argues on that basis, and all these it calls nature, necessity, and it can't 
believe anything else.

Blaise Pascal
Pensees

(Bishop, 1966: 218)

A. Metaffiseg

1.1 Golwg ar Ganfyddiad ac Ymwybyddiaeth

Beth yw'r hyn fy mod eisiau ei fynegi fel arlunydd? Tybiaf y byddai rhan fwyaf o 

yniarferwyr creadigol yn medru ateb y cwestiwn yma heb ryw lawer o drafferth, yn enwedig pe 

baent yn arlunwyr traddodiadol o'r dirwedd neu yn beintwyr portreadau. Sut bynnag, mae fy 

nghyflwyniad i i'r byd ymarfer celfyddydol wedi dod yn hwyrach mewn bywyd, ac nid yw'r 

hyn a gynigaf i'w ystyried gan eraill efallai mor safonol. Yn sicr, byddai'n anodd gosod fy 

ngwaith i o fewn unrhyw ddosbarth ym maes gweithgaredd celfyddydol cyfoes, yr hyn sy'n 

ymddangos ei fod yn cyfeirio'n bennaf at y goddrychol. Mae fy ngwaith i yn tueddu at y 

gwrthrychol. Pam fod hyn?

Nawr mae yma ddau gwestiwn i'w hateb. Er hynny, mae'r ddau gwestiwn yn gyswllt agos, 

ac fe ddaw'r cyntaf yn eglur pan esbonnir yr ail. Wrth i mi deimlo'r angen i ddatrys problem 

athronyddol tra dyrys, daeth yn glir i mi fod yn rhaid i mi ddatgymalu rhywfaint os oeddwn am 

sefydlu unrhyw ddealltwriaeth gywir o fy sefyllfa. Roedd hyn mewn ymateb i brofiad a oedd 

wedi taro yn fy erbyn, ac wedi newid fy myd personol yn gyfangwbl. Mae unrhyw eglurder neu 

reolaeth ddilynol wrth gwrs yn cael ei fynegi mewn 61-ganfodiad, yn hollol wahanol i'r profiad
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ei hunan. Yn y pen draw, wrth i reswm drechu, daeth yn amlwg i mi y byddai unrhyw ymdrech 

i edrych ar fy sefyllfa bersonol nad oedd yn cynnwys elfen wrthrychol yn sicr o osod unrhyw 

ffiirf o ganfyddiad ar ei begwn eithaf, naill ai'n anwybyddu neu pheidio a derbyn y rhesymoledd 

o beth y gellid ei ddisgrifio orau fel yr egwyddor o bolaredd unionlin deuol. Medrid synio'r 

polaredd yma wedyn o du allan i'w ddimensiwn ei hunan. Mae'r fath yma o agwedd seicolegol 

yn gofyn am ffiirf o feddwl mathemategol sydd wedyn yn datblygu i fod yn fwy athronyddol ei 

natur, ac fe'i hesbonnir yn well nawr trwy'r gyfatebiaeth geometrig ganlynol.

Cymered linell syth AC gyda'i chanolbwynt B. Wrth edrych o A, mae B yn cynrychioli 

pwynt rhwng yr eithaf pwyntiau A ac C. Yn seicolegol, byddai C yn cael ei weld yn fwy eithaf 

o A i'w gymharu a B, fel bod pob pwynt unigol ar bolaredd cyferbyniol graddedig yn 

gysylltiedig a'i gilydd, hyn yn gyfan gwbl oherwydd eu safbwyntiau llinellol. Er hyn, wrth iddi 

gael ei lleoli ar hyd llinell AC, dim ond golwg sy'n gymharol a lleoliad yr unigolyn sy'n bosib ei 

gwerthfawrogi. Pe bai un nawr yn ymestyn llinell o B tuag at D, yn orthogonal i AC, gan hyn 

yn creu triongl ACD, mae'n bosibl mabwysiadu sawl safle ar hyd llinell BD. Fe welir 

cysylltiadau blaenorol ar hyd llinell AC yn wahanol o bob pwynt at hyd y llinell BD, h.y. mae'n 

haws ac yn well amcangyfrif yn weledol y pellter a'r berthynas fathemategol rhwng AB o D nag 

yw hi ar hyd yr un axis, o C. Mae'r fath yma o ymdriniaeth, lie bod polaredd deuol llinellol yn 

cael ei gyflwyno, yn debyg i'r hyn sy'n cael ei amlinellu gan George Kelly yn ei lyfr^4 Theory 

of Personality: the Psychology of Personal Constructs, ond lie mae'n datblygu hwn yn llawer 

pellach o fewn ystod o ganlynebau eraill.

Mae'n anodd cwmpasu syniadau athronyddol uwch-ddatblygedig yn nhermau hefyd o 

fathemateg, seicoleg neu, yn wir, unrhyw ffurf arall o ymholi gwyddonol a dadansoddiadol. 

Ond beth fyddwn yn ei haeru yw mai'r pellach yr ymestynnir yr ymholiad, y mwyaf dwys ac 

eang yw'r wybodaeth a'r deall. Yn y pen draw, bwriad fy ngwaith celfyddydol i yw i 

ddatganiad cynnig diffuant at ddeall egwyddorion o fewn maes eithaf anodd, yr hyn rwy'n 

cyfeirio ato fel 'is-strwythurau mathemategor - y rhain sydd yn gyson ac yn hollfyd, sy'n 

tanseilio gwyddoniaeth bywyd - ac wedyn i'w mynegi trwy'r estheteg o frurfiadau gweledol, ar 

yr un pryd heb golli gwir gysegredigrwydd ymglymiad at wyddoniaeth. Rwy'n angerddol
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ynglyn a'r egwyddorion creiddiol gwyddonol sy'n tanseilio ein byd cyffredin materol a 

meddyliol, yn enwedig ein gallu eilhriadol i ganfod, lie bod yma anghysonderau yn ein cyfeirio 

at 'arall' fyd ontolegol, yn hollol ar wahan i ymwybyddiaeth ffenomenolegol. Efallai fod ein 

canfyddiad o ymwybyddiaeth yn gystrawiaeth feddyliol hollol ffals, wedi ei ffurfio'n 

annibynnol gan weithgareddau niwrolegol, fel bod arbrofion dadleuol Benjamin Libet yn debyg 

o'u harwyddo. Fe hyrwyddodd Libet gyfres o arbrofion dadleuol, yn cynnwys llawdriniaeth 

niwrolegol ymyrydol wrth fewnosod chwiliedydd a allai ddatgelu gweithrediadau niwrolegol yn 

ddwfn yn yr ymennydd. Yn ei lyfr eang-ystyriol, Consciousness Explained, mae Daniel Dennett 

yn gwneud cyfeiriad arbennig at yr arbrofion hyn (Dennett, 1991: 153-166) a'r 

gwrthwynebiadau sydd wedi codi ynglyn a'u dehongliad. [Mae Tor Nerretranders, yn ei lyfr 

The User Illusion, yn cynnig mewnwelediad dwys i'r wyddoniaeth sydd y tu 61 i ganfyddiad, ac 

mae'n ymroddi penned gyfan i arwyddocad gwaith Libet (Nerretranders, 1999: 213-250), wrth 

amlinelli'r cefhdir i, a dadansoddiad manwl ardderchog o'r, wyddoniaeth gymhleth sy'n 

gymysg, h.y. i unrhyw un a'r diddordeb i edrych ymhellach mewn i'r pwnc hynod ddiddorol 

hwn.]

Yn gyffredinol felly, mae canlyniadau'r arbrofion chwyldroadol yma yn tueddu i awgrymu 

fod yno tua banner eiliad o ohirio rhwng (i) tystiolaeth o danio nerfol sy'n nodi'r union foment o 

weithred echddygol/cyffyrddol sydd wedi ei annog yn ystyriol, a'r (ii) union foment pan 

benderfynwyd yn ymwybodol ar y weithred. Os ydym yn penderfynu gweithred yn ymwybodol 

o flaen Haw trwy feddwl, mae'n glir y byddwn yn disgwyl y dylai'r meddyliad fod yn flaenorol 

i'r dystiolaeth nerfol o'r weithred a gafwyd ei annog gan y meddyliad hwn ond, yn 61 y 

dystiolaeth arbrofol yma, mae'r debygfod y gwrthwyneb yn bodoli. Nid wyf am ystyried yr 

anomaledd yma ymhellach, oherwydd i ddeall yr holl wyddoniaeth fanwl sy'n gyfrannog i'r 

gyfres o arbrofion a'u hyrwyddwyd (Libet, 1981) byddai'n rhaid cael gwybodaeth uwchraddol o 

niwroleg, sydd yn wyddoniaeth arbenigol a chyfriniol: ac nid pawb sy'n cytuno gyda 

chanlyniadau Libet (Churchland, 1981), yr hyn sy'n dilyn i gasgliad tra chwyldroadol. Mae'n 

glir fod gan y ffordd y dehonglir canlyniadau arbrofion Libet goblygiadau mawr ynglyn ag os 

oes gennym unrhyw 'ewyllys rhydd' o gwbl. Yn y pen draw felly, hyd yn oed os ydym yn
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arddangos cymhlethdod mawr, ac wedi esblygi tua'r eithaf, ydi e'n bosib ein bod ni i gyd ond yn 

organeddau biolegol adweitheddol, lie bod ein gallu ac ansawdd gwahanol o ganfod yn cael eu 

rheoli gan efFeithiau cymwys mewndarddol ac alldarddol, ac fel bod ymwybyddiaeth yn 

bodoli'n syml fel effaith olynol i'r hyd sydd wedi ei benderfyni o flaen Haw, yn hollol y tu allan 

i'n rheolaeth, er y byddem am gredi'r gwrthwyneb? Mae'r cwestiwn dyrys yma o 'ewyllys 

rhydd' yn dueddol o godi eto yn y bennod yma, ac o bryd i bryd yn y rhai canlynol, lie bod 

hefyd ymglymiad at ddehongliadau hanesyddol o fewn tiriogaeth ddiwinyddol, yr hyn sydd 

cfallai yn amgyffrediad hollol wahanol i beth a fyddai gwyddonwyr yn eu golygu wrth 'ewyllys 

rhydd' biolegol. [Mae'r fam Gatholig yn glynu at draddodiad, lie bod ysgrifau deongliadol 

Beiblaidd a phersonol St. Thomas Aquinas (1225-12740) yn dal i fod yn ddylanwadol a lie 

mae'r farn bod dyn yn sicr gydag ewyllys rhydd yn ddi-newid. AT y pwnc yma, mae detholiad 

allan o Summa Theologica (1265-1274) Aquinas, wedi ei gynnwys fel Atodiad 1.]

1.2 Athroniaeth a sylfaeni mathemategol

Beth felly, fel gwyddonwyr heb yr arbenigedd cymwys, y medrwn ddeall am 

ymwybyddiaeth, a'r hyn sy'n ei wneud yn bosib, h.y. canfyddiad? Fel sefydlwr honedig 

athroniaeth fodem, bathodd Rene Descartes (1596-165) yr ymadrodd cyfarwydd / think, 

therefore I am (Chavez-Arvizo, 1997: 92). Efallai y dylid ei gyflwyno Mjepense, doncje suis, 

fel ei cyhoeddwyd yn wreiddiol yn y Ffrangeg o fewn Discourses on the Method, 1637, ond mae 

nawr yn cael ei ddifynnu yn fwy ami yn y Lladin fel cognito ergo sum, fel y byddai wedi ei 

fynegi wedyn yn ei Principles of Philosophy, 1644. Medraf fy hunan ond gweithio o 

gyfieithiadau pellach i'r Saesneg a dehongli ystyr, yn gyntaf yn gyfatebol i'n dealltwriaeth 

fodern wyddonol o'r broses ganfyddol, ac wedyn fel mae'n berthnasol i grediniaeth. Heblaw 

problemau gyda arlliw wrth gyfieithu - a dyna phaham nad wyf i, trwyddi draw, yn trosi i'r 

Gymraeg unrhyw gyfieithiad a'i gwnaethpwyd i'r Saesneg, unrhyw deitl neu unrhyw 

ddyfyniad yn y Saesneg, felly yn osgoi unrhyw newidiad i ystyr a fyddai'n bosib fel arall - mae 

Descartes, yn para. 32 (Rhan IV) o'i Discourse on the Method, yn rhagymadrodd gyda'r 

datganiad yma:
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... it is sometimes requisite in common life to follow opinions which one knows to be 
most uncertain, exactly as though they were indisputable ... in this case I wished to 
give myself entirely to the search after truth ...

(Chavez-Arvizo, 1997: 91)

Byddwn i yn honni fod y rhan cyntaf o'r datganiad uchod yn ymwneud a'r un seicoleg sy'n 

gysylltiedig a beth sy'n bodoli i lawer fel ffurfiadau ieithyddol o grediniaeth greiddiol. Wedyn, 

mae yno'r cais mwy heriol a llawer mwy anodd i'w wneud - yr ymchwil tuag at wirionedd. Er 

fod yno hefyd brosesau ffals o fewn ein gallu i ganfod, mae'n ofynnol yma ein bod yn 

datgymalu yn anwythol pob haenen a chysylltiad deallusrwydd, i gyrraedd yn ddiweddol at 

ymgyffrediad creiddiol ac at sylfaen (mathemategol) sydd yn feintiol gadam. Dim ond wedyn 

mae'n bosibl gwneud y daith wrthdroedig er mwyn deall yn gyfan gwbl y broses sy'n 

arwyddedig gan gymhlethdod creadigaeth ac esblygiad presennol o'n byd biolegol. Mae'n glir 

felly y bydd diddwythiad o hyd yn broses amheus, fel bod effeithiau cymhlethdod yn cynyddu 

ac epistemoleg yn ehangu. Yn ei grynswth, mae hyn yn cwmpasu'r holl broses o'r meddwl 

(mind) ac hefyd o feddwl (thought).

Yn ei Rules for the Direction of the Mind mae Descartes yn gwneud yn glir ei fara ynglyn a 

natur greiddiol mathemateg fel yr hyn a all arddangos pendantrwydd:

... in our search for the direct road towards truth we should busy ourselves with no 
object about which we cannot attain a certitude equal to that of the demonstrations of 
arithmetic and geometry.

(Chavez-Arvizo, 1997: 7)

Gyda'r Haw, wrth gyfeirio at bendantrwydd yn y byd modern, rhaid bod yn effro i'r nifer o 

gam-ddehongliadau o'r term 'egwyddor amhendant', neu'r 'uncertainty principle', term a'i 

cymerwyd o faes ffiseg cwantwm (Hawking, 1988: 53-61), wrth iddo gael ei ddefnyddio y tu 

allan i'w diriogaeth cymwys. Yn yr un modd, mae geometreg hirgrwn a hyperbolig yn hollol 

gyson pan fo'n cyfeirio at y plan-wyneb priodol o fewn y geometreg berthnasol. Ond pan fo hyn 

yn codi'r tyb fod geometreg plan-wyneb Euclid yn ffals, nid yw ond yn dangos diffyg 

dealltwriaeth o'r realedd nad yw geometreg hirgrwn na geometreg hyperbolig - nac unrhyw 

geometreg hyd yn oed mwy cymhleth na hyn, e.e. o fewn 'gwasgared Hilbert' - yn bosib eu 

hamgyffred na'u diffinio heb fodolaeth o'r meddylddrych o geometreg Euclid ei hunan. Heb yr
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axiom cynhennus o'r gosodiad cyfochri, h.y. y burned gosodiad, mae pob geometreg yn 

anghyflawn. [Gweler Atodiad 2 am osodiad cyfochri Euclid.]

Yn yr un modd, mae egwyddorion gwirebol yn weithredol hefyd o fewn rhifogrwydd. Mae'n 

glir na allwn gael unrhyw syniad neu ddealltwriaeth o rifai 'cymarebol' nac 'anghymarebol' heb 

y pendantrwydd o'r meddylddrych o 'gyfanrif. I bob rhifyddeg a geometreg mae yno'r sail 

gadam o rifai. Dim ond oherwydd bod gennym y syniad clir o'r cyfanrwydd hollol sydd yn 

greiddiol o fewn ein dealltwriaeth feintiol o beth yw rhif ei fod yn bosibl i ni allu deall 

hudoliaeth y Gyfran Euraidd, er enghraifft, yr hyn sy'n cael ei dynodi gyda'r symbol hanesyddol 

cp (phi / fi), hefyd yn cael ei dynodi, mewn rhai llyfrau mathemateg, gyda llythyren Roegaidd 

arall, sef T (taf). Ei fformiwla feintiol yw (^5 + l)/2, sydd yr un peth a'r rhif anghymarebol 

1.61803398875... Mae'n medri fodoli naill ai'n rhifol anghymarebol neu, ar yr un pryd, fel 

hanfod hollol gynhwysol a sylweddol; ffurf geometrig berffaith. Heblaw hyn, mae ein 

hamgyffrediad o 'rifau real' yn ddibynnol ar ein gallu i synio pwyntiau mesuradwy ar hyd 

llinell. [Gweler Atodiad 3 am ddiffiniadau termau a'i defnyddir yma.] Er, efallai, nad yw 

unrhyw beth yn y byd mesuradwy corfforol yn hollol fanwl gywir, ni allwn wybod hyn heb 

union-berffeithrwydd ei hunan, yr hyn sydd yn ddiamod.

Yn y pen draw, mae mathemateg pur yn ymwneud a'r arwyddid a defnydd o ystyriaeth 

fesuradwy union, sydd wedyn yn medru ei ymroi o fewn maes yr ansoddol. Mae pa mor 

berffaith a diamod a fyddo'r broses yn diffinio natur yr iaith a'i defhyddir, ac felly mae 

mathemateg yn datblygu i fod yn iaith o berffeithrwydd ac o feddyliad. Yn holl bwysig, mae'n 

rhaid iddo fod yn sicr ac yn ddibynnol fel ein bod yn gallu gwerthfawrogi'r gwrthwyneb. Mae 

Marcus Giaquinto yn datgan yn y diweddglo i'w lyfr, The Search for Certainty: A Philosophical 

Account of Foundations of Mathematics:

The final balance, then, is positive. Though we cannot be certain of the reliability of 
all of classical mathematics, we can be certain of the reliability of a significant part of 
it, and we can be confident in the reliability of all of it.

(Giaquinto, 2006: 229)

Rwy'n glir yn fy meddwl fy hunan ynglyn a nodweddion geometreg Euclid, yr hyn a welaf 

yn bendant ac yn fanwl gywir. Pan ddaw at ddefnyddiad ymarferol, rwy'n ystyriol o'r hyn sy'n
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ddamcaniaethol gywir, yn gywir yn ei fanylder, gyferbyn a'r hyn y byddai ein canfyddiad 

gweledol ansicr yn ein deni i gredu. Mae'n hawdd i ni gael ein twyllo i ystyrio bod rhai 

perthnasau geometrig neu gyfraneddau yn ddilys, dim ond iddynt wedyn, ar 61 cyfrifiad gofalus, 

droi allan i fod ond yn frasgywir, er weithiau yn agos iawn i'r nod.

1.3 Prawf Mathemategol o Dduw?

Yn troi yn 61 nawr at Descartes, ac with ei fod wedi ystyried beth mae'n bosibl iddo gredu 

sy'n wir o safbwynt ymwybyddiaeth fiolegol - h.y. / think, therefore lam- mae'n ddiddorol ei 

fod yn medru, ar 61 beth yw cyfres o ymresymiadau cyfresymiadol Socratig, dod i'r casgliad:

... that all the things that we very clearly and very distinctly conceive of are true, is certain 
because God exists, and that He is a perfect Being, and that all that is in us issues from Him.

(Chavez-Arvizo, 1997: 96) 

Fel mae A. K. Stout yn datgan yn ei draethawd, The Basis of Knowledge in Descartes:

Thus Descartes has in fact invoked God to prove the truth of the same general rule with 
which he started - that all that is clearly and distinctly perceived is true.

(Doney, 1970: 176)

Mae Duw Descartes felly, byddwn yn tybio, yn dduwdod sy'n ffynni o ryw fath o reswm, o 

ddidyniad; cread meddwl goruchafol mathemategol. A alii hwn fod yr un duw a Duw yr 

Iddewon, neu'r Duw a'i dygwyd ymlaen gan y Cristnogion, wedyn i'w feddiannu gan Islam? 

Mae'n glir nad yw Descartes yn cynnig gwiriad o Dduw mewn termau ffrwyth unrhyw gredo 

neu ddiwylliant fel etifeddiaeth anthropolegol. I'r gwrthwyneb, cysyniad Descartes o Dduw 

yw'r hyn a all ei ddilysu gan resymeg yn unig. Wrth gyfeirnodi gwirioneddau gosodiadol 

geometreg fel hanfodion ar y lefel metaffisegol, neu fel 'ffurfiau' - ar wahan i'w harddangosiad 

yn y byd materol - mae Descartes yn galw ar 'weithred ffydd' cyffelyb yn ei ddilysiad o Dduw, 

fel y mynegai yn ei Discourse on the Method:

... I saw very well that if we suppose a triangle to be given, the three angles must certainly be 
equal to two right angles; but for all that I saw no reason to be assured that there was any 
such triangle in existence, while on the contrary, on reverting to the examination of the idea 
which I had of a Perfect Being, I found that in this case existence was implied in it in the 
same manner in which the equality of its three angles to two right angles is implied in the 
idea of a triangle; or in the idea of a sphere, that all the points on its surface are equidistant 
from its centre, or even more evidently still. Consequently it is at least as certain that God,
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who is a Being so perfect, is, or exists, as any demonstration of geometry can possibly be.

(Chavez-Arvizo, 1997: 94)

A ydym, serch hynny, am feddwl fod Descartes, ar yr un pryd, yn cyfeirio at Dduwdod 

diwylliannol, neu ydy e'n dymuno dilysu'r syniad o dduw cyffredinol yn unig? Byddwn yn 

wynebu'r un broblem o gyfeiriadaeth pan fydd eraill am ddilysu Duw yn yr un modd, h.y. tnvy 

resymeg, yn benodol Baruch Spinoza (1632-77). Ar y Haw arall, roedd Duw Spinoza yn 

gysyniad llawer mwy pantheistig gan ei fod wedi gwrthod crefydd ei gefiidir diwylliannol, sef 

Iddewiaeth. Yn ei Ethics (fe'i cyhoeddwyd yn 1674), sydd yn llawn o ddatblygiadau 

cyfresymol a'u ffurfiwyd allan o ddatganiadau gosodiadol amheus, mae'n ymgeisio profi 

bodolaeth a nodweddion Duw wrth ddynwared strwythur profion geometrig Euclid a chymysgu 

hyn gyda'r un fath o ymresymiadau llenyddol a'u mabwysiadwyd gan Descartes. Ar fyr o dro, 

mae'n cyflwyno'r un ymresymiad cylchog: 

Proposition 11

God - in other words a substance consisting of infinite attributes, each of which expresses 
eternal and infinite essence - necessarily exists.

Demonstration. If you deny this, conceive (if this can be done) that God does not exist. 
Therefore (by Axiom 7), his essence does not involve existence. But this (by Proposition 7) is 
absurd; therefore, God necessarily exists. Q. E. D.

(Parkinson, 2000: 82)

[Mae Axiom 7 yn datgan 'the essence of whatever can be conceived as not existing does not 

involve existence' (Parkinson, 2000: 76), a Proposition 7 yn datgan 'it belongs to the nature of 

substance to exist' (Parkinson, 2000: 78).]

1.4 Y Dilechdid

Canrif yn ddiweddarach, datblygodd George Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) system 

gymhleth o athroniaeth sy'n ymwahanu'n glir y Duw o resymeg o'r Duw Beiblaidd. Mae'r 

syniad o Dduw unigol a llwyr, yn anfeidrol ei faint a'i natur, yn datblygu allan o wawriad 

ymwybyddiaeth. Mae hyn yn cael ei drin o fewn ei Logic, cyhoeddedig 1812-16. Yma, mae 

hefyd yn cyfeirio at fathemateg wrth iddo ddatblygu ei syniadau, ond nid yw'r iaith mae'n ei 

ddefhyddio - efallai y byddai'n gliriach yn yr Almaeneg - o angenrheidrwydd yn hyrwyddo
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gwell deallusrwydd o'r syniadau cymhleth sydd ynghlwm i unrhyw ymchwil mewn i fetaffiseg:

Number is a thought, but thought in its complete self-externalisation. Because it is a thought, 
it does not belong to perception: but it is a thought which is characterised by the externality 
of perception. - Not only therefore may the quantum be increased or diminished without end: 
the very notion of quantum is thus to push out and beyond itself.

(Wallace, 1892: 195)

Mae'r syniad o rif fel amgyffrediad, a'i ddatblygiad mewn damcaniaeth rhifol, yn glir i mi, 

yn enwedig wrth iddo gael ei ymroi'n ddemyddiol: ond 'thought' a 'thought in its complete 

extemalisation'? Nid yw yn glir i mi fod yma ystyr penodol. 'Thought': a fyddem yn deall ei 

wir ystyr fel fallai y byddem yn ei dderbyn mewn seicoleg gyfoes? A beth mae Hegel yn ei 

olygu wrth ganfyddiad: y gwir biolegol a'r ffenomenolegol, neu ryw broses feddyliol arall, mwy 

nifylog? Dyma ble mae'r elfen semiotig o iaith a 'meddwF yn achosi anawsterau ac, i fi, mae 

claerder mathemateg yn cynnig cymorth.

Fe all iaith fod yn arf gref wrth fynegi'r ansoddol. Lie bo'r elfen glinigol a meintiol o 

fathemateg yn creu'r frurfiol ac yn gwneud yn gywrain, mae iaith yn 'meddalu' ac yn gwneud 

yn fwy hyblyg. Mae iaith yn medru swyno fel y mae canfyddiad, h.y. canfyddiad yn yr ystyr 

o'n medru 'synhwyro', megis wrth weled, clywed, cyffwrdd, blasu, arogli. Mae'n siwr fod yr 

ymysgarol yn ansoddol, ond pan fo'r gwyddonydd yn dadansoddi'r prosesau cymhleth sy'n 

gyswllt (y ffiseg, y cemeg, y fioleg), nid yw dealltwriaeth addas yn bosibl heb y credo sylfaenol 

o'r mesuradwy. Hyn yw'r ymresymiad sy'n rhedeg yn gyson trwyddi draw'r traethawd yma, ac 

wrth i themau gael eu datblygu, fe'i gwelir i fod yn dyngedfennol yn y broses feddyliol ac i

gread fy nyfeisiadau.

Wrth droi yn 61 at Hegel, yn 1807, rhagflaenwyd ei Logic gan ei Phenomenology of Spirit, lie 

mae'n trin ysbrydoliaeth y meddwl. Yma, wrth iddo drafod ystyr cysyniadau megis enaid, 

ymwybyddiaeth, y meddwl, moesoldeb ac etheg, mae'n gwneud cysylltiad blaenorol byr gyda 

diwinyddiaeth, er nad yw'n gwneud unrhyw gyfeiriad neilltuol Beiblaidd:

The word 'Mind' (Spirit) - and some glimpse of its meaning - was found at an early period: 
and the spirituality of God is the lesson of Christianity.

(Wallace, 1894: 7, as Part 384 of the Encyclopaedia) 

Roedd Philosophy of Nature Hegel i'w chyhoeddi yn olaf, yn cael ei lledaenu yn gyntaf
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mewn ffurf gyhoeddedig yn 1816, fel yr ail o drioleg, gyda'r teitl cyfunol Encyclopaedia. Yma, 

mae'n amlinelli beth mae'n ei ddeall ac yn ei wybod o'r byd naturiol mewn termau 

gwyddoniaeth, ymgais eithaf elfennol at wybodeg. Ond cyn iddo durio mewn i beth y gallai fod 

yn wyddoniaeth feintiol, mae Hegel yn esbonio ei syniad ef o Natur mewn perthynas a'i system 

o athroniaeth, fel yn y Zusatz i Adran/ Section 247:

If God is all-sufficient and lacks nothing, why does He disclose Himself in a sheer Other of 
Himself? The divine Idea is just this: to disclose itself, to posit this Other outside itself and 
to take it back again into itself, in order to be subjectivity and Spirit. The Philosophy of 
Nature itself belongs to this path of return; for it is that which overcomes the division 
between Nature and Spirit and assures to Spirit the knowledge of its essence in Nature.

(Miller, 1970: 14)

Mae hwn eto, efallai o anghenraid, yn fynegiant 'ieithyddoF o syniad athronyddol astrus 

iawn, ac mae ei ddehongliad yn ddibynnol ar ddeallusrwydd o'i iaith, lie bod hyn mewn 

cyferbyniad a'i fynegiant trwy 'iaith ddealladwy gyffredinol'. Tybied oes yno fan cyfamod 

rhwng y mwy cysyniadol ac ansoddol (datganiedig yn ieithyddol), a'r mwy cadarn a meintiol 

(ac yn ddatganiedig yn fathemategol)? O fewn ei ddadansoddiad o Amser ac Agendor, Rhwng 

Rhan/Section 154 hyd at 261, mae Hegel yn datblygu ei farn ynglyn a phwrpas a safle 

mathemateg o fewn ei gynllun. Ymddengys bod Hegel o'r fara mai disgyblaeth ar wahan yw 

mathemateg, hynny o fesur, ac nid felly yn arf neilltuol ddefiiyddiol tuag at feddwl:

The simple elementary figures and numbers, on account of their simplicity, can be used for 
symbols without fear of misunderstanding; but even so, these symbols are too heterogeneous 
and cumbersome to express thought. The first efforts of pure thought had recourse to such 
aids, and the Pythagorean system of numbers is the famous example of this.

(Miller, 1970: 38)

Mae Hegel wedyn yn helaethu ar beth mae'n ei ddeall o beth sydd yn wyddoniaethau eithaf 

cymhleth a mathemategol iawn, fel yw'r achos gyda golau (Rhan/Section 275 hyd at 277). Yn 

anffortunus, mae yn tueddu eto at y metaffisegol, ac mae'n dra beimiadol o unrhyddealltwriaeth 

wrthwynebol, fwy materol ei natur. Mae'n eithaf dibrisiol o Newton:

The conception of discrete, simple rays of light, and of particles and bundles of them, which 
are supposed to constitute a limited expansion of light, is of a piece with those other 
barbarous categories for whose prevalence in physics Newton is chiefly responsible.

(Miller, 1970: 92)
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Roedd Newton yn athrylith o wyddonydd damcaniaethol ac yn ddiffuant yn ei ymdrechion 

tuag at ddealltwriaeth. Person dewr sy'n ymgeisio damcaniaethu yn a priori wrth weithio gyda 

thystiolaeth empirig gyfyngedig. Yn wir, roedd honiad Newton fod yna gysylltiad 

mathemategol rhwng un raddfa gerddorol (Pythagoreaidd) neilltuol a'r saith 'lliw' a'i 

hesboniwyd ganddo wrth ddargyfeirio golau trwy brism heb fod yn hollol gywir. Yn ei 

amddiffyn, nid oedd ganddo unrhyw fodd empirig i brofi hyn. Serch hynny, byddwn yn dadlau, 

roedd y 'syniad' o ryw fath o berthynas Pythagoreaidd yn un dilys, ond iddo gymryd (fel petai 

wrth grediniaeth) un raddfa neilltuol fel patrymlun, hynny o'r modd Doraidd (Newton, 1952: 

154-5 & 212). Mae'n ddiddorol fod Hegel, yn ei adran ar Sain/Sound (Rhan/Section 300 hyd at 

302) yn derbyn ac yn dangos ei ddealltwriaeth o fathemateg Pythagoreaidd, a'i berthnasedd wrth 

ddeall sut mae'r gallu i wahaniaethu traw yn bosibl. Serch hyn, pan ddaw at ysgrifennu am ei 

ddealltwriaeth ynglyn a lliw, mae dylanwad Goethe yn amlwg iawn (Miller, 1970: 194-217, 

Part 320 allan o Encyclopaedia). Roedd Goethe, wrth gwrs, yn nodedig am ei wrthwynebiad i 

syniadau Newton mewn ffurfiad o Ddamcaniaeth Lliw, a thuag at fathemategwyr yn enwedig.

Rwyf wedi gwneud astudiaeth arbennig o'r berthynas fathemategol sy'n ddamcaniaethol 

bosibl rhwng gwahanol donfeddi sydd, wrth eu cyfuno, yn creu'r canfyddiad o liwiau unigol yn 

yr ymennydd. Cymharais hyn gyda'r raddfa gerddorol hanner-tonol ( 12^2), tamaid yn wahanol i 

Newton, yn cyrraedd at rhai cyfraneddau N2 diddorol (gyda'u cyfwerthoedd agos 

Pythagoreaidd) sydd yn gyffredin i (i) berthnasau amrywiol o fewn y sbectrwm lliw a (ii) 

chyfhodau cydgordiol mewn swn. Mae'r patrymlun yma yn esbonio'r cyfraneddau cyfatebol o 

fewn damcaniaeth lliw Hehnholtz-Maxwell-Young, fel y mae i gyfraneddau hollol gwahanol 

ond perthynol o fewn damcaniaeth lliw cyferbyniol/gwrthwynebol Hering. Yn ychwanegol, 

mae'r patrymlun gweledol a rhifol yma yn arwyddo'r berthynas fwy cymhleth ond cyfunol 

rhwng y lliwiau cyflenwol a all arwyddo, o bosib, sut mae'r effaith o liw-newid yn cael ei 

gynhyrchu lie bod lliwiau yn cydgyffwrdd. Mae'n ddigonol dweud fy mod yn dal i deimlo rhyw 

faint o ddryswch enigmatig wrth ymgeisio dealltwriaeth hollol o'r wyddoniaeth sy'n gyfrifol am 

gyfres o brosesau lie bod y golau cychwynnol sy'n taro ar wrthrych allanol yn cael ei ganfod fel 

testun lliw a ffurf oddrychol o fewn yr ymennydd.
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1.5 Y gwahaniad ffenomenolegol/ontolegol

Yn fy sylwadaeth ar ddilechdid Hegel, ac mewn mannau eraill, rwyf wedi defhyddio' rterm 

'metaffiseg'. Rwyf wedi bod yn defhyddio'r term yma, heb fod yn neilltuol ac with fod yn 

eithaf rhydd, fel yn ymdrin a syniadau sylfaenol o realedd, bodolaeth, sylwedd, achosiad, ayyb. 

Yn siarad yn gyffredinol felly, mae diffiniad y geiriadur yn cyfeirio atom fod metaffiseg yn 

ymwneud a:

... an understanding of the ultimate reality which lies behind that which we confront in 
sensory experience. This understanding is not itself based on sensory experience, but on 
rational analysis or insight.

(Mautner, 2000: 351)

Yn wir, cyn amser Hegel, cynigodd Immanuel Kant (1724-1804) i oleuo mwy ar y broblem 

yma o'r ddeuoliaeth ein bod yn ymwybodol ohono: rhwng yr hyn yr ydym yn ei wybod sydd yn 

amodol ac yn ffenomenolegol, a'r diamgyffrediad 'aralF sy'n ymwneud a 'meddwl'. Mae yno'r 

wybodaeth ddiamheuol o ryw ddeallusrwydd sydd y tu allan a ger bron ein byd amodol, rhyw 

fath o ontoleg sy'n hollol ar wahan i'n rheidrwydd. Mae'n ymddangos fod yr ontoleg yma yn 

ymgodi ynom ryw ymwybyddiaeth sy'n galluogi dedfrydau a priori; ond i'r 'mewnddimadaeth' 

yma gael ei wirioni, mae'n rhaid iddo gael ei brofi gyda'n cynhwysderau cyfyngedig 'arall', 

sy'n cael eu gorchymyn gan ansicrwydd y 'meddwl', yr hyn sy'n gaeth i wybodaeth amherffaith 

a'i crewyd allan o fewnddodiant y synhwyrau. Dyma eiriau adnabyddus Kant ar y pwnc yma:

all the "ideas" that come to us involuntarily (as those of the senses) do not enable us to know 
objects otherwise than as they affect us; and consequently that as regards "ideas" of this kind 
even with the closest attention and clearness that the understanding can apply to them, we 
can by them only attain to the knowledge of appearances, never to that of things in 
themselves.

(Abbott, 1923: 70)

Hyn medrwn ei gyfeirio'n uniongyrchol at ddeall ymwybyddiaeth ond, i Kant, mae'r 

egwyddor yma yn weithredol hefyd o fewn y moesau, oherwydd mae'r dyfyniad uchod wedi ei 

godi allan o'i Fundamental Principles oftheMetaphysic of Morals, a'i cyhoeddwyd gyntaf yn 

1787, lie mae'n crybwyll y pwnc o stad anghymewidiol 'yr ewyllys'. Ond roedd y testun yma o 

wybyddiaeth wedi ei grybwyll ganddo yn flaenorol, ac yn gynhwysfawr, o fewn cyd-destun



21

rhyw fath o ddiddwythiad trosgynnol, wedi ei ddatblygu allan o'r berthynas rhwng yr a priori 

sCr a posteriori, hyn yn ei The Analytic of Pure Reason, a'i cyhoeddwyd yn gyntaf yn 1781. 

Yma mae'n cynnwys cyfatebiaeth fathemategol:

... if it were to be supposed that space and time are in themselves objective and conditions of 
the possibility of things in themselves, then it would be shown, first, that there is a large 
number of a priori apodictic and synthetic propositions about both, but especially about 
space, which we will therefore here investigate as our primary example. Since the 
propositions of geometry are cognized synthetically a priori and with apodictic certainty, I 
ask: Whence you take such propositions, and on what does our understanding rely in 
attaining to such absolutely necessary and universally valid truths? There is no other way 
than through concepts or through intuitions, both of which, however, are given, as such, 
either a priori or a posteriori. The latter, namely empirical concepts, together with that on 
which they are grounded, empirical intuition, cannot yield any synthetic proposition except 
one that is also merely empirical, i.e., a proposition of experience; thus it can never contain 
necessity and absolute universality of the sort that is nevertheless characteristic of 
propositions of geometry.

(Guyer, 1998: 187)

Er hyn, with iddo ddod i ddiwedd datblygiad cymhleth o'i thema o fewn y llyfr hwn, mae 

Kant yn dod i'r canlyniad fod 'the belief in a God and another world is so interwoven with my 

moral disposition that I am in as little danger of ever surrendering the former as I am worried 

that the latter can ever be torn away from me' (Guyer, 1998: 689). [Bydd yn ddiddorol 

cymharu'r farn yma gyda beth sydd gan Pascal i'w ddweud ar yr union bwynt yma, ac sydd yn 

cael ei drafod ar ddiwedd Rhan 1.6 Metaffiseg a'r Duw diwinyddol o'r bennod yma.] Mae'r 

safiad metaffisegol mewngysylltiad a'r pwnc o 'ryddid yr ewyllys' yn cael ei ehangu ymhellach 

yn ei Dialectic of Practical Reason, a'i cyhoeddwyd gyntaf yn 1788, blwyddyn ar 61 

Fundamental Principles of the Metaphysics of Morals. Yma mae'n datblygu ymhellach ei ddadl 

foesol, ac mae'n arwyddo y dylai cred mewn rhadlonrwydd Duw fod mewn perthynas a'r hyn a 

welai Kant fel dyletswydd uwch gan yr unigolyn tuag at berchen o'i ymroddiad i'r pwrpas hwn:

Therefore those who placed the end of creation in the glory of God (provided that this is not 
conceived anthropomorphically as a desire to be praised) have perhaps hit upon the best 
expression. For nothing glorifies God more than that which is the most estimable thing in the 
world, respect for His command, the observance of the holy duty that His law imposes on us, 
when there is added thereto His glorious plan of crowning such beautiful order of things with 
corresponding happiness.

(Abbott, 1923: 228)

Mae Kant yn gwneud hyn yn amodol:
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That in the order of ends, man (and with him every rational being) is an end in himself, that 
is, that he can never be used merely by any (not even God) without being at the same time an 
end also himself, that therefore humanity in our person must be holy to ourselves, this follows 
now of itself because he is the subject of the moral law, in other words, of that which is holy 
in itself, and on account of which and in agreement with which alone can anything be termed 
holy. For this moral law is founded on the autonomy of his will, as a free will which by its 
universal laws must necessarily be able to agree with that to which it is to submit itself.

(Abbott, 1923: 229)

Mae'n glir nad yw Kant yn rhyddhau'r unigolyn o'i oblygiadau. Wedyn, yn Religion within 

the Limits of Reason Alone, a'i cyhoeddwyd yn gyntaf yn 1793, mae Kant yn parhau ymhellach 

gyda materion diwinyddol sy'n ymwneud a moesoldeb, sef 'drygioni' a 'pechod gwreiddioF. 

[Mae hyrwyddiad o'r syniad Beiblaidd o 'bechod gwreiddiol' yn cael ei briodoli i Augustine o 

Hippo (354-430), cyfoeswr Sant Jerome (347-420)]. Er, efallai, medr y teitl awgrymu'r 

gwrthwyneb, mae Kant nawr yn fodlon derbyn athrawiaeth Feiblaidd lle'i derbynnir gan bawb 

fod y byd wedi dechrau mewn stad dderbyniol 'all agree that the world began in a good estate' 

ac y bydd yr hapusrwydd hyn yn diflannu fel breuddwyd gyda dinistriad y byd ar y Diwmod 

Olaf ar 61 Cwymp tuag at ddrygioni 'this happiness vanished like a dream and that a Fall into 

evil' will end 'with the Last Day and the destruction of the world at hand' (Greene, 1960: 15). 

Er hyn, mae'n ei wneud yn glir nad yw cred mewn tynged hanesyddol yn diddymu dyn o'i 

oblygiadau fel unigolyn, oherwydd 'man himselfmust make or have made himself into 

whatever, in a moral sense, whether good or evil, he is or is not to become' (Greene, 1960: 40). 

Mae'n glir fod Kant, yn y diwedd, wedi cymryd 'rheswm' i olygu rhywbeth arall hollol wahanol 

i'r hyn nad yw'n cael ei orchymyn gan 'ffydd', sy'n dangos perthynas anghyson rhwng ei 

ddadansoddiad blaenorol o'r broses ganfyddol (trwy resymeg a priori) sy'n diweddi mewn 

gwybyddiaeth, a'r safbwynt diwinyddol o ymgymryd gyda'r hyn (trwy ffydd grefyddol) y mae 

yn ei dderbyn yn wirfoddol o etifeddiaeth ei febyd.

1.6 Metaffiseg a'r Duw diwinyddol

With gwrs, mae hyn nawr yn codi'r cwestiwn, beth ydym yn ei olygu pan em bod yn siarad 

am Dduw? Mae'n glir fod yma broblem, fel y mae i Kant ac i eraill lawer, pan fod y Duw
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Beiblaidd yn cael ei ddrysu'n gyfystyr gyda'r cysyniad o 'dduw o'r meddwl'. Y pellach yr awn 

yn 61 mewn hanes cwestiynu athronyddol, y mwyaf yw'r ymddangosiad o ymdoddiad. Er 

enghraifft, er yr oedd yn fathemategwr ac yn feddyliwr hynod ddwys, ni fedrai Gottfried 

Wilhelm Leibniz (1646-1716) ymwahanu ei ffydd mewn Duw diwinyddol o'r un a'i 

hesboniwyd ganddo trwy ddadl rhesymegol, lie bo'r un yn deillio o'r amodol diwylliannol, a'r 

arall yn ddatblygedig allan o gwestiynu'r metaffisegol yn ymenyddol. Yn yr agoriad i'w 

Discourse on Metaphysics, mae'n datgan:

The greatest knowledge and omnipotence contain no impossibility. Consequently power and 
knowledge do admit of perfection, and in so far as they pertain to God they have no limits. 
Whence it follows that God who possesses supreme and infinite wisdom acts in the most 
perfect manner not only metaphysically, but also from the moral standpoint.

(Montgomery, 1902: 3)

Mae Leibniz yn dilysu'r datblygiad o'i resymeg wrth atynnu o'r ysgrythurau, ac yn barod hyd 

yn oed i ganiatau Duw y safle moesol goruchaf mewn unrhyw a holl amgylchiadau dadleuol, ac 

mae'n datgan:

For God foresees from all time that there will be a certain Judas, and in the concept or idea of 
him which God has, is contained this future free act... God has found it good that he should 
exist notwithstanding that sin which he foresaw.

(Montgomery, 1902: 50)

Mae'r safbwynt yma o foesoldeb, mewn cyferbyniad a'r metaffisegol, yn arwyddocaol, ac yn 

cael ei grybwyll ymhellach mewn llythyrau rhyngddo ef a Monseur Antoine Arnauld a oedd yn 

enwog yn ei oes ei hunan fel diwinydd, ysgrifennwr a hefyd fel mathemategwr. Wedyn, yn ei 

Monadology, mae Leibniz yn dewis dadlau ymhellach o fewn tiriogaeth rhesymeg er mwyn 

cyrraedd at ei argyhoeddiad parhaol. I mi, mae'r ddeuoliaeth yma o fewn dadlau - y defnydd o 

resymeg i danlinellu crediniaeth - yn hynod ddiddorol os nad hefyd yn creu penbleth, ac rwyf 

nawr yn cynnwys (fel Atodiad 4) rhan neilltuol allan o Monadology fel esiampl arall o gyfeiriad 

at y perthynas rhwng Rheswm, Mathemateg a Gwirionedd, lie bod sawl athronydd wedi bod yn 

hapus i'w ddefnyddio mewn hunan-bwrpas, a hefyd yn eu herlydiad tuag at ddilysiad o'u 

crediniaeth bersonol. Mae hwn yn fewnwelediad rhyfeddol i fecanwaith meddyliol a dadl



24

unigryw sy'n dilyn i syniad metaffisegol (yn cael ei ddiffinio fan arall gan Leibniz mewn termau 

damcamaeth trefhiant, wedi ei greu allan o berthnasau o fewn sylwedd y monad) sy'n gwneud 

yn anhepgor momentwm rhyw hanfod holl-amgylchol, ond yr hyn na fedraf felly weld ei fod yn 

gyfystyr a'r ffurf anthropolegol unigryw o Iddewig-Gristnogaeth yng ngwedd ac ym mherson y 

Duw Beiblaidd.

Wrth ddod i derfynu, a trwy ddefnyddio M. Amauld fel dolen gyswllt - Arnauld a oedd ei 

hunan yn Jansenydd ac yn wrthwynebydd ffymig o'r lesuwyr - rydym yn dod at yr athrylith a 

Jansenydd arall, Blaise Pascal (1623-62). Rydym yn gwybod bod Pascal, y mathemategwr 

enwog a sylwedydd o ddyn a Natur, wedi ei gydio un tro gan beth fyddai wedi bod yn 

ddatguddiad angerddol, oherwydd cariodd ar ei berson gofeb i'r profiad hwnnw, dyddiedig 

23ain Tachwedd, 1654, yr hyn a'i darganfuwyd ar ei farwolaeth mewn ffurf papur a memrwn, 

wedi ei wnio mewn i len fewnol ei got. Yma mae'n mynegi:

God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob, not of the philosophers and scholars. 
Certitude, certitude, feeling, joy, peace. 
God of Jesus Christ.

(Bishop, 1966: 54)

Ac mae'r ymwahaniad yma o'r rhan resymegol, fathemategol o'i feddwl, yn wrthwynebol i'r 

hyn a'i ffurfiwyd allan o'i ddatguddiad crefyddol, yn amlwg ac yn glir. Hefyd, yn ei Pensees, 

sef ei ystyriaethau personol sy'n traethu'n bennaf ar grefydd, mae Pascal yn gwneud y sylwad 

(No. 214, Lafuma-No. 282, Brunschvicg):

We know truth not only by reason but also by the heart. By this latter means we know the 
first principles, and it is in vain that reasoning, which has no connection with them, tries to 
combat them.

(Bishop, 1966: 198)

Ac mae'n ailadrodd yn hynod yn No. 225-278:

It is the heart that feels God, not reason. That is what faith is, God felt in the heart, not by 
reason.

(Bishop, 1966: 200)

Wedyn, yn No. 343-233, mae'n dechrau gyda datganiad athronydd (mae'r gwreiddiol yn y 

Ffrangeg ac mae'n rhagarwain y bennod yma) wrth ddweud:

Infinity - nothingness. The soul is cast into the body, where it finds number, time, 
dimensions. It argues on that basis, and all these it calls nature, necessity,
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and it can't believe anything else.
(Bishop, 1966: 218)

Serch hyn, trwy ragor o ddadlau, mae'r datganiad yma yn amain i farn sydd i'r gwrthwyneb ac 

i'r darn y mae, efallai, yn fwyaf adnabyddus:

either God is or He is not. Which side shall we lean to? Reason can't determine anything 
about it. There is an infinite chaos separating us. A game is going on in the infinite reaches 
of this infinite distance, where heads or tails will turn up. What will you bet?

(Bishop, 1966: 219)

Rwyf nawr am adael y fetaffiseg fel gellid ei ddamcaniaethu o fewn crefydd - a'r problemau 

ynglyn ag ydy rhesymeg yn berthnasol o gwbl i argyhoeddiad crefyddol - gyda Pascal, He y 

teimlaf ei sefyllfa i fod yn ddiarfog onest ac yn tra dynol. [Efallai y byddai'n ddiddorol, ar yr 

ystod yma, i edrych yn 61 ar Ran 1.5 Y gwahaniad ffenomenolegol/ontolegol ac i fyfyrio ar beth 

mae Kant hefyd yn ymddangos ei fod yn arwyddo, wedi ei ddylanwadu efallai gan syniadau 

Pascal, gyda'r amhosibilrwydd o gydraddolijfjfydd a rhesymeg.] Yn nesaf, byddaf yn edrych ar 

sut efallai y medr dull mwy empirig o gwestiynu ymwybyddiaeth oleuo mwy ar faterion.

B. Ffiseg

1.7 Yr Ysgol Empeiraidd

Hyd at nawr rwyf wedi bod yn crybwyll sut mae athronwyr wedi delio gyda'r anhawster o 

esbonio'r ontolegol yn nhermau eu hymdriniad a chysylltu'r metaffisegol i resymeg, ac wrth 

iddynt alw ar bwer mathemateg, yn ami ddyfynnu sicrwydd cysyniadau a gwirebau geometng 

fel prawf o'r realedd o'u cred. Mae'r math yma o resymeg (yn eu termau nhw) o fewn 

tiriogaeth ymholiad metaffisegol, sydd wedi ei selio yn bennaf ar y ddeibarthiad o grediniaeth 

yn erbyn anghrediniaeth, wedi cael ei ddefhyddio gan ami athronydd i brofi nid hyd yn oed 

duwdod fel cysyniad metaffisegol, rhyw gallineb digyfhewid, ond yn wrthnysig (yn fy mam i) i 

wirio'r fodolaeth o'r Duw undduwiaethol, gyda'r gred ynddo fel y Duwdod hwnnw lie na 

cwestiynir ei nodweddion na'i gyfreithiau, yn esboniadwy ac yn drosglwyddedig trwy ysgrif- 

destun hynafol, sef y Torah.

Ond i fi, nid oes unrhyw resymeg y medrwn ei dderbyn i fod yn ddilys os yw'n seiliedig ar
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dderbyniaeth o'r hyn sy'n hollol apocryffaidd. Crediniaethau yw Iddewiaeth, Cristnogaeth ac 

Islam, sy'n seiliedig ar gyfrifau hanesyddol, wedi eu hyrwyddo a'u lledaenu trwy iaith; ac mae'n 

ddiddorol fod y broblem yma o'r dyfalbarhad o gred mewn Duw Beiblaidd fel yr hyn sy'n bosib 

ei brofi - ac sydd wedi ei brofi, fel yr ymddengys yn 61 cyfrifon metaffisegol a'u dadansoddwyd 

hyd yn hyn - hefyd i'w darganfod o fewn llenyddiaeth yr empiryddion. Mae hyn yn syndod i 

mi, oherwydd bod empeiriaeth, fel yr wyf i'n ei ddeall, yn ymwneud yn greiddiol gyda'r hyn y 

medr ei brofi, nid yn ontolegol ond yn ffenomenaidd, yn y byd arbrofol a chyfanheddol; hwn 

yw'r byd materol, wedi ei gyflafareddu gan y synhwyrau.

1.8 Y meddwl fel tabula rasa

Gyda hyn mewn meddwl, rwyf nawr am droi at yr Ysgol Empeiriaeth Brydeinig ac edrych ar 

rai o syniadau a choel ei phrif ymddiddanwyr, sef Locke, Berkley a Hume. Ar y cychwyn, mae 

John Locke (1632-1704) yn broblemaidd oherwydd, er efallai fod ei syniadau a'i ysgrifau ar y 

pwnc o sut ein bod yn medru ennill gwybodaeth o'n byd unigol sy'n seiliedig ar ddylanwad 

sylfaenol profiad - gyda mewnbwn ieithyddol yn chwarae rhan bwysig - nid yw'n medru 

gwerthfawrogi'r cyfwerth rhwng y blaenorol a sut efallai fod yr union ymddygiad yma yn 

gyfrifol am gred grefyddol, yr hyn nad yw wedi ei gefhogi gan brawf empirig. Yn ei ysgrifau 

cynnar, tua thri deng mlynedd cyn iddo gyhoeddi An Essay concerning Human Understanding, 

mae Locke yn arwyddo ei dderbyniad o athrawiaeth Feiblaidd, fel sy'n dyst yn ei Essays on the 

Law of Nature, a'i hysgrifennwyd yn Lladin tua 1660 neu yn fuan wedyn:

Since God shows Himself to us as present everywhere and, as it were, forces Himself upon 
the eyes of men as much in the fixed course of nature now as by the frequent evidence of 
miracles in time past, I assume there will be no one to deny the existence of God, provided he 
recognizes either the necessity for some rational account of our life, or that there is a thing 
that deserves to be called virtue or vice.

(Leyden, 1954: 109)

Mae Locke yn ein hannog i dderbyn presenoldeb Duw yn 61 tystiolaeth gwyrthiau'r 

gorffennol. Rhagdybia hyn gred mewn gwyrthiau fel y cyfryw, yn yr un ffordd y tybied byddai 

rhyw un yn medru credu y gallai dyn fyw i fod mor hen ag i fyny at naw canrif oed, fel sy'n cael 

ei dystio gan esiampl Methwsela a rhai cymeriadau Beiblaidd hynafol arall. Mae hyn hefyd yn 

amodol ein bod yn cydnabod rhyw gyfrif rhesymol o'n bywyd ('some rational account of our
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life'). Mae hyn yn creu penbleth braidd gan fod cred mewn gwyrthiau (Beiblaidd) amheus yn 

cael ei ystyried yn rhesymol; neu efallai, fel arall, fod yno ryw gynllun-batrwm moesol yn 

nhermau rhinwedd a llygredd. I Locke, mae'n debyg fod yr atodiad ychwanegol, 'naill ai neu 

ddim', yn berthnasol i'w thesis tuag at dderbyniad o bresenoldeb Duw, lie (i mi) nid oes rhaid 

cyflwyno'r berthynas rhwng y rhesymegol a'r afresymegol, os nad i bwyntio allan eu 

safbwyntiau gwrthwynebol fel anghenraid, a bod rhinwedd a llygredd yn bodoli ar wahan fel 

cysyniadau o fewn cynllun-batrwm moesol. Ydi Locke, felly, yn ein croesawi i ddewis rhwng 

naill ai safbwynt deallus, rhesymegol, neu'r hyn sy'n gynhyrfiol, ysbrydol?

Yn 1690, fe gyhoeddodd Locke An Essay concerning Human Understanding. Yma, yn 

Llyfr/Book II, mae'n cyflwyno'r syniad lie y gellir edrych ar y meddwl fel llechen lan, neu 

tabula rasa, man lie bod argraffiadau o fywyd yn cael eu gwasgnodi. Mae Locke yn mynegi 

hyn fel yr isod:

Let us then suppose the Mind to be, as we say, white Paper, void of all Characters, without 
any Ideas; How comes it to be furnished ? Whence comes it by that vast store, which the 
busy and boundless Fancy of Man has painted on it, with an almost endless variety? Whence 
has it all the materials of Reason and Knowledge? To this I answer, in one word, From 
Experience: In that, all our Knowledge is founded; and from that it ultimately derives it self. 
Our Observation employ'd either about external, sensible Objects; or about the internal 
Operations of our Minds, perceived and reflected on by our selves, is that, which supplies 
our Understandings with all the materials of thinking. These two are the Fountains of 
Knowledge, from whence all the Ideas we have, or can naturally have, do spring.

(Nidditch, 1991: 564)

Cred Locke yw y daw gwybodaeth a deallusrwydd allan o brofiad. A fyddai hyn, nawr, yn 

esbonio'r ffenomenon diddorol o gredau crefyddol neilltuol sy'n eu caffael allan o len- 

wybodaeth megis ffynhonnell allanol? Ac wrth ystyried ymhellach, byddai hyn yn medru 

esbonio'r profiad o dderbyniad di-gwestiwn o'r hyn sy'n cael ei ddysgu o fewn y tair prif 

grefydd undduwiaethol, hyn o dan fygythiad penodol o ddamnedigaeth. Pa brofiad arall gallai 

fod yn fwy dychrynllyd ac yn seicolegol grymus i'r feddyleg ddatblygedig na hyn? Ac nid yw'r 

fath yma o brofiad yn debygol chwaith o ennyn cysur yn nhermau gofynion datblygiadol tuag at 

ddiwallu holgarwch a chwant deall, hyn fel ymddygiad pur fiolegol. Ond lie mae Locke yn y 

cwestiwn, gyda'i dderbyniad seicolegol o grediniaeth grefyddol, beth sy'n wrthnysig ynglyn a'i
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sefyllfayw bod yr elfen holl-angenrheidiol o dystiolaeth empirig yn hollol ddiffygiol yn ei 

gynllun. Sut y medr adroddiad hanesyddol gael ei dderbyn fel gwirionedd ffeithiol, a sut y gall 

hynny fod yn ddibynadwy mewn termau profiad? Yn ddiau, nis gellid cymryd darostyngiad i 

dystiolaeth ysgrythurol apocryffaidd cyfryw fel profiad dilys a'i ddefnyddio fel sail i athroniaeth 

gredadwy. Mae'n syndod nad yw Locke yn gweld nac yn cyfaddef fod yma fath bosibilrwydd 

wrth iddo ymroi pennod gyfan o fewn Llyfr/Book IV i'r testun Knowledge of the Existence of 

God, He mae'n sefydlu rheolau sylfaenol - fel ei gyfoeswr, Spinoza - gyda'r haeriad gosodiadol 

fod yno Dduw, ac y gellir arddangos hyn:

... we are capable of knowing, i.e. being certain that there is a GOD, and how we may come 
by this certainty, I think we need go no farther than our selves, and that undoubted 
Knowledge we have of our own Existence.

(Nidditch, 1991: 619)

Ond mae Locke wedi datgan yn barod, yn ei bennod ddiwethaf, fod gwybodaeth o'r hunan 

berson yn cael ei ennill trwy sythwelediad ('intuition') sydd ddim yr un peth, wrth gwrs, a 

phrawf/arddangosiad ('demonstration'). Dyma beth sydd ganddo i'w ddweud ar y mater:

Let us proceed now to enquire concerning our Knowledge of the Existence of Things, and 
how we come by it. I say then, that we have the Knowledge of our own Existence by 
Intuition; of the Existence of GOD by Demonstration; and of other Things by Sensation.

(Nidditch, 1991: 618)

Dyma esiampl arall felly o grediniaeth, ond nid y prawf/arddangosiad sy'n cael ei oblygi gan 

Locke ac y medrid efallai ei gefhogi gan resymeg (g)rymus y tu allan i gymhlethdod dehongliad 

a meddwl ieithyddol. Mae hyn yn holl bwysig, ac mae'n ddiddorol iawn yn achos Locke, 

oherwydd ei fod yn ymroddi Llyfr/Book III i arwyddocad iaith a geiriau, ond hyn gan fwyaf yn 

nhermau semioteg. Mae'n anwybyddu, neu efallai nad oedd yn medru gweld neu gyfaddef, y 

goblygiadau a fyddai'n codi allan o'r pwer sydd gan iaith i allu argymell credau a syniadau 

crefyddol, ar wahan i unrhyw wirionedd mewn termau arall; neu ai dyma beth mae yn ei 

arwyddo ym Mhennod/Chapter XVIII o Lyfr/Book IV ar Faith and Reason, lie mae'n datgan:

For our simple Ideas then, which are the Foundation, and sole Matter of all our Notions, and 
Knowledge, we must depend wholly on our Reason, I mean, our natural Faculties; and can by 
no means receive them, or any of them, from Traditional Revelation. I say, Traditional 
Revelation, in distinction to Original Revelation. By the one, I mean that first Impression,
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which is made immediately by GOD, on the Mind of any Man, to which we cannot set any 
Bounds; and by the other, those Impressions delivered over to others in Words, and the 
ordinary ways of conveying our Conceptions one to another.

(Nidditch, 1991: 690)

Mae'r esiampl ymao ymdoddiad o fodelau (paradigms) mewn gwrthgyferbyniad clir a'r 

amgyffred sydd gan Pascal o'r amhosibilrwydd o fath cyfathasiad. Rwy'n cynnwys nawr, fel 

Atodiad 5, parhad i'w ddadl sydd (yn ddiddorol) yn gwysio cyfeiriadau mathemategol a 

Beiblaidd, y naill a'r Hall, ond lie ei fod yn ymddangos i roi mwy o bwyslais ar y gwirionedd 

mwyaf o'r synhwyrau. Ni allaf bwysleisio'n fwy y teyrngarwch sydd ganddo tuag at yr 

empeiraidd, yr hyn sydd wedi ei amlygu yn ei ddatganiadau. Ond, ychydig wedyn, yn §8, 

mae'n gwrthwynebu ei hunan yn dyngedfennol wrth ddweud:

But since GOD in giving us the light of Reason has not there-by tied his own Hands from 
affording us, when he thinks fit, the light of Revelation in any of those Matters, wherein our 
natural Faculties are able to give a probable Determination, Revelation, where God has been 
pleased to give, must carry it, against the probable Conjectures of Reason.

(Nidditch, 1991: 694)

Nawr ni all Locke ei gael y ddwy ffordd - ond mae wedi - wrth arwyddo fod unrhyw 

ddoniau sydd gennym i amcanu trwy empeiriaeth (ac mae Locke yn datgan mai empeiriaeth 

sydd oruwch-bennaf), Duw sydd wedi rhoi i ni y fath ddawn, er na all y fath allu ei hunan roddi 

cemogaeth i ddilysrwydd o Dduw yn nhermau yr hyn sy'n cael ei ddatgan yn argyhoeddedig yn 

y Torah. Nawr mae hyn yn arwyddocaol iawn oherwydd mae Locke, yn gymwys fel yr 

athronwyr o fetaffiseg, wedi creu dadl ffals gylchol. Er bod Locke wedi rhoi ar goedd ei fod yn 

lleoli ei arddel-plaid gydag empeiriaeth, mae nawr wedi galw, ar yr un pryd, ar yr union 

fecanwaith sydd wedi cael ei ymddangos i fod yn boblogaidd ymysg athronwyr metaffisegol y 

cyfandir, h.y. y gredgydredol honno mewn duwdod annimadwy, a hefyd (ac mae hyn yn 

groesol) yn nhermau dysgid y Beibl, fel yr ystyried yr olaf yn wybodaeth ddiamheuol fel 

gwirionedd.

1.9 Gwrthrychau y meddwl

Y nesaf o'r empiryddion mwyaf nodedig yw'r Esgob George Berkeley (1685-1753). Os 

oedd Locke yn argyhoeddedig fod gwybodaeth yn gaffaeledig trwy brofiad, fe'i gwelir nad
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oedd Berkeley yn argyhoeddedig o gwbl gan dystiolaeth y byd ffenomenaidd. Fe welwn mai ei 

ddadl ef yw bod gwrthrychau yn bodoli yn y meddwl ond fel canfyddiadau, ac nad oes iddynt 

unrhyw realedd yn eu hunan gan eu bod yn bodoli ond i'r sylwedydd. Yn adran CXXV o'i 

Essay towards a New Theory of Vision, dyddiedig 1709, mae Berkley yn gwneud cyfeiriad at 

Locke:

After reiterating endeavours to apprehend the general idea of a triangle, I have found it 
altogether incomprehensible. And surely if any one were able to introduce that idea into my 
mind, it must be the author of the Essay concerning Human Understanding;

(Lindsay, 1963: 70)

Ond mae'n gwneud y cyfeiriad yma dim ond i ddangos fod tarddiad deallusrwydd Locke, yn ei 

farn ef, yn wallus. Roedd Berkeley ei hunan, yn ei adran flaenorol CXXIV, wedi dod i'r 

canlyniad isod:

It is commonly said, that the object of geometry is abstract extension; but geometry 
contemplates figures: now figure is the termination of magnitude, but we have shown that 
extension in abstract hath no finite terminate magnitude, whence it clearly follows that it can 
have no figure, and consequently is not the object of geometry.

(Lindsay, 1963: 69)

Mae Berkeley yn gwneuthur gwahaniaethiad pwysig rhwng (a) gwrthrychau mae'n eu rhoi 

mewn dosbarth mae'n dynodi fel figure, yr hyn y gwelwn sy'n amodol ac felly o fewn ein 

profiad (yn meddiannu nodweddion megis maintioli a lliw), yn groes i (b) extension, h.y. y 

'syniad' o'r amgyffrediad o oddrych cyffelyb ond heb ei nodweddion materol, yn fetaffisegol fel 

petai. Yma, mae Berkeley yn datgan bam bod geometreg yn ymwneud a'r hyn sydd yn 

ddealladwy wrth fodd nodweddion diriaethol y synhwyrau, yn ei amlygu fel figure. Mae'n 

mynd ymlaen wedyn i ddweud:

It is indeed a tenet as well of the modern as of the ancient philosophers, that all general truths 
are concerning universal abstract ideas; without which, we are told, there could be no 
science, no demonstration of any general proposition in geometry. But it were no hard 
matter, did I think it necessary to my present purpose, to show that propositions and 
demonstrations in geometry might be universal, though they who make them never think of 
abstract general ideas of triangles or circles.

(Lindsay, 1963: 70)

Fel rwy'n ei ddeall, mae Berkeley o'r fam ein bod yn gwneud demydd cyfanfydol o fewn 

geometreg dim ond o'r hyn sydd wedi ei sylwi'n neilltuol ac nid o unrhyw syniadau haniaethol,
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ar yr un pryd yn gwadu'r fodolaeth o wrthrychau sylwedig. Mae'r glir fod y fath damcaniaeth 

yn broblematig oherwydd ei fod yn cynnwys anghysondeb gwrthwynebol creiddiol. Mae hyn yn 

ddiddorol oherwydd, fel mathemategwr (roedd hefyd yn ddiwinydd) byddai Berkeley wedi bod 

yn ymwybodol o'r syniad o galcwlws gorfychan, yr hyn a'i cyflwynwyd i diriogaeth 

mathemateg yn y ganrif flaenorol gan Newton a Leibniz. Pe baem yn cyfeirio'r syniad o leihad 

gorfychan at drwch llinellau a fyddai'n ffurfio triongl gweladwy, er enghraifft, byddem yn 

diweddu gyda chysyniad gweledol dychmygol o'r union driongl, yn holl gywir yn ei feintioli a'i 

fesur, ond yn wir, yn fwy cywir oherwydd byddai wedi colli o'i amlygiad blaenorol mwy amrwd 

y trwch problematig o'r llinellau sy'n llyffethair i union gywreinrwydd. Byddai'r triongl felly 

yn mynd yn anweladwy ac yn symud i deyrnased y dychmygol fel cysyniad neilltuol, a byddai'n 

aros yr un mor haniaethol ynglyn a'i nodweddion geometrig, ond yn hollol berffaith. Gellid 

ymroi hyn yn gyffelyb i feintiau a mesuriadau dichonadwy eraill, yn union yr un modd a gydag 

unrhyw driongl gweladwy, neu yn wir, unrhyw siap arall. Mae'r sawl sy'n ymarfer geometreg i 

gywreinrwydd eithaf, naill ai yn y ddau neu tri dimensiwn, ac yn enwedig o fewn tiriogaeth 

gwneuthuriad ymarferol, yn wybodus o'r nodwedd yma o geometreg ond yn rhy dda. Mae hyn 

yn hollol groesol i ddealltwriaeth o beth yw'r berthynas rhwng yr hyn sy'n cael ei weled a'r 

elfennau damcaniaethol o fewn geometreg, h.y. y figure a'r extension.

Rwyf nawr yn troi at A Treatise concerning the Principles of Human Knowledge, a'i 

gyhoeddwyd gan Berkeley yn 1710, lie mae'n datgan:

IV. The vulgar opinion involves a contradiction- It is indeed an opinion strangely prevailing 
amongst men, that houses, mountains, rivers, and in a word all sensible objects have an 
existence natural or real, distinct from their being perceived by the understanding. But with 
how great an assurance and acquiescence soever this principle may be entertained in the 
world; yet whoever shall find in his heart to call it in question, may, if I mistake not, perceive 
it to involve a manifest contradiction. [For what are the forementioned objects but the things 
we Perceive by sense, and what do we perceive besides our own ideas or sensations; and is it 
not plainly repugnant that any one of these or any combination of them should exist 
unperceived?]

(Lindsay, 1963: 114)

Yma, fe welwn Berkeley yn gwrth-ddweud yr hyn yr oedd yn ei awgrymu ynglyn a'r ffordd 

y gellid deall extension ond mewn termau'r/zgMre, h.y. os yw extension yn bodoli o gwbl mewn
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geometreg. Er hyn, pan y daw hi at fyd synhwyrol arall, mae Berkeley nawr yn cynnig mai ond 

canfyddiad pur yw beth bynnag y gwelwn, a bod pethau yn bodoli ond fel y cyfryw. Yma, mae 

Berkeley yn ymddangos nawr ei fod yn ymollwng ei hunan o'r union syniad o figure. Mae 

pethau yn ymddangos fel y maent dim ond oherwydd ein bod yn eu canfod, ond nid oes 

ganddynt unrhyw realedd y tu allan i'n canfyddiad. Yma, mae Berkeley ond yn syml 

ddisgrifio'r broses o seicoleg, yr hyn sy'n digwydd ym meddwl yr unigolyn. le, wrth gwrs, nid 

y canfyddiad yw'r gwrthrych. Ond ni all canfyddiad ddigwydd os nad yw yn gysylltiedig a 

testyn y deallusrwydd, yn yr un ffordd na ellir ennyn gwybodaeth o nodweddion triongl yn 

gysyniadol heb y profiad o'i weled (fel bod gosodiad Locke yn barod wedi ei awgrymu). 

Wedyn, yn adran XCI, mae Berkeley yn ailadrodd:

All the difference is, that according to us the unthinking beings perceived by sense have no 
existence distinct from being perceived, and cannot therefore exist in any other substance, 
than those unextended, indivisible substances, or spirits, which act, and think, and perceive 
them: whereas philosophers vulgarly hold, that the sensible qualities exist in an inert, 
extended, unperceiving substance, which they call matter, to which they attribute a natural 
subsistence, exterior to all thinking beings, or distinct from being perceived by any mind 
whatsoever, even the eternal mind of the Creator, wherein they suppose only ideas of the 
corporeal substances created by him: if indeed they allow them to be at all created.

(Lindsay, 1963: 159)

Mae'n glir nad yw mater (matter) - yn ymwahanedig o'i ganfyddiad - yn bodoli i Berkeley. 

Iddo ef, mae Duw yn yr un teyrnas di-faterol ac felly mae ei ddadl yn ffurfio cefndir perffaith i 

feimiadaeth o'r hyn sy'n faterol ac a allai roddi cefhogaeth i amheuaeth o'r metaffisegol mewn 

termau crefydd:

XCIV. Of Idolaters. - The existence of matter, or bodies unperceived, has not only been the 
main support of atheists and fatalists, but [on the same principle doth idolatry likewise in all 
its various forms depend.] Did men but consider that the sun, moon, and stars, and every 
other object of the senses, are only so many sensations in their minds, which have no other 
existence but barely being perceived, doubtless they would never fall down and worship their 
own ideas; but rather address their homage to that eternal invisible Mind which produces and
sustains all things.

(Lindsay, 1963: 160)

Mae Berkeley wedi llwyddo rhywsut i wneud cais tuag at dderbyn y byd fel synnwyr, wedi ei 

ysgogi o'r hyn nad yw rhywfodd yn faterol, rhyw empeiriaeth ryfeddol ac eithaf unigol sydd 

gyda mwy i'w wneud a'r seicoleg o ganfyddiad nag unrhyw beth arall, ond yn rhywfodd
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ymlusgo mewn i'r maes yma elfennau o'r metaffisegol wrth iddo'i gysylltu a chrefydd.

1.10 Naturddvnol

Roed yr athronydd ac Albanwr, David Hume (1711-1776), i edrych ar y problemau a'u 

codwyd gan Berkeley ynglyn a sut yr ydym yn meddwl am beth y byddwn yn ei ganfod yn 

gyffredinol fel gwrthrychau, ynghyd hefyd a materion eraill sydd wedi eu crybwyll yn gyson 

ynglyn a'r ffordd yr edrychwn ar egwyddorion geometrig a sut yr edrychwn ar grediniaeth yn 

nhermau ei seicoleg a hefyd ei anthropoleg, gyda chrefydd hefyd yn gweithio fel pwer yn 

nhermau gwleidyddol, fel ei fod hefyd gyda swyddogaeth with weithredu fel cynhaliad 

seicolegol i'r unigolyn ac i gymdeithas. Edrychwn yn gyntaf ar beth sydd gan Hume i'w 

ddweud ynglyn a gwrthrychau. Yn ei waith swmpus, A Treatise of Human Nature, dyddiedig 

1739/40, sy'n cael ei ailwampio yn helaeth ganddo yn ei Enquiry concerning the Human 

Understanding o 1748, mae'n datgan yn Llyfr/Book I (Of the Understanding):

Tis certain, that almost all mankind, and even philosophers themselves, for the greatest part 
of their lives, take their perceptions to be their only objects, and suppose, that the very being, 
which is intimately present to the mind, is the real body or material existence. 'Tis also 
certain, that this very perception or object is suppos'd to have a continu'd uninterrupted 
being, and neither to be annihilated by our absence, nor to be brought into existence by our 
presence.

(Selby-Bigge &Nidditch, 1990: 206-7)

Nawr byddwn yn cytuno gyda'r olwg yma, yn lle'r farn rhywfaint mwy cysyniadol sydd gan 

Berkeley o'r byd canfyddol. Nid oes ond i un ystyried yr effaith cyffiniol o liw, a'r 

anghysonderau eraill o weled, i allu deall, fel arlunydd, mai'r canfyddiad o'r gwrthrych fel 

proses fiolegol yw'r broblem, nid fel nad oes yno wrthrych i'w canfod mewn termau 

gwyddoniaeth faterol, ac y byddai gwrthrych yn peidio bodoli pan nad ydym yn sylwi arno. 

Byddai'n wirion rhyw dybio heb brawf oherwydd nad ydym yn ymwybodol (trwy ein 

synhwyrau) o ryw wrthrych ar unrhyw adeg, fod y fath ymwybyddiaeth gydag unrhyw effaith ar 

y gwrthrych, pan mai presenoldeb neu ddiffyg o'r canfyddiad yw'r ffactor sy'n effeithio ar 

weithrediad y meddwl, nid fod y gwrthrych mewn eisiau ein canfyddiad i fodoli.

Y gwahaniaethiad mae Hume yn ei wneud yw rhwng y canfyddiad o'r gwrthrych gweladwy
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a'r cof canlynol o'r argraffiad a'i gwnaethpwyd gan y gwrthrych fel na all y dychymyg o'r 

parhad o fodolaeth o'r gwrthrych hwn ond cael ei gymryd fel y dychymyg hwnnw o'r parhad. 

Mae'n rhaid bod hyn yn wir yn empirig, a dim ond yr ailadroddiad parhaol o arsylwadau o 

wrthrychau sy'n dilyn i'r sylwad y byddai cred mewn parhad o wrthrych, tybied mewn stad 

newidiol neu di-newidiol, efallai yn ddilys. Mae Hume yn derfynol wneud yr un pwynt a'i 

gyfoeswr, Kant, ynglyn a'r gwahaniaethiad sydd i'w wneud rhwng y broses o sylwadaeth a'r 

hyn yw'r gwrthrych, ohenvydd, yn y modd fel bod Hume yn ei fynegi:

We never can conceive any thing but perceptions, and therefore must make every thing 
resemble them.... As we suppose our objects in general to resemble our perceptions, so we 
take it for granted, that every particular object resembles that perception, which it causes.

(Selby-Bigge&Nidditch, 1990: 216-7)

Ni wnaf drwytho ymhellach ar y fam yma sy'n ymddangos i gael ei derbyn a'i chemogi gan 

ddealltwriaeth fodem o'r un gwahaniaethiad rhwng meddyliad, fel proses seicolegol, a mater, 

mewn termau gwyddoniaeth faterol. Yn anffortunus, pan ddaw at fater, mae lleoli yr union 

bwynt materol o beth yw, yn y pen draw, y natur ddeuol o nwyfiant grym ar y lefel cwantwm, 

yn achosi tipyn o benbleth i'r gwyddonwyr, yn yr un ffordd y byddem am fentro darganfod 

geometreg holl-berffaith materol y tu allan i amgyffrediad. Mae hyn eto'n pwysleisio'r 

gwahaniaeth rhwng sut yr ydym yn canfod a deall trwy feddyliad, ac unrhyw fath o ontoleg y tu 

allan i'r diriogaeth yna. Am ddealltwriaeth hollol gyflawn, byddai'n rhaid i ni dad-gyfansoddi 

ein bioleg a bod y tu allan i feddyliad. Felly gall ddyn yn wrthnysig ddychmygu neu ddyheu 

dyrchafiad uchelgeisiol tuag at Dduwdod. Ac ar y pwnc yma o Dduwdod, cafodd Hume 

wahaniaethiad deuol i'w wneud hefyd. Ond cyn i ni weld yn ddiweddol beth sydd ganddo i'w 

ddweud am grefydd, rwy am wneud cyfeiriad byr at beth sydd ganddo i'w ddweud ynglyn a 

geometreg. Yn Llyfr/Book I, eto o A Treatise of Human Nature, mae Hume yn dweud:

There have been many objections drawn from the mathematics against the indivisibility of 
the parts of extension; tho' at first sight that science seems rather favourable to the present 
doctrine; and if it be contrary in its demonstrations, 'tis perfectly conformable in its
definitions.

(Selby-Bigge &Nidditch, 1990: 42)

Yn rhyfeddol, ni all Hume ddal mewn dychymyg yr egwyddor o gwtogiad y corfforol i lawr i
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gysyniad perffaith, ac felly'r dilyniant i berffeithrwydd llwyr mewn mesur, fel y trafodwyd yn 

flaenorol mewn cysylltiad a chalcwlws gorfychan yn fy nhrafodaeth ar Berkeley. Ac yn yr un 

ffordd nad oedd Berkeley yn medru canfod cysyniad geometrig perffaith i fod yn ddichonadwy 

ymrithiol yn nhermau y materol, nid oedd Hume yn medru gwneud hyn ychwaith:

But I go farther, and maintain, that none of these demonstrations can have sufficient weight 
to establish such a principle, as this infinite divisibility; and because with regard to such 
minute objects, they are not properly demonstrations, being built on ideas, which are not 
exact, and maxims, which are not precisely true. When geometry decides any thing 
concerning the proportions of quantity, we ought not to look for the utmost precision and 
exactness. None of its proofs extend so far. It takes the dimensions and proportions off 
figures justly; but roughly, and with some liberty. Its errors are never considerable; nor 
wou'd it err at all, did it not aspire to such an absolute perfection.

(Selby-Bigge &Nidditch, 1990: 44-5)

Mae'n glir nad yw Berkeley na Hume yn medru derbyn rhyw ontoleg sydd y tu allan i ac 

sy'n wahaniaethol i'w byd empeiraidd nhw, y fath ontoleg sydd yno yn gefhogol i 

gywreinrwydd perffaith damcaniaethol sy'n galluogi'r weithred ymarferol, os ond yn frasgywir, 

fel yn yr esiampl lie bod meysydd dau ddimensiwn yn cael eu hymwahanu trwy linellau wrth 

iddynt ryngwynebu, neu pan fod gwrthrychau tri dimensiwn yn cyffwrdd yn gorfforol. Fel 

crefftwr mewn byd sy'n faterol, ydwyf, rwyf yn cytuno gyda Hume na fedraf gyflawni unrhyw 

ddyhead tuag at berffeithrwydd llwyr; ond y ddealltwriaeth o raniad diderfyn, ac felly'r gallu i 

ddefhyddio cysyniadau rhifol perffaith, sy'n gwneud bras-gywirdeb yn bosibl allan o geometreg 

hollol berffaith.

Awn ymlaen nawr i weld beth yw agwedd Hume ar grefydd. Yn y bennod nesaf, byddaf yn 

cyfeirio at berthnasedd ac effaith erledigaeth grefyddol ar y ffurfiant (ac yn enwedig y 

mynegiant) o feddyliad yn yr oes cyn Cyfhod yr Ymoleuo. Er hyn, roedd pwerau y Chwil-lys 

yn dal i barhau. Yn wir, roedd y daliad neu fynegiant o unrhyw feddyliad cyfeiliornus yn 

ddichonadwy beryglus ac yn dal i haeddu'r gosb eithaf o farwolaeth. Ac felly, fel gyda phob 

mynegiant arall o syniadau athronyddol a'i darbwyllwyd yn barod mewn perthynas a chrefydd, 

mae'n rhaid ein bod yn ystyried hyn i fod yn berthnasol iawn o hyd ym mhob achos a'i 

hystyried hyd yma. Dyna, yn union, oedd yr achos gyda Hume wrth iddo amlinellu ei 

ymdriniad ddeuol o'r testyn o ffydd grefyddol. Yn 1757, roedd Hume i gyhoeddi Natural
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History of Religion, i'w ddilyn gan ei Dialogues concerning Natural Religion, a'i orffennwyd 

yn 1751-5, gydag adolygiadau yn 1761 a 1776. Yn ei Natural History of Religion, mae Hume 

yn amlinellu ac yn dilyn cwrs hanes crefydd - nid mewn unrhyw ddyfhder na manylder - o 

darddiad amldduwiaeth hyd at ffurfiad ymddiriedaethau undduwiaethol, a dyma sydd ganddo 

i'w ddweud ar y pwnc yma:

The intolerance of almost all religions, which have maintained the unity of God, is as 
remarkable as the contrary principle of polytheists. The implacable narrow spirit of the 
JEWS is well known. MOHAMETANISM set out with still more bloody principles; 
and even to this day, deals out damnation, though not fire and faggot, to all other sects. 
And if, among CHRISTIANS, the ENGLISH and DUTCH have embraced the principles of 
toleration, this singularly has proceeded from the steady resolution of the civil magistrate, in 
opposition to the continued efforts of priests and bigots.

(Root, 1957: 50)

Roedd Hume, gyda'i gefhdir Calfinaidd, yn dangos gwir ddewrder ei goel with wneud y fath 

ddatganiad beirniadol eolf. Does dim rhyfedd felly ei fod mewn om ymateb dichonadwy wrth 

ystyried y fath ddatganiad di-flewyn-ar-dafod. Yn ei Natural History of Religion, lie mae'n 

amlinellu'n fyr yr hanesyddol a'r anthropolegol, mae Hume yn ymwahanu'n glir yr elfennau 

yma o unrhyw ystyriaeth athronyddol: hyn mae'n e'u crybwyll yn ei Dialogues concerning 

Natural Religion lie mae'r tri phrif gymeriad, Cleanthes, Philo a Demea yn dalgan eu hymryson 

mewn ffurf dadl, yn dilyn patrwm sydd efallai braidd yn nodweddiadol o fodel Socratig Plato. 

Mae hwn yn waith cymhleth, ac er bod safbwynt canolog Philo yn sefyll yn anghyfforddus 

rhywle rhwng y ddau safiad gwrthwynebol sydd gan Cleanthes a Demea, mae'n ymddangos ar y 

diwedd fod ganddo fwy o gydymdeimlad gyda'r olwg empeiraidd. Mae'r term 'natural religion' 

yn y teitl yn cyfeirio at gred mewn Duw deistaidd (nid theistig) sydd yn medru cael ei ddiffinio 

yn 61 ein profiad o ryw fath o drefh yn y byd naturiol fel ei gwelid gan ddyn meddylgar, a hefyd 

mewn cymhariaeth a dyn. Yn ddiau, rydym yn ymwybodol o ryw ddibenyddiaeth sydd yn 

rhannol yn nilyniant materion dyn, ac o weddill Natur, deallusrwydd a'i magwyd o ddadansoddi 

a phrofiad. Mae'r safiad yma yn cael ei arddangos gan gymeriad Claenthes, lie, with iddo roi 

ger ein bron ei ymresymiad sy'n deillio o'r dystiolaeth o gynllwyn, mae'n disgrifio trwy'r 

broses feddyliol o anwythiad:
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Look round the world: Contemplate the whole and every part of it: You will find it to be 
nothing but one great machine, subdivided into infinite number of lesser machines, which 
again admit of subdivisions, to a degree beyond what human senses and faculties can trace 
and explain. All these various machines, and even their most minute parts, are adjusted to 
each other with accuracy, which ravishes into admiration all men, who have ever 
contemplated them.

(Smith, 1947: 143)

Mae'n datgan ymhellach:

The curious adapting of means to ends, throughout all nature, resembles exactly, though 
it much exceeds, the productions of human contrivance; of human design, thought, 
wisdom, and intelligence. Since therefore the effects resemble each other, we are led to 
infer, by all the rules of analogy, that the causes also resemble; and that the Author of 
nature is somewhat similar to the mind of man; though possessed of much larger 
faculties, proportioned to the grandeur of the work which he has executed. By this 
argument a posteriori, and by this argument alone, we do prove at once the existence of 
a Deity, and his similarity to human mind and intelligence.

(Smith, 1947: 143)

Mae Demea o'r fam theistig wrthwynebol, He na all Dduw gael ei adnabod ond trwy resymeg a 

priori neu trwy ddatguddiad, m&gisffyddiaeth neu ffydd Iwyr sy'n wir annibynnol o reswm.

1.11 Tuag at gasgliad terfynol

Mae'r traethawd yma wedi bod yn ymchwilio'n eithaf manwl mewn i'r croesddywediad 

amlwg sydd yma o fewn y safiad theistig o'i gymharu gydag ymdriniad mwy rhesymegol a 

dyneiddiol, yr hyn sy'n seiliedig ar ganfyddiadau dyn trwy brofiad, ac efallai ei fod felly yn 

briodol terfynu'r bennod yma gyda Dialogues Hume lie bod Philo yn ymddangos i ochri yn y 

diwedd gyda rhyw ffiirf o ddeistiaeth: mae'n debygol, yn nhyb rhan fwyaf o sylwebyddion, mai 

hwn yw lleisiad barn Hume ei hunan. Nid wy'n bwriadu dadansoddi ymhellach yr ysgrifeniad 

yma gan Hume oherwydd nid yw hwn yn waith hawdd i'w ddeall ac sy'n cymryd ambell 

drywydd troellog mewn dadl, ond, fel arweiniad i'r bennod nesaf arMelencolia I Durer, rwyf 

am gymryd un cyfeiriad arall allan o'r Dialogues lie mae Philo yn gwneud y sylwad:

It is true; both fear and hope enter into religion; because both these passions, at different 
times, agitate the human mind, and each of them forms a species of divinity, suitable to 
itself... When melancholy, and dejected, he has nothing to do but brood upon the terrors of 
the invisible world, and to plunge himself still deeper in affliction. It may, indeed, happen, 
that after he has, in this manner, engraved the religious opinions deep into his thought and 
imagination, there may arrive a change of health or circumstances, which may restore his
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good humour, and raising cheerful prospects of futurity, make him run into the other extreme 
of joy and triumph. But still it must be acknowledged, that, as terror is the primary principle 
of religion, it is the passion which always predominates in it, and admits but of short intervals 
of pleasure.

(Smith, 1947: 225-6)

Mae'n glir felly fod yno elfen ddwys bwysig sy'n amlygu ei hunan with i ni ystyried ffydd, 

a sut mae emosiynau yn medru rhwystro gallu'r unigolyn i fedru ymresymu. Yr elfen fwyaf 

grymus sy'n gynnwys ymhob un o'r tair prif ffydd undduwiaethol yw ofn, yr ofh arswydus, 

mwyaf cyntefig a brawychus hwnnw o ryw ddiarwybod fygythiol, neu'r dychymyg o fewn byd 

a fyddai fel arall yn cael ei weld fel byd ymwybodol. Yn wir, mae ofh yn emosiwn hynod 

elfennol a phwerus, yn gysylltiedig a'rmecanwaith o oroesiad yr unigolyn, ac fel y cyfryw gyda 

swyddogaeth glir fiolegol. Yn y bennod nesaf, byddwn yn gweld sut mae'r elfen yma o bryder a 

dychymyg wedi cael ei ddefhyddio gan yr eglwys a chan wladwriaeth, ac wedyn dechrau edrych 

ar, a gweld os oes, unrhyw gelfyddwr wedi ymateb (ac ym mha ffordd) i'r cwestiynau mawr 

sy'n cwmpasu crediniaeth, a beth y gellir neu na ellir ei ganfod fel realedd.

[Amseryddiaeth

Rene Descartes (1596-1650)
Blaise Pascal (1623-62)
John Locke (1632-1704)
Baruch Spinoza (1632-77)
Sir Isaac Newton (1642-1727)
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716)
Bishop George Berkeley (1685-1753)
David Hume( 1711-76)
Immanuel Kant (1724-1804)
George Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)]
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Penned 2 

Grym Gain Puredd Rhif

Refusing to abandon art to the whim of the moment, Diirer insisted on certainty,
not only in shape and proportion but in faith. Whether tirelessly pursuing research into
proportion or immersed in Luther's writings, truth was his invariable preoccupation.

(Steck, 1964: 119) 
A. laith

2.1 Cyd-destun hanesyddol

Rwyf wedi ystyried, i raddau go helaeth, sut fod rhai o athronwyr yr Oes Oleuedig yn 

ymddangos eu bod wedi cael cryn anhawster ymwahanu crediniaeth, yn bennaf mewn ffurf cred 

a priori, oddi with unrhyw fecanwaith y gallem fel arall ganfod y byd, ac o hyn ddeall beth yw 

natur gyfansoddol ymwybyddiaeth. Mae'n anodd gwybod os mai ofh dialedd gan yr 

awdurdodau crefyddol a chymdeithas gyfundrefhol neu os mai effaith darostyngiad i ddiwylliant 

crefyddol ieithyddol na all yn seicolegol gael ei ysgytio a oedd yn gyfrifol am eu safiadau. 

Rwy'n amau y gallai fod wedi bod, yn unol, naill ai'r un elfen neu'r ddwy. Yn wir, mae o hyd 

wedi bod yn beryglus cwestiynu'r status quo, ac mae'n ymddangos fod pwer iaith yn dueddol o 

fod wedi gorchymyn materion gwleidyddol a phersonol dyn trwy gydol hanes. Ond gan fod 

traddodiad ieithyddol datblygedig yn debygol o fod yn wahanol i'r etifeddiaeth o wybodaeth 

cysyniadau mathemategol, yr olaf sydd o hyd wedi bod wrth galon cread pob gwareiddiad 

cyfundrefhol llwyddiannus, fel bod etifeddiaeth eu pensaerni'aeth a'u chwant am wybodaeth o'r 

ser nefol yn arddangos. Beth a fyddaf nawr yn ei ddilyn a'i ddatblygu mewn tipyn o fanylder 

wrth i'r bennod nesaf ymagor, yw'r elfen yma o fathemateg a strwythur.

2.2 Iaith ofh

Sut bynnag, mae'n bwysig gweld sut mae'r elfen ieithyddol o fewn cyd-destun ofh yn hollol 

wahanol i weithrediad rhan fwy rhesymegol a chymarebol o'r 'psyche' sydd, mae'n glir, yn 

ymwneud yn fwy a strwythured mathemategol. Mae'r Torah yn dechrau gyda Genesis:
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BERE'SHIT
1. When God began to create heaven and earth - the earth being unformed and void, with 
darkness over the surface of the deep and a wind from God sweeping over the water - God 
said, "Let there be light"; and there was light. God saw that the light was good, and God 
separated the light from the darkness. God called the light Day, and the darkness He called 
Night. And there was evening and there was morning, a first day.

(Berlin &Brettler, 1999: 12)

Mae Duw, ar y cychwyn, yn rhoi enw i bob un cread. Rydym felly yn medru gweld pa mor 

bwysig yw geiriau i'r credau undduwiaethol. Mae'r Torah yn cael ei ledaenu trwy air, fel y gair. 

Heb eiriau, nid oes yno iaith, dim mynegiant; dim ffordd i'r meddwl greu. Ac i'r Cristion, 

mae'r gwirionedd hefyd yn cael ei weld yn nhermau'r gair. Yn wir, mae goleuni a thywyllwch 

yn cael eu gweld yn yr un termau, ac wedyn mewn termau atodol, oherwydd yn Y Testament 

Newydd Saesneg/The New Testament, mewn ailadroddiad o'r cread gydag agoriad o'r Efengyl 

yn olJohn/The Gospel according to John, 1.1, mae'r gair yn awr yn gyfystyr a Duw:

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He 
was in the beginning with God; all things were made through him, and without him was not 
anything made that was made. In him was life, and the life was the light of men. The light 
shines in the darkness, and the darkness has not overcome it.

(Division, 1973: 87)

Mae'r pwer pellach theatraidd sy'n bodoli mewn geiriau yn cael ei arddangos yn Deuteronomy,
4:

The mountain was ablaze with flames to the very skies, dark with densest clouds. The 
LORD spoke to you out of the fire; you heard the sound of the words but perceived no shape 
- nothing but a voice.

(Berlin & Brettler, 1999: 371)

Mae'r ysgrif yn mynd yn ei flaen, a beth oedd - wrth gael ei ledaenu ar lafar ac mewn ysgrifen - 

yn gyfarwyddyd hanesyddol tuag at oroesiad yr Iddewon, mae nawr hefyd yn cael ei ddefhyddio 

fel mantra canolog gan y Cristnogion a'r Mohamedan:

He declared to you the covenant that He commanded you to observe, the Ten 
Commandments; and He inscribed them on two tablets of stone.

(Berlin & Brettler, 1999: 371)

Beth sy'n dra dadlennol yw sut mae'r cyfaddasiad modern Iddewig o'r un dam yn gwahaniaethu 

o'r cymhwysiad Cristnogol modern. Mae'r Torah yn datgan yn Deuteronomy, 6: 

And this is the Instruction - the laws and the rules - that the LORD your God has
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commanded [me] to impart to you to be observed in the land that you are about to cross 
into and occupy, so that you, your children, and your children's children may revere the 
LORD your God and follow, as long as you live, all His laws and commandments that I 
enjoin upon you, to the end that you may long endure.

(Berlin & Brettler, 1999: 371)

Serch hyn, mae'r Revised Standard Version of the Holy Bible diweddaryn cadw at ddehongliad 

tamaid yn wahanol ynglyn a sut y dylem gysylltu gyda Duw pan fod y gair 'revere' yn cael ei 

chyfieithu fel 'fear' yn yr union ddatganiad Beiblaidd:

Now this is the commandment, the statutes and the ordinances which the LORD your God 
commanded me to teach you, that you may do them in the land to which you are going over, 
to possess it; that you may fear the LORD your God, you and your son's son ...

(Division, 1973: 160)

Mae'r fersiwn Gymraeg o Deuteronium VI, 5 o fewn YBibl Cyssegr-lan o 1896 (cyhoeddedig 

gan y Bibl Gymdeithas Frytanaidd a Thramor) yn ein hannog i gam Duw:

PENNOD VI, 5. Car di gan hynny yr ARGLWYDD dy DDUW a'th holl gallon, ac a'th holl 
enaid, ac a'th holl nerth.

[Mae yno, wrth gwrs, hanes diddorol ynglyn a sut y daeth beth y medrwn ei ystyried fel 

ysgrifeniad wreiddiol wedi dod atom. Wedi ei gyfieithu yn gyntaf mewn i Roeg, yn bennaf at 

ddemyddiad gan Iddewon Alltud, wedyn mewn i Ladin gan St. Jerome at ddefhyddiad mwy 

dethol gan yr Eglwys Garholig (wrth gwrs, fe wnaeth Diirer engrafiad o St. Jerome yn ei 

fyfyrgell i fynd gydaMelencolia I), nid oedd yn bosibl nes dyfodiad yr argraffydd printio 

mecanyddol yn y 15fed ganrif i fedri wneud ar gael cyfieithiadau i'r cyhoedd yn eu hiaith 

gynhenid; mae cyfieithiad ac addysgu cynhennus, moesol Martin Luther yn berthnasol iawn 

wrth i ni gysylltu hwn eto gyda Diirer.]

2.3 Yr hinsawdd echrydus

Elfen sy'n ychwanegu at y broblem o ddehongliad o'r hyn sy'n ysgrifenedig, heblaw hefyd 

am y broblem o ddarlleniad hollol llythrennol o unrhyw ddogfen, yw'r derbyniad o unrhyw 

ddehongliad dan orfodaeth. Mae'n glir broblemaidd pan fod ffydd yn seiliedig ar gariad neu 

om, ond pan fod yr un ddogfen yn medru cael ei ddehongli fel y naill a'r Hall neu'r ddwy yn 

gyfunol, mae'r cyfiyw wahaniaethau yn magu diddordebau cystadleuol pleidgar, yn enwedig
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pan eu priodolwyd a'u hystwythwyd gan ddiwylliannau lie nad oedd pwrpas y Torah wedi ei 

amcanu. A dyma fu hanes trychinebus o'r dilyniant o lenyddiaeth sydd wedi bod mor bwysig o 

fewn goroesiad ac i ddiffiniad etifeddiaeth y bobl Iddewig. Ni all fod yno unrhyw amheuaeth 

ynglyn a dysg lem y Torah ac at bwy mae ei gyfreithiau wedi eu cyfeirio. Dywed Deuteronomy 

13:

If your brother, your own mother's son or daughter, or wife of your bosom, or your 
closest friend entices you in secret, saying, "Come let us worship other gods" .... do 
not assent or give heed to him. Show him no pity or compassion, and do not shield 
him; but take his life. Let your hand be the first against him to put him to death, and 
the hand of the rest of the people thereafter. Stone him to death, for he sought to make 
you stray from the LORD your God, who brought you out of the land of Egypt, out of 
the house of bondage. Thus all Israel will hear and be afraid, and such evil things will 
not be done again in your midst.

(Berlin & Brettler, 1999: 395-6)

Mae'r Efengyl yn dweud wrthym fod Crist yn dysgu moesoldeb hollol wahanol, un o 

oddefiant ac o di-dreisiad. Serch hyn, er yn derbyn yr Efengyl Gristnogol, mae'r Qur'an wedi ei 

bwrpasu at gadwraeth o ddilyniant cyfochrog ag Iddewiaeth, gyda hiliogaeth lawr i Mohamed 

yn cael ei hawlio o linell Ishmael, hanner brawd Israel (Isaac) a mab cyntaf Abraham gan ei ail 

wraig, ac yn y modd hwn yn didoli ei hunan o Iddewiaeth, ond ar yr un pryd yn cadw rhyw 

wahaniaethiad gwrthnysig wrth hawlio teymgarwch at yr union Dduwdod undduwiaethol (hwn 

hefyd o dan fygythiad cosbedigaeth) ond yn enw Allah:

Surah 42. Ash-Shura Part 25

15. So unto this (religion of Islam alone and this Qur'an) then invite (people) (O 
Muhammad), and stand firm [on Islamic Monotheism by performing all that is ordained 
by Allah (good deeds), and by abstaining from all that is forbidden by Allah (sins and 
evil deeds), as you are commanded, and follow not their desires but say: "I believe in 
whatsoever Allah has sent down of the Book [all the holy Books, - this Qur'an and the 
Books of the old from the Taurat (Torah), or the Injeel (Gospel) or the Pages of Ibrahim 
(Abraham)] and I am commanded to do justice among you.

(Al-Hilali, 1420 A.H.: 653-654)

A'r defhydd yma o iaith, yn enwedig wrth wneud galwad ar weithiau ysgrifenedig crefyddol, 

sy'n beryglus i'w herio (i ennill mantais ac i gyfiawnhau awdurdod 'gwleidyddol') ac sydd nawr 

yn offer grymus. Mae yno ofh ychwanegol nawr, nid yn unig yr ofn sydd wedi ei drwytho gan y 

gair, ond hefyd yr ofh o fygythiad hyd yn oed mwy uniongyrchol, yr hyn o artaith gorfforol, fel
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ei hymarferwyd gan y Chwil-lys Catholig, pan farnwyd ei fod yn hereticaidd i fyw neu i ddysgu 

o fewn deddfwriaeth foesol wahanol a fyddai'n tarddu o ddehongliad a oedd yn groes i'r hyn a'i 

deddfwyd gan y pwerau a fu.

Mae'n bwysig gwahaniaethu yma rhwng cred hynod yr Iddewon a chredau eraill sy'n 

seiliedig ar hanes nad ydynt yn berchen iddo. Mae'r Torah, sy'n cael ei ddehongli fel y 

'Pentateuch' Cristnogol neu'r 'Tawrat' Moslemaidd (Genesis trwodd i Deuteronomium), y 

Tanakh (Y Beibl Hebraeg) a'r Targum (trosiad Aramaeg o'r Tanakh Hebraeg) i gyd yn weithiau 

llawysgrifol sy'n berthnasol i wareiddiad un bobl (fel cenedl) yn unig. Mae eu (fel pobl luosog) 

Talmud a'u Midrash yn ysgrifau sy'n ddehongliad ac eglurhad pellach o'u diwylliant a'u 

cyfreithiau. Ysgrifau yw'r rhain sydd wedi dod allan o, ac yn seiliedig ar, ymadroddion o 

ymagor hanes bobl sydd wedi eu gormesu, gyda dilyniant hir a thramwyol o darddiad yn Ur, 

Babylon, a'r daith ddilynol gan Abraham a'i gyd gredwyr i Canaan (mae'n debygol yn y cyfhod 

o gylch 1,800 C.C.). Gellir edrych ar unrhyw newid-gread prydyddol ar eu hanes fel ymgais i 

ddod a rhesymeg mewn i beth gellid ei weld fel byd afresymol. With ymgodymu gyda 

thrychineb ac wrth geisio gwneud cyfamod gyda byd gelyniaethus, mae unrhyw elfen o hunan 

gosbedigaeth yn fater clir o gyfaddasiad rhwng pobl hynod (yn lluosog) a'u Duw nhw (yn 

unigol bersonol), a hyn o fewn eu cymdeithas ddatblygedig eu hunan. Yn anffortunus, mae'r 

Qur'an wedyn yn cydio yn yr un hanes Beiblaidd ac, wrth wysio llhiach honedig yn 61 i Ishmael 

fel cyfiawnhad, ac yn parhau ymhellach y thema drychinebus mewn parhad o ddedfryd, yn troi'r 

hunanfeirniadaeth o bobl hynod mewn i ddedfryd allanol ychwanegol amynt:

Surah 5. Al-Ma'idah Part 6
78. Those among the Children of Israel who disbelieved were cursed by the tongue of 
Dawud (David) and 'Isa (Jesus), son of Maryam (Mary). That was because they 
disobeyed (Allah and the Messengers) and were transgressing beyond bounds.

(Al-Hilali, 1420 A.H.: 159-160)

Ac i bawb arall ychwanegol, nad ydynt yn ufuddhau i athrawiaeth y Qur'an, mae yno barhad o'r 

bygythiad o ddamnedigaeth, hyn mewn sawl lie, fel sy'n cael ei amlygu isod:

Surah 15. Al-Hijr Part 14
2. How much would those who disbelieved wish that they had been Muslims [those
have submitted themselves to Allah's Will in Islam i.e. Islamic Monotheism - this will
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be on the Day of Resurrection when they will see the disbelievers going to Hell and the 
Muslims going to Paradise].

(Al-Hilali, 1420 A.M.: 338) 
a hefyd:

Surah 22. Al-Hajj Part 17
57. And those who disbelieved and belied Our Verses (of this Qur'an), for them will be
a humiliating torment (in Hell).

(Al-Hilali, 1420 A.H.: 451)

Y llyfr olaf o'r Beibl, sefDatguddiad/Revelation, sydd efallai yn cynnwys y rhybudd mwyaf 

llwm mewn cysylltiad a chred mewn dedfryd a chosbedigaeth yn 'y byd a ddaw.' [Yn 

ddiddorol, mae yno ambell enghraifft yma i awgrymu fod yno i'r rhifol rhyw arwyddocad 

cyfriniol, fel yn yr esiampl o'r diweddglo i Datguddiad /Revelation 13, ac sy'n dilyn i lawer o 

ddyfalu mympwyol:

This calls for wisdom: let him who has understanding reckon the number of the beast, 
for it is a human number, its number is six hundred and sixty-six.

(Division, 1973: 235)]

[Gweler hefyd, ar ddiwedd Rhan 2.10 Y sgwar hudol. yr arwyddocad o 666 o fewn termau'r 

mathemategol a'r arguddiol.]

Yn glir, fe welwn nawr bwer geiriau - geiriau a'u defnyddiwyd i ddyfarnu - a sut maent yn 

medru cael eu demyddio i drwytho pryder. O fewn Cristnogaeth, fe osododd y Chwil-lys 

awdurdod moesol gwrthnysig ar ben pawb, trwy ofn ac artaith. Gellid defnyddio'r pwer yma 

am resymau personol neu wleidyddol, neu ei ddemyddio mewn ffurf hollol fympwyol i ennill yr 

un effaith cosbol. Nid dim ond codi arswyd am y 'byd a ddaw' oedd yma, ond y cyflawniad o 

erledigaeth yn y byd bywiol, y 'byd real'. Felly, ai dyma yw'r un ofn a oedd i ddylanwadu'r 

athronwyr o'r Ymoleuo i greu rhyw fath o rationale a priori, yn seiliedig ar iaith, i ddilysu'r 

Duw Beiblaidd, ar yr un pryd yn cyfeirio'n ddeuol at ryw radlonrwydd goresgynnol - megis 

cariad allan o bryder? Dywedodd Leibniz yn ei Discourse on Metaphysics:

IV. That love for God demands on our part complete satisfaction with and 
acquiescence in that which he has done.
The general knowledge of this great truth that God acts always in the most perfect and 
most desirable manner possible, is in my opinion the basis of the love which we owe 
God in all things; for he who loves seeks his satisfaction in the felicity or perfection of 
the object loved and in the perfection of his actions.

(Montgomery, 1902: 7)
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Ydi cryfder emosiwn amwys cyffelyb yn orbwysol, a gall didoliad seicolegol oddi with 

ddylanwad di- gynhyrfiol a chymarebol o'r rhan resymegol o'r psyche gael ei gymell mor 

hawdd, felly yn creu cydymffurfiad trwy ryw ddeuoliaeth gyfansawdd sy'n medru gweithredu 

yn hapus yn yr un person?

2.4 Cyfraniad yr arlunydd

Ar yr ystod yma, rwyf nawr am edrych os oes unrhyw arlunydd, mewn unrhyw gyfhod yn ein 

hanes, wedi cymryd fyny un thema anodd, megis a yw rhesymeg, efallai i'w ddifFmio mewn 

termau strwythured mathemategol, gyda pherthynas, mewn unrhyw ffordd, a deallusrwydd 

gwahanol o gred sy'n seiliedig ar etifeddiaeth ieithyddol, ac felly wedi cynnwys unrhyw 

symbolaeth berthnasol yn ei waith, naill ai'n ddirgel neu fel arall. Ac mae un esiampl o waith 

sy'n sefyll allan fel bod yn arwyddocaol iawn, a hwn yw'r argraff Melencolia I gem Diirer, 

dyddiedig 1514 (Plat 2a). Mae'n ddiddorol bod Diirer wedi cynnwys teitl y gwaith yma o fewn 

yr argraff ei hunan: neges ieithyddol bwrpasol mae'n siwr oherwydd mae'r cynhwysiad yma 

braidd yn unigryw mewn hanes celfyddyd. [Dylir nodi fod teitl yr argraff yma, pan gyfeirid ato 

mewn cyhoeddiadau, yn ami yn cael ei gam-sillafu, fel yn y cyfieithiad yma o ddyddlyfr Diirer; 

bydd y mater yma yn cael ei drafod nes ymlaen yn Rhan 2.9 Yr arwyddocad pellach o 

bruddglwyf:

Then I sent to his secretary, Erasmus, who drew out the Request for me, a Sitting Jerome, 
the Melancholy, the Anthony, and the two new Marys.

(Conway, 1958: 103)]

Mae argraff Diirer wedi diddori a pheri cryn benbleth i ddadansoddwyr dros y blynyddoedd. 

Am y tro cyntaf yn hanes celfyddyd, fel sydd ar ddeall, mae gennym gelfyddydwaith unigol sy'n 

cynnwys math o symbolaeth fathemategol ddigamsyniol a tra datblygedig, lie mai'r polyhedron 

sy'n sefyll allan yn yr argraff hon fel y gwrthrych mwyaf anghydweddol (ac felly'r mwyaf 

ystyriol), ar yr un pryd yn ymddangos hefyd ei fod yn gysylltiedig a'r sgwar hudol (Plat 2b), 

sydd yr un mor benblethol.

Un agwedd sy'n berthnasol i'r ymchwiliad yma yw'r arwyddocad o (a) beth mae'r 

polyhedron hynod yma yn debygol o symboleiddio ond hefyd, i fi, beth sydd yr un mor bwysig
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yw (b) beth yw ei union gyfansoddiad fel gwrthrych geometrig. Fe edrychwn nawr ar bob 

agwedd yn ei dro ac ymdrin yn gyntaf a'r elfennau symbolaidd a'r amcaniaethol.

2.5 Polyhedron Diirer fel symbol

Yn y traethawd yma, cyn belled, rwyf wedi bod yn trafod dau fater sydd, yn 61 pob golwg, yn 

berthynol: (i) y berthynas hanfodol ddeubarthol rhwng yr hyn sy'n ei ganfod yn ffenomenaidd 

(fel gweithrediad seicolegol) a beth yn union sydd yn nhermau rhyw fath o ontoleg (yn hollol 

amherthynol i'n gweithrediad biolegol fel homo sapiens sapiens) a (ii) sut mae'r derbyniad o, a 

chyfaddasiad i, amgylchfyd cymhellol efallai yn effeithio ar ein dyfarniad rhesymegol. Fy 

nghwestiwn i nawr yw, a yw'r gwrthrych geometrig yma mae Diirer wedi dyfeisio yn berthnasol 

i'r drafodaeth yma mewn unrhyw ffordd? I fi, mae'n glir ei fod, er fod hyn - wrth gwrs - ar 

lefel bersonol. Mae'n symboleiddio i fi yr union amlinelliad rhwng y ddau faes seicolegol, wrth 

hefyd amlygu'r union anhawster yno i ddeall y berthynas rhwng gwirionedd holl-gywir a'i 

diffiniwyd yn glir trwy geometreg (fel symbol o'r rheidrwydd ontolegol hwnnw) a'r hyn o'n 

rhyngwynebed cymhleth diwylhedig ar lefel gymdeithasol ymysgarol.

Roedd gan Diirer feddwl mathemategol uwchraddol, mewn ychwanegiad i'w ddawn artistig, 

ac mae'r ffaith yma yn arwyddocaol bwysig. Ond tybied oedd gan y gwrthrych hynod yma 

rhyw synnwyr symbolaidd gwahanol, dihafal i Durer? Wrth ystyried hyn o fewn cyd-destun 

hanesyddol, ac ar lefel bersonol, mae'n rhaid ei fod yn debygol. Byddai Durer wedi cael ei 

gyflyru, i raddau mwyaf neu leiaf, gan ei leoliad daearyddol ac, o ganlyniad, wedi ei 

ddylanwadu gan y cyfyngiadau diwylliannol a'r cynnwrf yn deillio o helyntion cyfhewidiadol yr 

oes. Yn hanesyddol, ac yn nhermau'r ymchwil hon, roed hwn yn amser pwysig iawn yn 

natblygiad perthynas cyfredol dyn a gwyddoniaeth a diwinyddiaeth, wrth i gredau canoloesol 

cael eu dylanwadu gan naill ai'r ymlediad o wybodaeth allan o brif cyn-ddiwylliannau, yn 

enwedig o'r Groegiaid a'r Rhufeinwyr, neu gan amgyffred gwyddonol newydd a'i hyrwyddid 

gan ddiwylliant allddyfodol a phwerus yr Arabiaid. Dyma oedd gwawriad y Dadeni, megis her i 

ganoloesoldeb ac i draddodiadau argel y goruwchnaturiol, wrth fod dyneiddiaeth a radicaliaeth 

yn herio pwerau traddodiadol y cyfundrefiiau gwleidyddol a diwinyddol. Gan hynny, fe 

edrychwn ar y polyhedron yn gyntaf yn nhermau'r goruwchnaturiol.
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B. Cyfriniaeth

2.6 Cornelius Agrippa

Roedd Henry Cornelius Agrippa o Nettesheim (1486-1535) yn gyfoes a Diirer, ar un adeg yn 

gwasanaethu yr Ymerawdwr Maximilian I a oedd, fel mae'n digwydd, hefyd yn noddwr i Diirer. 

Er ei fod yn gysylltiedig yn flaenorol gyda'r dref o Cologne, wedyn Metz a Lyon, fe drafaeliodd 

yn eang with gymryd nifer o swyddi uchel mewn gyrfa a oedd yn newid yn barhaol megis, yn eu 

tro, fel milwr, ocwltydd, meddyg a llysgennad. Beth sydd o ddiddordeb neilltuol yma yw ei 

ysgrifau ar y goruwchnaturiol dirgel. Er nad oedd wedi ei gyhoeddi yn llawn nes 1531, roedd ei 

Three Books of Occult Philosophy wedi cael ei baratoi yn barod erbyn 1510 mewn ffurf dethol, 

pedair blynedd cyn i Diirer gynhyrchu ei Melencolia I. Mae'n eithaf posibl felly fod Diirer 

efallai yn wybodus o fanylion y celfyddydau cyfareddol yr oedd Agrippa yn benderfynol o'u 

lledaenu trwy y gwaith dadleuyddol yma. Yn wir, o gwmpas 1509, mae rhyw ffrind yn 

ysgrifennu i Agrippa:

"The bearer of these letters is a German, native of Nuremberg, but dwelling at Lyons; 
and he is a curious inquirer after hidden mysteries, a free man, restrained by no fetters, 
who, impelled by I know not what rumour concerning you, desires to sound your 
depths."

(Tyson, 2007: xvii)

Byddai hyn yn tueddu i awgrymu fod son ar led a bod diddordeb wedi ymestyn yn eang, gyda'i 

gartref-dref, Nuremberg, yn cael ei grybwyll mewn cysylltiad a'r ymlediad yma o wybodaeth.

Roedd gwybodaeth Agrippa o'r goruwchnaturiol wedi ei gasglu o lawer ffynhonnell; o 

wybodaeth am y Groegiaid Pythagoreaidd hyd at athrawiaeth y Platoniaid a'r Aristoteliaid; o 

hanesyddoliaeth y Torah a thraddodiadau Hebraeg hirsefydlog hyd at gyfriniaeth canoloesol y 

Kabbalah. Mae'n debyg y cafwyd llawer o'r wybodaeth am yr olaf allan o waith Johannes 

Reuchlin, megis De verbo mirifico, a'i cyhoeddwyd yn yr Almaen yn 1494. Mae ar ddweud 

(Tyson, 2007: xviii) fod Reuchlin wedi dylanwadu yn fawr ar feddyliau a syniadau Erasmus a 

Luther. Roedd Diirer, wrth gwrs, hefyd mewn cysylltiad ag Erasmus, yn wir fe wnaeth bortread 

o honno, ac fe ddilynodd gweithiau Luther yn eiddgar. Mae'n ddichonadwy, ond nid yn



48

bendant, fod Diirer wedi ei ddylanwadu i gynnwys cyfeiriadau at ofergoeledd yn yr un argraff 

yma, sefMelencolia I, o bosibl fel gwrthbwynt i'r cyfeiriadau Beiblaidd sy'n gyfunedig mewn 

cymaint lawer o'i weithion eraill, hyn mewn cyfhod go archolladwy o'i fywyd, wrth iddo alaru 

efo marwolaeth ei fam yn yr union flwyddyn, sef 1514. [Fe welwn, nes ymlaen, sut fod teitl 

Durer, Melencolia I, gyda pherthynas debygol a gwaith Agrippa, fel cyfeiriad posibl at un o'r 

pedwar anianawd.]

Mae'r Three Books of Occult Philosophy gan Agrippa yn gasgliad cynhwysfawr ac enfawr o 

wybodaeth gyfriniol, wedi ei drwytho gyda chyfeiriadau mathemategol, ond mae'n ofalus iawn i 

beidio ag eithrio'r dwyfol:

From one man, Adam, all men proceed, from that one all become mortal, from that one 
Jesus Christ they are regenerated: and as saith Paul, one Lord, one faith, one baptism, 
one God, and father of all, one mediator betwixt God and man, one most high Creator, 
who is over all, and in us all.

(Tyson, 2007: 241)

Er bod yno gyfeiriadau eraill sy'n arwyddo cred Feiblaidd o fewn ei Three Books of Occult 

Philosophy, mae'r cynnwys yn glir gyfriniol. Mae'n ddiddorol wedyn fod Agrippa i gyhoeddi 

De vanitate et incertitudine scientiarum et atrium / The Vanity and Uncertainty of the Sciences 

and the Arts yn 1530, dim ond blwyddyn cyn yr argraffiad cyntaf o'i Three Books of Occult 

Philosophy. Yn De Vanitae mae Aggripa yn arddel bam gytgroes ynglyn a'r cynnydd mewn 

callineb sydd i'w ennill o ymholiadau mewn i beth gall ond ei ddisgrifio fel y cyfriniol, lie ei fod 

yn mynegi amheuaeth o unrhyw wybodaeth nad yw ei ennill trwy ddatguddiad dwyfol. Mae 

hyn yn arwydd pellach o'r amwysedd sy'n bodoli, am ba bynnag reswm, yn y meddiant o 

safiadau gwrthwynebol o fewn yr un person.

2.7 Pruddglwyf mewn cyd-destun

Mae cyfeiriad yn cael ei wneud yn ami o fewn y llenyddiaeth safonol at y cysylltiad honedig 

rhwng pruddglwyf neu iselder ysbryd (melancholia neu melancholy), fel un o'r pedwar 

anianawd, ac felly yn nhermau arwyddocad ser-ddewiniol. Mae yno hefyd gysylltiad sy'n cael 

ei wneud gydag un o'r pedair elfen (h.y. daear), hyn yn etifeddiaeth glir o'r safbwynt Groegaidd 

Clasurol. Mae yno hefyd elfennau corfforol a ffals-feddygol sy'n cael eu cysylltu o fewn sgema
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HUMOUR
Yellow bile
Blood
Black bile
Phlegm

TEMPER
Choleric
Sanguine
Melancholic
Phlegmatic

ORGAN
Gall bladder
Head
Spleen
Lungs

NATURE
Warm Dry
Warm Wet
Cold Dry
Cold Wet

ELEMENT
Fire
Air
Earth
Water

[Rwyf wedi dodi'r rhesi yn y drefh yma fel bod yr elfennau o dan (fire), aer (air), daear (earth) a 

dwr (water) i'w gweld hefyd i gynrychioli - yn eu tro - y tetrahedron, yr octahedron, y ciwb a'r 

icosahedron, lie y byddai'r dodecahedron wedyn yn cynrychioli'n bellach y bydysawd yng 

nghyfundrefh cosmolegol Plato.]

Mae Frances Yates, yn ei llyfr The Occult Philosophy in the Elizabethan Age, yn ymroi 

penned gyfan (Yates, 1979: 49-59) i'r testun o athroniaeth oruwchnaturiol a phruddglwyf, ac yn 

gwneud cyfeiriad arbennig i Melencolia I Diirer. Mae hi yn gwneud yr un cysylltiad honedig 

gyda Agrippa fy mod i wedi son amdano yn barod, ac fel mae llawer eraill. Mae'r fath ymchwil 

yma yn tynnu o hanes cymhleth datblygiad o'r credau dyfeisgar sy'n rhan annatod o gyfriniaeth, 

gydag atseiniau o'r oes Platonig yn estyn ymlaen trwodd i ganoloesoldeb. [Serch hyn, mae 

gennyf un sylwadaeth feirniadol i'w wneud ynglyn ag un rhagdybiaeth mae hi yn ei gwneud yn 

ei dadansoddiad o Melencolia I Diirer, ac mae hyn yn cael ei gynnwys yn Rhan 2.9 Yr 

arwyddocad pellach o bruddglwyf.]

Nid dim ond gwaith Agrippa fyddai wedi bod o ddiddordeb ar yr adeg yma, ond hefyd 

ysgrifau sydd wedi eu priodoli i Hermes Trismegistus with y teitl Hermetica. Gweler delholiad 

fel Atodiad 6, sydd, gan dynnu o etifeddiaeth Eifftaidd a Groegaidd, yn cysylltu'r 'pedair elfen' 

- mewn dull braidd yn od - gyda rhyw gysyniad neilltuol o 'realedd', pwnc a'i trafodwyd (fel 

canfyddiad) o fewn Penned 1. Man arall, mae Trismegistus (fel Hermes) gyda llawer i'w 

ddweud ynglyn a Duw fel Daioni, yn pwysleisio'r agwedd radlon yma o Dduw. Fel gyda 

Agrippa, mae'r awdur yma yn ymgeisio cysylltu gyda, a gwneud cyfamod rhwng, undduwiaeth 

a chredau Clasurol. Wrth gymryd dyfyniad o ddiwedd y detholiad neilltuol yma, ac wrth wybod 

y byddai Durer wedi meddwl yn ddwys ynghylch y broses o ganfyddiad, mae'n bosibl y gallai'r
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agwedd yma gyfeirio atMelencolia I yn gyffredinol, ac i'w polyhedron yn benodol:

... all this is false, and deceives the eyes of those who look at it; they think that what 
they see is real, but it is really an illusion.

(Scott, 1993: 149-150)

Mae'n bosibl y byddai Diirer hefyd yn wybodus o ryw goelion ser-ddewiniol, daear-ganolog 

o gyfeiriad arall, megis hynny o'r Iddew Persiaidd, yn mynd o dan yr enw Messa Halah, neu 

Masha'allah ibn Athari (c.740-815). Yn wir, mae ar goedd ar y rhyngrwyd (Wikipedia, 2009- 

2010, ac wedi ei ailadrodd mewn mannau eraill) mai Diirer a ddarparodd y plat teitl (gweler Plat 

4) i'r cyfieithiad yn 1504 (o'r Arabaidd i'r Lladin) o'i lyfr, De Scientia Motus Orbis. Mae hyn 

yn amheus gan nad oes unrhyw gyfeiriad i'w weld yn y llenyddiaeth academaidd ac nid oes yno 

unrhyw arwydd o fonogram yn guddiedig o fewn y plat yma a allai gadarnhau. Er hyn, yn 1502, 

fe ddarparodd Diirer dorlun pren fel plat teitl i lyfr o dan y teitl Philosophy, He mae'r pedwar 

anianawd sef, choleric, sanguine, phlegmatic a melancholy yn cael eu portreadu yn arallegol fel 

y pedair gwynt (Bartrum, 2003: 64-65).

2.8 Ymchwil safonol

Mae ysgrifau Erwin Panofsky (Panofsky, 1971: 157-171), Heiniich Wolfflin (Wolfflin, 1971: 

200-208) a llawer eraill, yn cael eu dyfynnu yn ami mewn cysylltiad ag unrhyw ddehongliad 

cyfriniol o'r symbolaeth ddichonadwy o fewn argraff Diirer yn ogystal a dehongliadau o'r ystyr 

symbolaidd i'r gwrthrychau eraill mewn ychwanegiad i'r polyhedron a'r sgwar hudol. Mae'r 

fath yma o wybodaeth yn werthfawr fel ei fod yn dodi'r argraff yma mewn cyd-destun a 

chynnwys pob un arall o'i weithiau, a hefyd o'i gymharu a gweithiau eraill o'r un cyfhod. Mae 

yno wybodaeth bellach i'w gael ynglyn a'i gysylltiadau a dylanwadau eraill ei oes o fewn llawer 

i gyhoeddiad, hyn mewn manyldeb amrywiol, gyda'r mwyaf diddorol o'r rhain efallai yn 

cynnwys llyfrau gan Wilhelm Waetzoldt a Max Steck. Er enghraifft, mae Waetzoldt yn cyfeirio 

at y nodwedd felancolaidd sy'n cael ei ysgrifennu amdano gan Marsilius Ficinus yn ei 

gyfieithiad Almaeneg (dyddiedig 1505) o'i lyfr ar y bywyd triphlyg, De Vita Triplici 

(Waetzoldt, 1950: 80). Mae Ficinus yn ysgrifennu am bruddglwyf fel nodwedd sy'n amlwg
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ym mhob celfyddwr o fh. Mae Waetzoldt yn gwneud sylwad pellach i fwrw ei bwynt gartref:

The prevalence of the opinion that melancholy was a typical spiritual phenomenon in 
the creative man is also illustrated by the remark of the Farnese legate Paulucci (1519) 
that Raphael was a man with a propensity to melancholy, 'like all men of such 
outstanding significance'.

(Waetzoldt, 1950: 80)

[Mae ar wybod fod Diirer wedi edmygu Raphael yn fawr - creawdwr o'r enwog School of 

Athens, 1509-10 (Plat 5) lie bod y thema yn amlwg ddyneiddiol - a chymaint oedd yr edmygedd 

yma fel y cyfnewidiodd Diirer eitemau o gelfyddwaith gyda Raphael, megis rhoddion personol 

rhwng y ddau arlunydd (Wood, 2009).]

2.9 Yr arwvddocad pellach o bruddglwyf

Yn Llyfr I, Penned LX o'i Three Books of Occult Philosophy, mae Agrippa yn gwneud 

cyfeiriad arbennig at yr anian bruddglwyfus, ac wrth gyfeirio at lyfr Aristotle, Problems, mae'n 

dweud:

By melancholy, saith he, some men are made as it were divine, foretelling things to 
come, and some men are made poets. He saith also, that all men that were excellent in 
any science, were for the most part melancholy.

(Tyson, 2007: 188)

Yn ei sylwebaeth bellach ar yr anian bruddglwyfus, mae Agrippa yn parhau i esbonio natur y 

cyflwr meddyliol yma:

So great also they say the power of melancholy is of, that by its force, celestial spirits 
also are sometimes drawn into men's bodies, by whose presence, and instinct, antiquity 
testifies men have been made drunk, and spake most wonderful things. And that they 
think happens under a threefold difference, according to a threefold apprehension of the 
soul, viz. imaginative, rational, and mental.

(Tyson, 2007: 188)

Rwy'n cynnwys ei esboniad pellach o'r tri chyflwr cysylltiedig fel Atodiad 7, ac mae'n 

ystyrlon, yn fy marn i, fod yr ystyriaeth (gan Agrippa) o'r cyflyrau graddedig penodol yma o 

bosibl yr union themau y mae Durer yn cyfeirio atynt yn ei driptych, h.y. (i) Knight, Death and 

the Devil (1513), (ii) Melencolia 1 (1514) a (iii) St. Jerome in his Study (1514). Gweler Platiau 

1,2 a 3, yn 61 eu trefh. Yn sicr, mae'r presenoldeb o gi ac o awrwydr ym mhob un argraff yn 

awgrymu'r posibilrwydd o gysylltiad rhwng y tair argraff. I fi, mae hyn yn arwyddocaol. Er 

hyn, rwy'n gweld y ffordd mae Agrippa yn ffurfio ei ystyriaeth o'r cyflwr pruddglwyfedig - a
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sut y gall hyn gysylltu hwyrach gyda thriniaeth Durer o'r un testun - braidd yn wahanol i 

Frances Yates; rwyf wedi cyfeirio at ei llyfr yn gynharach. Mae Yates o'r farn fod Melencolia I 

yn berthnasol i'r cyflwr cyntaf mae Agrippa yn ei ddisgrifio (gweler Atodiad 7 eto) ac yn 

cwestiynu os oedd yr argraffbenodol hon wedi ei fwriadu fel y cyntaf o gyfres (Yates, 1979: 

54), gyda'r ddwy arall yn eisiau, gyda'r teitlau, byddai'n rhaid tybio, o Melencolia II a 

Melencolia III. Serch hyn, er bod y teitl Melencolia I efallai yn arwyddo'r gwrthwyneb, 

byddwn i yn honni y gallai'r cyflwr cyntaf mae Agrippa yn ei ddisgrifio fod, mewn gwirionedd, 

yn gyfeiriedig o fewn Knight, Death and the Devil, nid Melencolia I, lie bod yr elfennau 

apocalyptaidd a milwriaethus mae Aggripa yn eu cynnwys yn ei ddogfen i'w gweld yn ddigon 

clir yn yr argraffhon. [Wrth gymryd ac wedyn talfyrru ar ran (sy'n cael ei ddisgrifio fel 

cyfieithiad o fersiwn 1510 o lawysgrif Agrippa) allan o gyhoeddiad Klibansky, Panofsky a 

Saxl o 1964, sef Saturn and Melancholy, nid yw yn glir os mai Yates sydd wedi diarddel yr 

elfen bwysig hon ei hunan (Yates, 1979: 53) - neu efallai nad oedd yn Haw ysgrif 1510 beth 

bynnag - ond os ei bod hi, mae Yates, wrth wneud hyn, yn anwybyddu'r arwyddocad.] Rwyf i 

o'r farn y byddai Melencolia I yn dilyn wedyn fel cyfeiriad at yr ail gyflwr 'rhesymegol / 

rational', gyda St. Jerome in his Study yn cyfeirio yn y diwedd at y trydydd cyflwr, hynny o 

ddadleniad dwyfol. [Fe gynhyrchodd Durer nifer o ffurfiadau gwahanol o St. Jerome cyn yr 

argraff o 1514 , felly byddai St. Jerome, fel y cyfieithwr cyntaf o'r Beibl mewn i'r Lladin (yn 

c.390-405), wedi bod yn bwysig iddo.] Ni fyddai'n rhaid felly ystyried Melencolia IIa III fel y 

cyfryw. Yn wir, mae'n bosibl nad oedd yr T yn Melencolia I yn gyfeiriad at rif o gwbl. 

[Rwy'n trafod pwnc y ddadl yma yn 2.11 Y sgwarhudol.]

Byddwn i, fy hunan, yn dadlau fod cysylltu'r tri chyflwr o iselder ysbryd - fel eu disgrifiwyd 

gan Agrippa - gyda'r triptych amlwg sydd wedi goroesi, yn syniad llawer mwy argyhoeddiadol 

na'r syniad y gallai fod yno argraffau ychwanegol oherwydd y posibiliadau rhifol y byddai'r 

teitl Melencolia I efallai yn ei awgrymu. Yn bellach ymlaen yn ei phennod ar y pwnc yma, mae 

Yates yn helaethu ar ei bam ddechreuol wrth anghytuno gyda dehongliad Panofsky o St. Jerome 

- hynny o drefh fathemategol o'r ystafell, ynghyd a defhydd clir o bersbectif ac arwyddion 

amlwg pellach o synfyfyrdod sanctaidd. Barn Panofsky yw bod hyn yn wrthgyferbyniad
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bwriadol gyda'r dryswch a'r ansicrwydd o Melencolia I. Ond mae Yates yn taeru nad yw hyn 

yn cymryd mewn i ystyriaeth y tri chyfnod o welediad ysbrydoledig / 'stages of inspired vision' 

(Yates, 1979: 58) mae Agrippa yn eu disgrifio. Mae hi yn cynnig ei damcaniaeth terfynol wrth 

fynegi:

In fact I would suggest that the St Jerome may actually be Melencolia III. At this stage 
the mens sees into all truth, including the divine truth of geometry, obscurely and 
confusedly distinguished by imaginatio in Melencolia I.

(Yates, 1979: 58)

Ble felly mae'r rhesymegol/rational (ratio), a'r Melencolia //goblygedig o dan y sgema yma? 

Ydi Yates wedi cwympo mewn i' r un fagl a Panofsky wrth gysylltu Melencolia I gyda St. 

Jerome yn unig? Yn sicr, mae cyfrifon ysgrifenedig Diirer ei hunan (Conway, 1958: 92-126) yn 

dangos ei fod weithiau wedi eu gwerthu gyda'i gilydd, ond nid felly yn ddieithriad gan ei fod 

hefyd wedi eu gwerthu gyda rhai eraill, felly nid o angenrheidrwydd, neu yn holl gyson, fel par. 

Yn wir, roedd Melencolia I weithiau yn cael ei werthu gyda'i argraff arall cynharaf o St. Jerome, 

y Sitting Jerome, o 1512.

Mae hefyd yn ystyrlon fod cyhoeddiadau William B. Scott a hefyd W. M. Conway (yn ei 

gyfieithiad o ymchwil Moritz Thausing ar ysgrifau Durer) yn dangos Diirer ei hunan, yn ei lyfr 

comodion o'i daith i'r Iseldiroedd, Gorffennaf 1520-Gorffennaf 1521, yn cyfeirio atMelencolia 

I, yn syml ac yn gyson, fel Melancholy (Conway, 1958: 92-126 eto). [Mae'r llyfr gwreiddiol 

lle'r oedd y nodiadau hyn yn gynnwys nawr ar goll ond mae hen gopi o'i deithiau yn dal i 

fodoli.] Mae'r T o hyd yn diarddel ac mae'n debyg fod y sillafu Saesneg yn gyfieithiad syml a 

chonfensiynol o beth yw 'melancholic', mewn Almaeneg modem. I ychwanegu at y dryswch, 

mae llawer i gyfieithiad modem gyda'r teitl megis Melancholia I, neu yn syml fel Melancholia - 

fel mae Bartrum yn gwneud - lie bod Panofsky a Yates yn cadw'n gywir i'r teil o fewn yr 

argraff. Ydi arwyddocad o'r T yn yr argraff ei hunan felly yn cael ei amlygu gormod gan 

sylwebyddion a damcaniaethwyr pan fod Diirer ei hunan yn diarddel yr T yn ei gofnodion 

personol? Mae'n dybiedig na fyddai Thausing wedi gwyro o'r copi sydd wedi goroesi ac na 

fyddai wedi gwneud newidiadau na fyddai heb fod yn wir i'r hyn oedd wedi ei gofnodi yn 

wreiddiol (yn 61 pob tebyg) fel yr enwi a'r sillafu confensiynol y comodwyd gan Diirer ei
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hunan. Mae'n debygol felly fod trosiad Conway i'r Saesneg yn seiliedig ar ysgrif agos i'r 

gwreiddiol; fel arall byddai'r ddau awdur wedi newid, ac wedi cam-gyfleu yn grwysol, elfen 

bwysig o ddogfen goroesol. Hefyd, mae'r argraff, sy'n fwy adnabyddus yn 61 y teitl cyffredin St 

Jerome in his Study, yn cael ei gyfieithu o'r ymadroddion hyn yn fwy uniongyrchol gan Conway 

i Jerome in the Cell, ac mae hyn felly yn awgrymu cynodiad tamaid yn wahanol o'i gymharu a'r 

ffurf gyntaf. Wedyn, mewn man arall, mae yno gyfieithiad syml i Jerome, ac mewn lie arall eto 

mae'n ei fynegi yn fwy llawn fel Jerome in the Cell. Gan fod yma wahaniaethau amlwg yn yr 

enwi, mae'n debygol mai atgynhyrchu yn eithaf cywir oedd Conway/Thausing yr 

anghysonderau bach a dynol sydd i'w gweld yn ami mewn ysgrifennu personol. Pa fodd 

bynnag, ni fedrwn fod yn bendant, oherwydd mae Conway yn enwi ac yn sillafu'r argraffiadau 

yn wahanol eto yn ei sylwebaeth, sy'n arwyddo fod yma naill ai'r gwahanrediad sydd wedi ei 

nodi, neu anghysondeb gwrthwynebol:

Memorable are the two following years, 1513 and 1514, for the appearance of Diirer's 
three central engravings - the 'Knight and Death', the 'S. Jerome in his Study', and the 
'Melancolia'.

(Conway, 1958: 77)

[Gall y sillafiad olaf ('Melancolia') fod yn wall yn yr argraffu, oherwydd mewn man arall 

(Conway, 1958: 183) mae wedi ei sillafu fel 'Melencolia'.]

With ddychwelyd i Yates, a'i chysylltiad hi o Melencolia I i athroniaeth gyfriniol, byddwn 

yn cytuno gyda hi mai cyfeirio at y drydedd radd o'r meddyliol/mental (mens) mae St Jerome 

efallai yn ei wneud, h.y. cyfeirio at y pwynt cyrhaeddiad o ddysgu 'the secrets of divine things, 

as the Law of God' (Tyson, 2007: 189) fel y cam terfynol o ddatguddiad ac iachawdwriaeth, a 

bod hyn yn ddehongliad digon amlwg. Byddwn yn dal i ddadlau ei fod yn fwy rhesymegol 

ystyried mai at yr ail radd o'r rhesymegol/rational (ratio) mae Melencolia /efallai yn cyfeirio, 

lie bod yno symbolaeth llawn ystyr mwy dyneiddiol a mathemategol. Mae hyn yn gadael 

Knight, Death and the Devil i weithredu fel yr argraff gyntaf o gyfres o dri (with fod yn glir 61- 

ddyddio'r ddwy arall o flwyddyn) ac fel y cyfeiriad cyntaf i'r dychymyg/imagination 

(imaginato) o fewn athroniaeth gyfriniol, yn arwyddo'r sylweddoliad o Iwyr natur lorn y byd
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amodol a'r goblygiadau apocalyptaidd y gellir ei gymryd o'r wybodaeth hyn allan o addysgid 

ysgrythurol.

Pan edrychwn ar ddeunydd ymchwil arall, i ffwrdd o'r cwestiwn neilltuol o sut y gall y 

cyfeiriad at bruddglwyf fod yn berthynol i driniaeth Diirer ei hun o'r pwnc yma, mae yno hefyd 

y cyd-destun diddorol o hunanbortread sy'n cael ei ystyried gan Joseph Leo Koemer, He mae'n 

edrych ar agwedd arall o'i waith a'i fyd personol. Ond nid wyf am siarad am Diirer yn rhy 

gyffredinol a gwneud treillied eang o'r llenyddiaeth fwy safonol wrth gyfrif dilysrwydd eu 

dehongliadau oherwydd dyma yw'r cyfeiriad sy'n gyffredin i lawer ymchwil, yn diweddu gydag 

ailadroddiadau di-rif o'r un fath o ddeunydd hanesyddol. Nid yw hyn yn ein nesau at unrhyw 

wirionedd ynglyn ag argraffiad Diirer nad yw'n amcaniaethol. Er hyn, wrth ystyrio dylanwadau 

posibl y cyfrinol, gallwn ei gymryd ar ffydd mai gwneud cysylltiad gyda symbolaeth cyfrinol yr 

oedd Diirer ac y gallwn gyfeirio at gyfrol fawr Agrippa ar y pwnc yma fel ei ffynhonnell 

ddichonadwy fwyaf. Pa fodd bynnag, does dim sicrwydd i hyn.

2.10 Polyhedron Purer fel maen

Yn Llyfr/Book I, Penned/Chapter XXV: What things are saturnine, or under the power of 

Saturn, mae Agrippa yn mynegi:

Saturnine things, amongst elements, are Earth, and also Water: amongst humours, 
black choler that is moist, as well natural, as adventitious, adjust1 choler is excepted. 
Amongst tastes, sour, tart, and dead. Amongst metals, lead, and gold, by reason of its 
weight, and the golden marcasite2 . Amongst stones, the onyx,3 the ziazaa,4 the 
camonius, 5 the sapphire, the brown jasper, the chalcedon,6 the loadstone, and all dark, 
weighty, earthly things. [Nodiadau yn rhoddedig fel Atodiad 8.1]

(Tyson, 2007: 83)

Y farn gyffredin felly yw bod polyhedron Durer, o'i ystyried fel maen ac fel gwrthrych 

cyfriniol, mewn pob tebyg yn cynrychioli Sadwrn, oherwydd y byddai 'Hid du'/'black choler' 

yn arwyddo 'pruddglwyf /'melancholy'. Pa un o'r meini hyn gallai fod Diirer wedi bod yn 

cyfeirio ato, os oedd o gwbl? Nawr, mae Agrippa yn dweud wrthym yn Llyfr/Book HI, 

Pennod/Chapter II: Of concealing of those things which are secret in Religion:

... and divine Plato commanded,2 that holy and secret mysteries should not be divulged 
to the people; Pythagoras also, 3 and Porphyrius consecrated their followers to a 
religious silence; ...
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[Mae mewnwelediad pellach i'w gael yn y nodiadau yn Atodiad 8.2]
(Tyson,2007: 443)

Ai'r union guddiad yma yw'r rheswm am wrthrych annimadwy Durer? A oedd yn chwarae 

allan rhyw ddefod bersonol Pythagoreaidd wrth atal ohonom ba bynnag wybodaeth neu neges 

roedd yn ei gwarchod yn ddirgel o fewn y gwrthrych ei him? Ydi e'n cuddio rhyw fath o 

gyfriniaeth, neu dim ond y fathemateg o fewn beth sydd yn geometreg ansicr? [Mae'r mater 

neilltuol yma yn cael ei drafod ym Mhennod 3, Rhan 3.15 Rhifau ffigurol.]

Nawr mae yma nifer o gwestiynau a llawer yma i fyfyrio. Fe geisiaf ystyried y berthynas 

rhyngddynt yn eu tro ac unrhyw oblygiadau a fyddai'n codi; ond yn gyntaf, mae'n rhaid ystyried 

beth gall y maen fod yn ei gynrychioli mewn termau daearegol. Os ei fod yn wir gyfeirio at 

Sadwrn, wedyn mae astudiaeth o gyfrol fawr Agrippa yn awgrymu sawl posibilrwydd. Yr 

ymgeisydd mwyaf tebygol fyddai'r tynfaen/loadstone mae Agrippa yn ei grybwyll, lie bod rhai 

strwythurau crisialaidd yn debyg i'r siapiau a'r onglau sy'n gyfeiriedig o fewn cyfansoddiad 

polyhedron Durer. Byddafyn gwneud cynnig ar y rhain nes ymlaen yn fy nadansoddiad 

technegol.

Mae tynfaen/loadstone, neu lodestone (FesC^), hefyd magnetite, yn atynnol ac yn ami yn 

ffurfio octahedron (gweler Plat 6 a Phlat 7, delwedd uchaf) ond mae rhai amrywiadau yn medru 

arddangos cyfluniadau gwahanol. I'r Groegiaid, roedd yr octahedron, fel un o'r cyrff Platonig 

solet, yn cynrychioli Aer/Air (gas).

Mae tynfaen hefyd yn medru ffurfio wynebau rhombig; mae esiamplau o'r rhain i'w gweld 

ym Mhlat 8, delwedd uchaf. Mae arwyddocad y wynebau rhombig yma a'u perthynas gyda'r 

ffurfiau Platonig o fewn geometreg solet yn bwysig dros ben. Bydd hyn i'w weld yn natblygiad 

lluniadau fy hunan fel adlewyrchiad uniongyrchol o'r fath briodoledd pwysig, ac sy'n ystyriaeth 

flaenoriaethol o fewn y traethawd hwn.

Y posibiliad arall yw bod yno gais gan Diirer i wneud cyfeiriad at y 'maen tan euraidd' / 

'golden marcasite' neu 'pyrit haeamV 'iron pyrite' (FeS2) roedd Agrippa yn cyfeirio ato, hefyd 

i'w adnabod dan yr enw 'aur ffwlcyn'/ 'fool's gold'. Mae'r enghraifft o byrit haeam sydd ar 

ddangos ym Mhlat 7, delwedd isaf, i'w weld yn glir fel ffurf crisial isomedrig - pyritohedron
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(pentagonal dodecahedron). Mae ffurfiau ciwb hefyd yn gyffredin. Fr Groegiaid, roedd y ciwb 

yn cynrychioli Daear/Earth (solid), a'r dodecahedron wedyn yn cynrychioli Ether 

(quintessence).

Wrth ystyried y fFaith felly bod tynfaen a pyrit haearn i'w canfod yn y ffurfiau geometrig 

deniadol yma - gellid efallai dweud 'wedi eu creu' - ac os oedd Durer wedyn yn wybodus o 

hyn, gall hyn efallai fod yn ystyrlon, oherwydd mae'n bosibl mai cynllun Diirer oedd gwneud 

cysylltiad rhwng cyfeiriad cyfriniol tybiedig, gyda beth a wyddai am yr atseiniau mathemategol 

hynod ddiddorol o fewn a rhwng y frurfiau Platonig a hefyd ffurfiau rheolaidd eraill. O'r golwg 

sydd wedi ei amlygu ym Mhlat 8, delwedd isaf, mae'r enghraifft yma yn arddangos yn glir y 

gweddau geometrig hynod sydd yn debyg iawn i'r rhain sy'n ffurfio polyhedron Diirer, er y 

byddai'r ongl lem yn debygol o fod yn 60° at dynfaen.

2.11 Y sgwar hudol

Nesaf, hoffwn archwilio unrhyw gysylltiad a fyddai efallai yn goblygedig rhwng polyhedron 

Diirer a'i sgwar hudol, hyn yn gyntaf mewn termau unrhyw gysylltiad posibl gyda Sadwrn. 

Mae'r argraff o Melencolia I sydd wedi ei gyhoeddi gan Panofsky yn ei lyfr The Life and Art of 

Albrecht Diirer (181, fig. 209) a gan Guilia Bartrum yn Albrecht Diirer and his Legacy (fig. 128) 

ac sydd yn yr Amgueddfa Brydeinig, yn dangos y 9 yn wahanol (delwedd isaf ym Mhlat 9b) i'r 

hyn sydd i'w weld yn yr argraff ar y Rhyngrwyd (Plat 2a, a delwedd ganol o Blat 9b) ac sy'n 

cael ei arddangos gan Wolflin yn The Art of Albrecht Diirer (Plate 87), gan Waetzoldt yn Diirer 

and his Times (Plate 7) a gan Steck yn Diirer and his World [tud. 99 - y cyfeiriad yn rhoddedig 

fel 'a copperplate engraving made by Durer in the Year of his mother's death. (Reproduction: F. 

Bruckmann KG, Munich)']. Yn y ddau fersiwn, mae'r 9 yn cael ei bortreadu yn 

anghonfensiynol, a byddai Durer yn siwr o fod gyda rheswm am hyn. Beth oedd pwrpas y 

mesur wrth newid ei argraff am ail fersiwn? A oedd gan y rhif 9, yn meddwl Durer, rhyw 

ddaliad symbolaidd arwyddocaol? [Mae gan yr Amgueddfa Brydeinig hefyd gopi, ynghyd a 

rhai eraill a'i gwnaethpwyd o argraff Durer, sy'n hynod debyg i'r gwreiddiol, gyda'r 9 yn hwn 

yn cymharu'n agos i'r un o fewn yr argraff wreiddiol sy'n gyfeiriedig gan Wolflin, Waetzoldt a 

Steck. Gweler Plat 9a a'r manylyn yn nelwedd uchaf o Blat 9b. Wrth gwrs fe gopi'wyd Diirer
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yn fawr gan eraill, gyda'r copi yma yn eithaf ffyddlon i'r gwreiddiol yn rhan fwyaf o'i fanylder 

a'i ffiirf.]

Mae hyn yn fy nychwelyd at yr amcanu sydd o gylch cynhwysiad y teitl Melencolia I o fewn 

yr argraff ei hunan. Ydi e'n bosib fod Diirer wedi bwriadu'r dirgelwch hyn gyda'r sillafiad 

annefodol yma, ynghyd hefyd a beth fyddai'n dybiedig yw'r rhif 1, ac wrth hyn yn ein gwneud i 

feddwl ymhellach trwy bwrpas? Ond ai efallai mai'r pwrpas yma yw creu cysylltiad a 

chyfeiriad at y rhif 9 o fewn y sgwar hudol; oherwydd efallai nad rhif I mewn gwirionedd yw'r 

T yn y teitl, ond y llythyren I, gyda'r T (wrth fod y nawfed lythyren yn yr wyddor [nid y 

Gymraeg]) wedi ei fwriadu i gynrychioli'r rhif"9? Byddai hyn yn gweithredu i amlygu ei 

bwysigrwydd, ac efallai ei fod wedi ei fwriadu hefyd fel arwyddid o'r pontied pellach hynny 

rhwng (a) yr ansicrwydd sy'n unol a dehongliad ieithyddol a meddyliol (gyda'r sillafiad 

annefodol, a beth y medrid ei dybio fod yn rhif, hyn o fewn cyd-destun defnydd llythrennau) a 

(b) yr hyn sydd yn llawer m\vy clir a phendant, h.y. y gwirioneddol rifol a mathemategol.

Yn The Three Books of Occult Philosophy, mae Agrippa yn crybwyll defnydd gan y 

Groegiaid o drefniad olynol wrth briodoli rhif i lythyren (Tyson, 2007: 308). Yn eu rhestr 

gyntaf mae'r rhif 9 yn gyfystyr a'r llythyren I:

12345678 9101112131415161718192021222324 
ABrAEZH0IKAMN3OnP£TY<DX¥fi

Roedd hefyd ar wybod, cyn amser Agrippa, fod dilynwyr egwyddorion Ramon Lull (1232- 

c.1316) yn priodoli 'letter-notation to notions so exalted and abstract as the names, attributes, or 

dignities of God' (Yates, 1979: 11). Mewn ychwanegiad i'r rhediad cyntaf o lythrennau (yn 

cysylltu'r pedair llythyren gyntaf o'r wyddor [nid y Gymraeg] fel cyfeiriad ser-ddewiniol) roedd 

yno hefyd rediad o naw arucheledd/nine dignities, pob un o fewn y grefft Lulaidd/Lullian 'Art' 

yn cael ei arwyddnodi gan un llythyren allan o'r rhediad BCDEFGHIK. Roedd y llythyren A yn 

cael ei eithrio, oherwydd roedd y llythyren hon yn gyfystyr a Duw. Yn yr un sgema 

blaenoriaethol yma, roedd y llythyren T yn cynrychioli VERITAS; gwirionedd/'truth' fyddai'r 

trosiad (Yates, 1960: 1). Gweler Plat lla a'r manylyn ym Mhlat lib. Sut bynnag, fe ddylid
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nodi fod yno sgemau llythrennol eraill ychydig yn wahanol yn bodoli hefyd a lie nad oedd y 

cyfeiriadau blaenorol yn berthnasol. [Mae'r thema yma yn cael ei ddatblygu ymhellach ym 

Mhennod 3, Rhan 3.16 Y Cabbalah. ond gyda chyfeiriad penodol at y Sephiroth]

Mae'n ystyrlon hefyd fod Diirer wedi cynnwys beth mae'n debygol yw llythyren S o flaen y 

dyddiad 1513 yn ei argraff Death and the Devil. Gweler Plat 1 eto. Ydi'n bosib mai cyfeiriad 

yw hwn eto at y rhif 9, oherwydd gellid dyfalu fod S yn sefyll am September (yn Lladin), a felli 

ydi'n bosib fod hyn i gyd yn awgrymu cysylltiad rhwng yr argraff yma aMelencolia 11 [Credai 

Panofsky mai talfyriad o Salus yw'r S (Panofsky, 1971: 151), h.y. y Lladin at iechyd neu 

iachawdwriaeth.]

Wrth edrych nawr ar y rhif 5 o fewn y sgwar hudol yn Melencolia I, mae hwn hefyd yn 

arddangos rhyw amrywiad o'r hyn sy'n arferol, gyda'r 5 yn edrych fel ei fod wedi cael ei 

gylchdroi trwy 180°. Mae astudiaeth bellach o weithiau Diirer yn datgelu patrwm eithaf 

diddorol. 0 bryd i bryd, mae'n dangos caligraffeg wahanol o'i arfer o fewn ei ddyddiadu, gydag 

un o ddim ond tri rhif neilltuol yn cael ei newid, a dim ond un o'r tri rhif yma sy'n cael y 

driniaeth anghonfensiynol yma, dim un arall. Y rhifau yw 4, 5 a 9. Mae un perthynas yn amlwg 

ar unwaith, hynny o'r cyfuniad o'r ddau cyntaf i gynhyrchu'r trydydd.

Roedd nifer arlunydd o'r Dadeni i gynnwys eu hunain yn ddirgel o fewn eu peintiadau, ond 

Durer oedd y cyntaf i hybu hunanbortread fel ymarfer mewn cynrychioliad o'r hiinan berson 

pur, ac yn ddi-gel. Ac os edrychwn ar ddyddiadu ei hunan-bortread cyntaf mewn olew, 

dyddiedig 1493 (Plat 10), fe welwn sut mae e wedi ffurfio y rhif 4. [Mae'r 4 odrwydd yma i'w 

weled hefyd o fewn rhai o'i frasluniau o'r cyfhod hwn.]

Petaem nawr yn mynd yn 61 at Agrippa, efallai medrwn weld rhyw reswm yma pam fod 

Diirer wedi dewis newid ei naw, hyn fel rhyw arwyddid dirgel o'i arwyddocad. Mae'r 9, wrth 

gwrs, yn ei gynnwys o fewn y sgwar hudol 4x4. Yn Llyfr/Book II, Penned/Chapter XXII 

(Tyson, 2007: 318-328), mae Aggripa yn cysylltu'r sgwar yma gyda Jupiter. Gweler isod sgwar 

hudol Agrippa, megis Ffig. 1.
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Ffig. 1

Efallai fod Durer wedi dewis defhyddio'r sgwar penodol hwn gan y medrai newid trefh y rhifau 

(edrycher eto ar fersiwn Durer) i ddangos dyddiad yr argraff (yn rhes isaf o'i fersiwn ef) a hefyd, 

mae'n bosib, i ddangos llythrennau cyntaf ei enw wrth iddo eu gwrthdroi (yn harwyddid gan y 4 

[D] a'r 1 [A] ar y naill ochr). Ond os ei fod yn arwyddo fod yno rhyw bwysigrwydd yn perthyn 

i'r rhif 9, efallai mai cyfeiriad sydd yma at y sgwar hudol cyntaf oil, y 3 x 3, sy'n cynnwys 9 

cell, gyda'u cyfanswm o 45 (gweler Ffig. 2). Noder hefyd yr atseinio rhifol o fewn y rhif 45 fel 

9 x 5 = 45. Mae'r sgwar yma yn cael ei arwyddo yn glir yn llyfr Agrippa fel bod yn gysylltiedig 

a'r blaned Sadwm/Satum (Tyson, 2007: 321), neu Saturnus yn Lladin: ac felly dawn yn 61 

mewn cylch llawn i'r cyfeiriad dichonol at bruddglwyf ('melancholy').
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Ffig. 2

Noder fod 5 mewn safle canolog, gorchmynnol ac mae'n werth gweld pa fath arwyddocad
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cyfrinol mae Agrippa yn ei ddethol i'r rhif yma:

Also this number hath great power in expiations: for in holy things it drives away 
devils. In natural things, it expels poisons. It is also called the number of 
fortunateness, and of favour, and it is the seal of the Holy Ghost, and a bond that binds 
all things, and the number of the cross, yea eminent with the principal wounds of 
Christ, whereof he vouchsafed to keep the scars in his glorified body. The heathen 
philosophers did dedicate it to be so much more excellent than the number four, by how 
much a living thing is more excellent than a thing without life.

(Tyson,2007: 262)

Mae'n parhai i roi mwy o bwysigrwydd Beiblaidd i'r rhif yma:

For in this number the father Noah found favour with God, and was preserved in the 
flood of waters. In virtue of this number Abraham, being an hundred years old, begat a 
son of Sarah, being ninety years old, and a barren woman, and past child bearing, and 
grew up to be a great people.

(Tyson,2007: 262)

Gyda'r rhif 4, er ei fod yn medru gweld arwyddocad crefyddol yn y rhif yma hefyd, mae 

Agrippa yn cyfeirio at y Groegiaid:

The Pythagoreans call the number of four tetractys, and prefer it before all the virtues 
of numbers, because it is the foundation, and the root of all other numbers; whence also 
all foundations, as well in artificial things, as natural, and divine, are four square ... and 
it signifies solidity ...

(Tyson, 2007: 254)

[Mae pwysigrwydd y tetractys yn cael ei archwilio ym Mhennod 3, Rhan 3.15 Rhifau ffigurol.] 

Yn ei ystyriaeth o'r rhif 9, mae Agrippa yn cynnwys cysegriad at y naw awen (nine Muses) 

a'r naw dosbarth Gwynfydedig o angylion (nine blessed orders of angels), yn cynnwys hefyd un 

o lawer cyfeiriad Beiblaidd sydd yn ei lyfr gyda 'the ninth hour our Lord Jesus Christ breathed 

out his spirit' (Tyson, 2007: 284).

Pwy a wyr faint o'r uchod oedd yn wybyddus i Dtirer ac os oes yno unrhyw gyfeiriad at y 

fath gyfriniaeth o fevmMelencolia I ; medrwn felly ond dyfalu, ond rydym yn gwybod ei fod 

wedi ymgysylltu o fewn cylchoedd dyneiddiol. Mae'n fwy nathebyg felly ei fod yn eithaf 

gwybodus ynglyn a'rfath faterion wrth ymryson, er enghraifft, gyda'i ffrind trwy fywyd, 

Wilibald Pirkheimer, neu hyd yn oed trwy ei gysylltiad gyda'r nodedig Desiderius Erasmus 

(1466/77-1536).

Mewn ychwanegiad, ac fel atodiad diddorol (heb fod o reidrwydd yn berthnasol i sgwar
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hudol Durer) rwy am ddychwelyd yn fyr at y rhan Feiblaidd, hynny o fewn Datguddiad I 

Revelation 13, a'i crybwyllwyd tua diwedd Rhan 2.3 Yr hinsawdd echrvdus. Mae hwn mewn 

cyfeiriad at y gwerth arwyddocaol sy'n cael ei roi i'r rhif 666. Dywed Agrippa, wrth son am 

'the planets, their virtues, forms, and what divine names, intelligences, and spirits are set over 

them':

The fourth table is of the Sun, and is made of a square of six, and contains thirty-six 
Numbers, whereof six in every side, and diameter produce 111, and the sum of all is 
666.

(Tyson, 2007: 319)

Wrth edrych ar sgwar hudol Agrippa (Tyson, 2007: 319) medrwn weld yn rhwydd fod 

cyfanswm unrhyw res neu golom yr un peth (yn yr enghraifft yma 111) fel bod unrhyw groeslin, 

a hyn yw priodoledd unrhyw sgwar hudol:
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sgwar hudol Agrippa

Yn sicr mac gan y rhif chwech arwyddocad penodol o fewn termau Beiblaidd. Mae'r Torah, 

fel rhan o'r Tanakh, a hefyd fel carreg sail i Gristnogaeth ac i Islam, yn honni fod y byd wedi ei 

greu gan Dduw mewn chwe diwmod a'i fod wedi gorfrwys ar y seithfed dydd. Sut bynnag, 

mae'r chwarae yma ar y rhif 666 yn amlwg gyfriniol, yn cymryd nodweddion y sgwar hudol a'i 

dodi y tu allan i'w chyd-destun ac yn rhoi iddi y pwer o arwyddocad crefyddol. Nid yw felly yn 

syndod fod llawer o academyddion yn cwestiynu y dylai fod lie yn y canon Cristnogol i 

Datguddiad fel y llyfr olaf o'r Testament Newydd .
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Nesaf, ac with nawr symud i ffwrdd o gyfeiriadau cyfriniol, rwyf am archwilio os oes gan y 

rhifau 4, 5 a 9 unrhyw berthnasedd wrth edrych yn uniongyrchol nawr ar eu nodweddion 

mathemategol ac wrth iddynt weithredu o fewn geometreg ddichonadwy y polyhedron.

C. Mathemateg

2.12 Y polyhedron

Mae'n anochel y byddai fy ymholiadau mewn i strwythur dichonadwy y polyhedron yn cael 

eu cyflawnu, yn gyntaf, ar lefel mwy empeiraidd gan fy mod yn gelfyddwr/crefftwr dau a tri- 

dimensiwn. Er cymaint fy mod yn medru dyfalu a damcaniaethu yn a priori, rwyf i o'r fam mai 

empeiriaeth sy'n hyrwyddo'r wybodaeth tuag at y gynneddf grwysol hyn wrth i ni weithredu yn 

ein byd ffenomenaidd, ac mai'r empiriaeth hyn sydd, yn y diwedd, yn egluro neu yn cywiro 

unrhyw ddamcaniaethu cyfeiliornus, cyhyd ag ein bod hefyd yn deall y perthnasedd eglur sydd 

nvng y ffenomenaidd a'r ontolegol, yr hyn a'i hystyriwyd i raddau helaeth ym Mhennod 1. 

Felly mae fy null at ddatrys y broblem wrth law wedi bod, gan fwyaf, yn ymarferol, yn 

demyddio'r wybodaeth fathemategol a'i lloffwyd trwy ddadansoddiad geometrig fel hysbysydd 

pellach tuag at ddatblygiad fy lluniadau strwythurol. Yn wir, yr ymarfer luniadol ac 

archwiliadol yma sydd wedi datblygu'r deallusrwydd a'r gallu i 'weld' yn well - i ddychmygu'n 

weledol mewn tri-dimensiwn - trwodd tuag at yr 'ideal' ontolegol; wedyn i allu gwerthfawrogi 

sut mae'r geometreg gymhleth yma yn cyfeirio'n berthnasol ac yn grwysol yn 61 i'r ddau- 

ddimensiwn ac wedyn, yn ddiweddol, i werthfawrogi ymhellach beth yn wir yw cysyniadau pur, 

rhifol, megis y rhain sydd wrth yr union fywyn o ddeall.

Wrth wneud ymchwil mewn i'r lenyddiaeth sydd wedi ei gyhoeddi ar y pwnc yma o 

bolyhedron Durer, darganfuais, gydag un eithriad nodedig, mai dull damcaniaethol a'i 

defhyddiwyd yn bennaf gan ymchwilwyr, ac felly yn ddiffygiol (i fi) mewn unrhyw werthusiad 

empeiraidd hanfodol a fyddai'n ddisgwyliedig fel prawf terfynol o'u damcaniaethau. Mae eu 

man cychwyn yn a priori, a'u casgliadau yn a priori. Rwyf i, ar y llaw arall, yn bwriadu 

gwerthuso yn a priori ac yn apostreiori, wrth i mi geisio rhoddi mewn cyd-destun pob un 

posibilrwydd o'r perthnasedd rhifol sydd i'w cael o fewn y damcaniaethau safonol cystadleuol.
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Byddaf yn datblygu modd arbrofol ac ymresymiad fy hunan - yn debyg i fel y gwnaeth Terence 

Lynch - a byddaf yn cynnig dau bosibiliad ychwanegol sydd i'w gweld i fi eu bod yr un mor 

argyhoeddiadol (os nad yn fwy) ac sy'n glir heb fod yn y llenyddiaeth. Mae nawr rhaid ymafael 

gydag elfennau technegol a mathemategol mwy anodd o'r ymholiad hwn.

2.13 Hexahedron trychedig

Beth felly, yn gyfrredinol, yw strwythur geometrig polyhedron Durer? Yn ffodus, nid oes 

rhaid yma ddyfalu oherwydd bod tystiolaeth ar gael mewn braslun darparol (Plat 12a) a'i 

gwnaethpwyd gan Durer fel paratoad at yr union argraff yma (Strauss, 1972: 282). Mae'r 

braslun yn gynnwys o fewn casgliad o nifer o'i weithiau paratoawl, wedi ei enw y Dresdner 

Skizzenbuch (Dresden Sketchbook). Cyfeiria Schroder a Weitzel yn arbennig at y ffynhonnell 

yma yn eu hystyriaethau. [Rwyf wedi ail lunio'r braslun i wneud y rhifo a'r llythrennu yn fwy 

clir a dealladwy. Darpariaeth yw hyn o luniadsydd wedi ei fwyhau (PISt 12b) ac felly sy'n fwy 

manwl, fel y gweler isod yn Ffig. 3. Dylid peidio cymysgu'r rhifau yma gyda systemau rhifo 

gwahanol sydd wedi eu defhyddio gan ymchwilwyr eraill.]

Ffig. 3
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Medrwn felly ddiystyru unrhyw ddyfalu gwrthwynebol tebyg i'r cyfluniadau sy'n cael eu cynnig 

gan P. J. Federico yn ei bapur, 'The Melancholy Octahedron', 1972, yn benodol y ffurfiadau B 

& C yn ei FIG. 2, a B & C yn ei FIG. 3, fel y dangosir isod:

32 MATHEMATICS MAGAZINE 

10

[Jan.-Fcb.

[Ffigirau 2 a 3 Federico]

I fod yn deg, nid yw Federico yn arwyddo y dylwn dderbyn fod ei gynigion, o 

angenrheidrwydd, yn osodiadau difiifddwys, ond petaem ni heb y dystiolaeth o fraslun Diirer, 

byddai'n rhaid bod wedi edrych arnynt fel ystyriaethau cychwynnol dilys. Yn y bapur yma, 

mae'r darluniad A, yn FIG. 2, yn union yr un fath a beth mae braslun Diirer yn dangos (wedi ei 

fynegi fel drych-ddelwedd) ac sydd fel arfer yn cael ei ddisgrifio fel hexahedron trychedig.
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Mae'r darluniad A, nawr yn ei FIG. 3, yn dangos awgrymiad arall sy'n cael ei grybwyll yn ami 

(mewn golygiad wahanol yma) h.y. ciwb trychedig, sydd ei hunan yn ffiirf arbennig o 

hexahedron trychedig. With ystyried yr olaf, ac mewn llyfr sydd fel arall yn eithaf addysgiadol 

a diddorol, mae Paul Calter, yn ei Squaring the Circle, yn datgan ynghylch pholyhedron Diirer:

People who have analyzed the polyhedron in this engraving have decided that it is 
actually a cube with opposite corners cut off.

(Calter, 2008: 308)

Yn anffortunus, mae hyn yn symleiddio pethau braidd ac yn cam-gyfleu'r sefyllfa yn gyfan 

gwbl. Cyn gynted a bod y fath ddamcaniaeth yn cael ei roi ar brawf yn empeiraidd, fe welir ei 

fod yn hollol anargyhoeddiadol. Yn wir, roedd y prawf angenrheidiol wedi cael ei wneud gan 

Terence Lynch yn 61 yn 1982 (Lynch, 1982: 226-70). Yn ei bapur, "The Geometric Body in 

Diirer's Engraving Melencolia F, mae Lynch yn datgan:

Models were made with pentagons that had angles at the apex of 90°, 75" and 60°, but 
none of these was successful (Fig. 2). No better result was achieved when pentagons 
were used that were based on the Golden Section, (a ratio of 1.618 to 1), a method used 
in the past to construct regular pentagons. As the sketches [shown separately below] in 
Fig. 2 show, the model with 90° at the apex, that is to say a cube, was far too squat; and 
that with 60° was far too tall; and although the model with 75° was closer to the shape 
in the engraving, it was still too high. From these experiments one fact emerged that 
agreed with the findings of Niemann, namely that the apex angles of the pentagons 
seemed to be between 80° and 83°, and the side angles to be between 97° and 100°.

Fio. a
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Mae hyn yn cyd-fynd a chanlyniadau profion a'u cynhaliwyd with ddefnyddio modelau cywrain 

fy hunan, rhai ohonynt sy'n cael eu harddangos ym Mhlatiau 13a, b & 14. Petaem yn derbyn, 

am ystod, ongl frig o 80° ac ongl ochrog o 100° (gweler Ffig. 4 isod) i'r cyntaf o ddau osodiad 

gwreiddiol rwyf am eu cynnig, mae hyn yn dangos y geometreg sy'n arwyddedig at pob un o'r 

chwe wyneb polygonol o fewn cyfansoddiad polyhedron Durer (gyda'r wynebau ar y pen a'r 

gwaelod yn drionglau cyfochrog):

\

Ffig. 4

O'r ffigur uchod gellir gweld y medrwn ystyried y wyneb yma fel rhombws hanner-trychedig. 

Noder y cytgord rhifol (4: 5: 9) o fewn y cyfraneddau llinellol a hefyd cyfraneddau onglog fel 

rhan o'r cyfansoddiad, ac fel y gall y rhain fod yn berthnasol i'r hyn a'i trafodwyd yn gynharach 

ynRhan2.11 Y sgwarhudol. Mae maint y trychiad dylem briodoli i'r ffurf yma yn fater eithaf 

dadleuol. Bemir gan rhai ymchwilwyr mai trychiad hanner ffordd dylai fod yn ystyrlon, fel y 

byddai ochr o 9 uned gyferbyn ag ochr cyflin byrach o 4'/2 uned. Mae trychiad mwy yn cael ei 

ystyried fel cyfeiliomad ac yn gamgymeriad tybiedig gan Durer. Dyma beth mae Lynch yn
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hawlio. Mae hyn, wrth gwrs yn rhagdybio nad oedd Durer wedi bod yn gywrain wrth baratoi a 

chyflawni'r argraff. Rhaid ystyried hyn fel posibilrwydd, ac mae Lynch yn dangos, trwy 

drosluniad, yr anghysondeb rhwng y gwreiddiol a'i drychiad hanner-fFordd damcaniaethol. Pa 

fodd bynnag, mae Lynch yn pallu gwneud y sylwad fod yno anghysondeb mawr rhwng yr 

amlinelliad o'r braslun sydd yn y Dresden Sketchbook (Plat 12a) a'r hyn o'r argraff derfynol. 

Rwy'n tybio y byddai Lynch yn wybodus o'r braslun yma, er nad yw yn gwneud unrhyw 

gyfeiriad ato. Yn Ffig. 5 isod, rwyf wedi troshaenu argraff derfynol Diirer dros ddelwedd 

wrthdroedig o'i fraslun (yr helaethiad ym Mhlat lib) i ddangos maint yr anghysondeb, lie 

bod amlinelliad y braslun (llinell deneuaf) i'w weld yn fwy llydan i'w gymharu a'r argraff 

derfynol (llinell gryfach). Gall y camgymhariad yma gael ei esbonio, o bosib, wrth fod ei fan 

sefyll a gweld at y braslun efallai wedi dod yn fwy 'syth i'r wyneb', h.y. ychydig i'r dde o'i 

gymharu a'r pwynt sefyll at ei argraff derfynol. Gall ei fod, ar y Haw arall, wedi sefyllu ac 

ymgyfeirio y model o'r polyhedron y byddai wedi ei ddemyddio ychydig yn wahanol yn y naill 

gyflwr. Mae'r sefyllfa olaf yn eithaf tebygol gan fod y model yn siwr o fod wedi ei symud 

ychydig neu hyd yn oed yn gyfan gwbl a'i ailosod rhwng llunio'r brasluniad a chwblhau'r 

flurfiad terfynol.

Ffig. 5



69

2.14 Llunio mewn persbectif

Dylid nodi lie bod llinellau b-8 a 5-2 (gweler Ffig. 3 a 5) wedi eu tynnu yn gyfochrog, mae 

llinellau 4-9 a 6-7 wedi eu tynnu yn gydgyfeiriol tuag at bwynt dychmygol, yn eithaf i'r chwith 

isaf. Er bod y pwyntiau 4 a 6 yn agosach atom o'u cymharu a'r pwyntiau cysylltu (9 a 7) mae'r 

fath gyweiriad yn y persbectif yn debyg o fod yn ormodol a heb fod yn gyson gyda'r un 

persbectif a ddylai fod wedi ei roi i linellau b-8 a 5-2 sydd yn gyflin a nhw, ond heb eu llunio 

mewn persbectif. Mae'r llinellau 7-8, 1-9, 6-c a 5-4 yn amlwg wedi eu tynnu mewn persbectif, 

ac yn awgrymu dyfnder llym. Beth sydd yn bwysig, er hyn, yw bod.y naill fraslun a 'r fersiwn 

terfynol yn cynnwys trychiad mwy na banner. Mae'n annhebygol y byddai Durer wedi gvvneud 

yr un camgymeriad dwywaith os oedd yn gweithio o fodel gyda thrychiad banner ffordd 

gywrain fel yr hyn sy'n cael ei awgrymu gan Lynch ac eraill. Yn wir, gyda'r braslun (gyda'i 

lied sy'n fwy), mae'r trychiad yn fwy na beth sydd i'w weld yn ei argraff, arwyddid clir a 

phellach fod y model roedd Durer yn gweithio o honno gyda thrychiad mwy na'r banner. 

Byddwn felly yn hawlio mai gweithio o fodel gydathrychiad o lai na banner oedd Durer a bod y 

trychiad hwn yn nodwedd faterol glir o'r model.

Roedd Durer, wrth gwrs, wedi gwneud astudiaeth arbennig o lunio mewn persbectif. 

Cyhoeddodd ei ddarganfyddiadau yn Underweysung derMessung, ac mae ei argraffiad o 1525 

yn dangos y cyntaf o'i ddyfeisiadau at lunio mewn persbectif (Plat 15). Er hyn, byddai'r 

brasluniau a'u gwnaethpwyd yn 1514 (Strauss, 1972: 292) ac un wedyn yn 1515 (Bartrum, 

2003: 219) - y cyntaf gyda'r un dyddiad aMelencolial-yn arwyddo ei fod efallai wedi 

gwneud ac felly defnyddio y ddyfais yma tuag at wireddu persbectif cywrain yn barod: a phan 

edrychwn ar ddadansoddiad Eberhard Schroder o bolyhedron Durer, mae'n glir ei fod (yr 

ymchwilydd) gyda'r union hyn mewn meddwl - yn wir mae'n cyfeirio ato - ac mae'n darparu ei 

luniadau persbectif manwl ei hun (gweler Platiau 17a,b ac c) wrth gynnig y perthnasedd rhifol 2: 

V3 sydd i groesliniau rhombohedron heb drychiant (Schroder, 1980: 72), yn rhoi ongl o 81.1°. 

Nid yw'r awdur yn datgan yr ongl fel y cyfryw, dim ond y berthynas 2: >/3. [Mae'r gyfrannedd 

2: V3 yn un pwysig iawn, a byddwn yn dod ar ei draws eto yn fy nhrafodaethau pellach.]
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Mae Lynch yn defhyddio'r un cyfluniad a Schroder, yn seilio ei ddamcaniaeth ar berthnasedd 

rfiwng y sgwar hudol a rhombws hanner-trychedig ongl gywir (sgwar hanner-trychedig yn yr 

achos yma) y medrid ei arosod drosto. Cymharer Lynch (Plat 18a) gyda Schroder (Plat 17a). 

Mae'r ddau yn dibynnu ar ogwydd ongl o 30° sydd i'r wynebau wrth eu gweld o'r ochr. Mae 

Lynch o'r farn, pan edrycher ar wyneb wrth sefyll yn syth o'i flaen a'i wyro yn 61 gan 30", y 

byddai'n cymryd arno'r ymddangosiad o'r sgwar hanner-trychedig a welai o fewn y sgwar 

hudol (gweler Schroder, Plat 17b a Lynch, Plat 18b), ac y dylai'r ongl felly wedi bod o 81.8° yn 

wreiddiol. Gweler Lynch, Plat 18c, am y cyfrifo trigonometraidd. Mae hyn, wrth gwrs, yn 

rhagdybio ongl gwyro o 30°, ei hunan wedi ei seilio'n llwyr ar luniad cynllunol.

Petaem, fel arall, yn datgysylltu ein hunan o beth sy'n ymddangos ar yr olwg gyntaf fel 

damcaniaeth a priori, a gweld sut y daeth Lynch i ffurfio'i ddamcaniaeth yn wreiddiol, gallwn 

weld mai trwy empeiriaeth oedd hyn. Roedd wedi cymryd yr olwg ochrog o'i fodel a 

gynrychiolai'r ffurf 80°- 83°, a sylwi fod yr ongl ogwydd oddeutu 30°. Mae'r gair oddeutu yn 

bwysig iawn yma oherwydd gallwn ddefhyddio ei resymeg yn ddigon rhwydd fy hunan wrth 

hefyd weithio'n 61 o fy namcaniaeth a priori a hawlio y gall fy awgrymiad i o 80° ongl fod yr un 

mor ddilys gan fod gwyriad o 28.97675° hefyd oddeutu 30°. Mae'r drigonometreg i'w weld yn 

Ffig. 6 isod mewn dehongliad o ffurf 3D, lie bod tri thriongl isosgeles, A ABC, A ADC a A 

ADD, yn sefyll ar driongl cyfochrog, A BDC, fel bod yr ongl BAG i'r wyneb blaenol o'r 

tetrahedron afreolaidd yma yn 80°.
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So

Ffig. 6

Mae ei ddamcaniaeth ef, a fy un i felly, i'w hystyried fel yn anturiol braidd gan ei bod yn 

seiliedig ar fras gywirdeb blaenorol a'r dybiaeth efallai fod yno berthynas rhwng y polyhedron 

a'r sgwar hudol. Ar y Haw arall, mae Schroder yn diystyru unrhyw gysylltiadau cyfriniol, ac yn 

seilio ei gyfrannedd o 2: V3 ar luniad cynlluniol yn unig allan o sylfaen giwbig, ond lie bod yr 

ystyriaethau mathemateg yn tueddu i roi cefhogaeth i ddamcaniaeth Lynch. Yn anffbrtunus, 

mae'r ffaith fod braslun ac argrafFDiirer yn dangos yn hollol glir fod yno drychiad sy'n llawer 

mwy na'r hanner ffordd, yn sicr o gwestiynu'n fawr y fath ddamcaniaethau.
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Er gwaethaf y fath safiadau dadleuol, y canlyniad o ran fwyaf o ymchwiliadau yw mai tua 

80° yw'r ongl apig, gydag amrywiadau i'r naill ochr neu'r arall o ddim ond ychydig o raddau. 

Mae hyn yn cael ei ategu gan dabl sydd gan Weitzel o ran fwyaf o'r deunydd ymchwiliadol 

(Weitzel, 2007: 152). Mewn ychwanegiad i'w arolwg cynhwysfawr sydd ganddo o gymaint o' 

ddeunydd ymchwil sydd ar gael - yn cynnwys hefyd peth fformiwlau mathemategol eithaf 

cymhleth - mae Weitzel yn denu ein sylw at frasluniau sydd i'w gweld yn y Niiraberg-Codex o 

ysgrif luniol (manuscript) Durer. Yn wir, mae yno un braslun (Weitzel, 2007:157: PlSt 19b) 

sy'n ymddangos ei fod yn debyg i bolyhedron Durer, ond fod hyn, mewn gwirionedd, yn 

welediad gwyriadol, wrth ei fod yn ceisio creu cyfluniadau gwirioneddol newydd allan o 

wynebau pentagonol a thrionglog. [Mae yn bosibl ei fod wedi bod yn gweithio tuag at 

ddodecahedron cwta Archimedeaidd, sydd gyda llawer mwy o wynebau nag sydd gan Durer 

yma, a bod ei bolyhedron unigryw wedi dod allan o'r arbrofion hyn.]

Mae'r un dybiaeth yn bodoli wrth edrych ar un arall o'r brasluniau blaenorol (Weitzel, 

2007:156; Plat 19a) lie bod yno ymddangosiad o'r union wyneb sydd i'r polyhedron dadleuol 

yma, hyn o edrychiad dechreuol cynlluniol. Mae ongl lem y polyhedron yma tua 80°. Dyma'r 

siap yr ydym yn edrych amdano, ond gyda bod hyn yn chwarae dau-ddimensiwn ar y thema o 

beth sydd, mewn gwirionedd, yn ddehongliad gwrthrych o sylwedd corfforol hollol wahanol. 

Yn wir, mae'n ymddangos mai lluniadau arbrofol yw'r rhain lie bod rhai yn dangos sut y 

medrwn drawsnewid tetrahedron Platonig i'w ffurf Archimedeaidd (y tetrahedron trychedig) 

wrth dorri i ffwrdd pob un o'r pedair cornel i greu pedwar wyneb triongl newydd ac, wrth hyn, 

greu pedair hexahedron newydd allan o'r pedair triongl wreiddiol, lie bod lluniadau - ac felly 

ffurfiadau - eraill yn aneglur wrth iddynt greu rhyw wynebau pumochrog. Pel y cyfiyw, mae'r 

brasluniau yma nawr yn gwasanaethu i ddal ein sylw at y fath anghysondebau gweledol a 

dangos sut y medrem gael ein twyllo i lunio'n feddyliol naill ai ffurfiadau dau neu tri-weledol. 

Mae'r fath anomaledd yn amlygu'n glir y natur ddeongliadol o ganfyddiad gweledol. 

[Byddaf yn delio gydag arwyddocad a phwysigrwydd o'r hyn nes ymlaen wrth wneud cyfeiriad 

arbennig at luniad rwyf wedi sylwi o fewn Divina Proportione Pacioli sy'n ganfyddol hynod 

ddiddorol, lie bod siap dodecahedron wedi ei osod yn berffaith o fewn ei sylwedd Platonig

r
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perthnasol, yr icosahedron.]

I Weitzel, mae'r sgwar hudol hefyd yn arwyddocaol. Yn y crynodeb i'w bapur, mae'n 

datgan:

The two free parameters of a truncated rhombohedron have to be chosen in a way that 
(i) its front orthogonal elevation is nearly quadratical and with the form of the magic 
square, and that (ii) it possesses approximately a circumscribed sphere. Both 
conditions result in a value of 79.2° for the angle of the rhombohedron.

(Weitzel, 2007: 173)

Mae'r cyfrifiad o sut mae Weitzel wedi cyrraedd at yr ongl 79.2' yn gymhleth, He bod 

perthynas y croesliniau yn cael ei fynegi trwy'r fformiwla: 3n [1 - 2 / (V (9n2 / m2 - 3))] / 4. Nid 

yw'n crybwyll y cwestiwn astrus o beth yw'r trychiad a ddylai fod yn rhan o'i fodel. Mae'n 

rhaid nodi hefyd bod ei bapur o 2007 (wedi ei gyhoeddi yn Almaeneg) yn ddatblygiad mwy 

helaeth, ac yn damcaniaethu pellach sy'n seiliedig ar ei bapur blaenorol o 2004 (wedi ei 

gyhoeddi yn Saesneg) lie mae'n cyfeirio yn gyntaf at y Stadtbibliothek Niiraberg. Yma mae'n 

cynnig ongl o 79.5 ± 0.5° at ei rhombohedron trychedig a all gael ei arlunio yn berffaith o fewn 

sfier, fel yw'r amod gyda phob sylwedd Platonig ac Archimedeaidd. Yma mae'n enwi 

Schreiber:

This result should confirm Schreiber's [1999] hypothesis of a circumsphere of the solid.

(Weitzel, 2004: 14)

Ar y Haw arall, mae ei ymgais cyntaf tuag at gadarnhad yn fwy nag arnheus, gan fod 

damcaniaeth Schreiber ei hunan yn seiliedig ar ongl hollol wahanol, h.y. 72° (Schreiber, 1999: 

376). Wrth gwrs, Medrwn ddiystyri damcaniaeth Schreiber tuag at ongl o 72° ar sail 

empeiriaeth, fel sydd wedi ei ddatgan pan yn edrych ar bapur Lynch. Yn wir, nid yw Schreiber 

yn cynnig unrhyw brawf nac unrhyw sail ddamcaniaethol i'w ragdybiaeth, heblaw am yr 

arwyddocad amlwg wrth fod yr ongl yma yn gysylltiedig a (p, y gyfran euraidd, (V5+l)/2. 

Mewn cyferbyniaeth, ac wrth ddefnyddio fformiwlau mathemategol uwchraddol (yn denu ar ei 

gwybodaeth fel crisialegydd) mae Caroline Mac Gillavry yn cynnig, yn bwyllog, nifer o 

ffiirfiadau lie ei fod yn bosib wedyn eu mynegi, ar gyfartaledd, ac wedyn yn gyfrredinol, wrth yr 

ongl 79 ± 1°. Mae yno un darn o ymchwil, serch hyn, mae hi yn cyfeirio ato sy'n eithaf
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arwyddocaol oherwydd ei fod (o bosib) yn cyffwrdd rhywfaint ar fodel fy mod wedi ei 

ddatblygu fy hunan yn annibynnol. Dyma beth sydd ganddi i'w ddweud ynglyn ag ymchwil 

Grigoriev a Schafranovsky:

They compare the Melencolia polyhedron with two different fluorite crystals, one an 
octahedral body with two small and six larger faces (a = 60°), the other a combination 
of the cube (a = 90°) with two small octahedral faces. They suggest Durer constructed 
a sort of hybrid model from these two shapes, with a = 72° because of his known 
preference for the golden rule.

(MacGillavry, 1981:294)

Mae'r model rwy'n ei gynnig i'w weld ym Mhlatiau 13a a 13b, y pedwerydd o'r chwith, sydd 

gyda'r ddwy ongl o 90° a 72° yn gyfunedig. Ond cyn fy mod yn traethu ar oblygiadau yr 

arwyddion mathemategol rwyf wedi eu cyfuno o fewn y model yma ac eraill, rwyf am gyfeirio'n 

61 at un damcaniaeth eto, yr hyn sy'n ymwneud a newid siap, h.y. 'anamorphism', ac sy'n 

gysylltiedig a damcaniaeth 80°, ar yr un pryd yn caniatau'r tebygolrwydd o 90° at y model 

gwirioneddol.

1.15 Perthnasu ongl lem 80° i anamorffiad o 79%

Mae dehongliad celfyddydol o anamorffosis efallai yn fwyaf adnabyddus trwy un o weithiau 

Hans Holbein, The Ambassadors, ac a gafwyd ei gwblhau yn 1533 (Plat 20), nid ymhell ar 61 

cread argraff Durer. Mae yno hefyd i'w weld yn y darlun yma, wrth gwrs, elfennau eraill a allai 

fod yr un mor bwysig wrth ystyried arwyddocad y gwahanol offer technegol a gwrthrychau 

eraill. Pa fodd bynnag, mae wedi cael ei awgrymu hwyrach fod yno berthynas rhwng y penglog 

ym mhaentiad Holbein a'r hyn y medrid ei arwyddo o fewn yr wyneb mwyaf amlwg polyhedron 

Durer. Mae Hideko Ishizu, mewn papur eithaf diweddar (Ishizu, 2009), yn gwneud yr union 

awgrymiad yma, ond mae hefyd yn gwneud cynnig pellach fod Diirer efallai wedi bod yn 

gwneud cyfeiriad at beth sydd wedi dod i'w adnabod fel y broblem Delaidd (lie bod y Groegiaid 

cynnar wedi ceisio dyfeisio fformiwla i fedru trosi mesuriad llinol ciwb tuag at ddyblu ei 

gyfaint), a bod hyn yn cael ei adlewyrchu yn y fformiwla o 79% mae yn ei fabwysiadu at y 

maint o'r anamorphism mae'n awgrymu fod polyhedron Durer yn ei gynrychioli. [Medrid 

datgan y canran yma yn fwy cywir fel 79.37%, wrth drosi (3V2)"1 .]

Yn Llyfr 4 o'i Underweysung derMessitng, mae Diirer yn wir yn dangos dull ymarferol o sut
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i lunio'r sgwar mwy, wrth ddefilyddio pren mesur a chwmpas (Ffig. 44 Durer) a lie bod ei giwb 

yn dilyn i ddyblu o'r cyfaint. Mae Atodiad 9 yn dangos ei ddull. Nid yw'r mynegiant yn 

hawdd i'w ddilyn mewn cyfieithiad, ond y pwynt sy'n bwysig i'w werthfawrogi yw'r anhawster 

sydd i'w gael mewn ceisio ennill cywirdeb wrth sicrhau (yn ymarferol) bod y llinellau gh a hi 

o'r un hyd a lie bod eu mesur yn gymharol fach. Gellid mabwysiadu anghywirdebau hefyd 

gyda'r ail gam yn y dull yma. Serch hyn, pan yr aseswyd y dull ymatrwy ddefilyddio cyfrifiad 

trigonometrig, roedd i'w ddarganfod ei fod yn gywir o fewn wyth pwynt degol, gyda'r ddwy 

linell gyfartal yn 0.57968159, hyn wrth weithio'n 61 gyda chyfrifiannell wyddonol o hk = 

1.25992104989/90. Mae'n rhyfeddol i mi fod y broses yn gywir o gwbl, a paham y dylai fod. 

Pa fodd bynnag, mae'r cefiidir damcaniaethol o unrhyw brawf tuag at gywirdeb o'r dull yma y 

tu hwnt i gwmpas yr ymholiad yma.

Mae'r darlun eglurhaol sy'n dilyn (Ffig. 7), a'r cyfrifiadau sy'n gyfeiriedig ato, yn dangos 

dull gwahanol ond mwy uniongyrchol i gyrraedd at 3^2, yn unol gyson wrth werthuso ac mewn 

gweithrediad.

B
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I lunio llinell i gyfartali N2 fel ymestyniad o 1, symuder y pwynt G ar linell syth AH i gyfeiriad 

F fel bod H hefyd yn ymestyn at E. Wrth gadw'r llinell AE yn syth a pan fod y llinell FE yn 

gyfartal ag 1, byddai AF wedyn - 1.2599210499 (neu N2) a lie bod CE = 1.58740105196. 

Gellir arddangos cywirdeb yr hyn wrth y cyfrifiadau canlynol:

0 Pythagoras, yn cymryd yn ganiataol bod AF yn N2 (1.2599210499) pan fod FE yn 1,

wedyn mae ZCAF = 37.46731121°.

Mae'n dilyn felly bod ZAFC -52.53268879°.

Petaem yn cwympo llinell FI i gyrraedd llinell CE gydag ongl gywir ato wrth I,

wedyn, gan fod ZlFE = 67.46731121°, mae llinell FI = 0.38321046827.

Hefyd mae cos ZlFE =0.38321046827

Felly rhaid bod FE=1.

Yn dychwelyd nawr i ddamcaniaeth Ishizu, mae e'n awgrymu fod y gwerth yma o 3V2 yr un 

peth a'r maint byddai'n bosib ehangu ciwb trychedig o fewn plan fertigol ac felly ei drawsnewid 

i bolyhedron 80°. Gellid gweithredu'r un fformiwla yn wrthwynebol hefyd, yn yr un modd, lie 

ei fod yn bosib trawsnewid polyhedron 80° yn 61 i giwb trychedig. Mae'n cael ei awgrymu felly 

y gall fod Diirer wedi bod yn gweithio o fodel 90° sy'n medru arddangos newidiad trwy'r broses 

o anamorffosis i edrych fel polyhedron 80°. Mae Ishizu yn datgan fod yno dystiolaeth o fewn 

ysgrif gan Diirer, dyddiedig 1513, ei fod (h.y. Diirer) gyda'r wybodaeth dechnegol i fedri 

gyflawni'r dasg o anamorffosis (Ishizu, 2009: 183), hyn cyn iddo gyhoeddi brasluniau yn 1528 o 

fewn ei waith Vier Bucher von Memchlicher Proportion sy'n dangos ymestyniad cymesuredd y 

pen o fewn grid, hyn mewn edrychiad o'r blaen a hefyd a'r ochr. Mae Ishizu felly o'r fara bod:

This proves that a cube with an inscribed human head was one of Durer's basic 
concepts then, and so was a cube within an inscribed skull.

(Ishizu, 2009: 183).

Mae gan y cynigiad yma rhyw atyniad crai. Er hyn, mae yno un broblem sylfaenol i'r 

ddamcaniaeth hon: nid oes yma'r cadernid o gywirdeb ymarferol hanfodol. Mae Ishizu yn 

datgan fod y gymhareb tuag at ehangiad fertigol i greu atgynhyrchiad 80° allan o giwb trychedig 

(model 80°) tua/'about 1.277' (Ishizu, 2009: 188). [Byddwn yn cyd-fynd ei fod yn berffaith
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agos i'r nod, gyda fy nghyfrifiad i o'r cynnydd mewn uchder AF o'r model 90° tuag at y model 

80° sydd ar ddangos yn Ffig. 6, yn cynhyrchu 1.2768770 all o V (tan 50°- '/3) / (V%).] Serch hyn, 

i'r cyfeiriad Delaidd i gael unrhyw grediniaeth, byddai'n rhaid i'r gyfrannedd fod yn union N2, 

h.y. 1.25992105. Ymhellach nahyn, ac yn grwysol iawn, nid yw beth mae Ishizu wedi ei 

wneud yn anamorffeg hollol gywir mewn termau cyfyng o'i synnwyr celfyddydol (hyn fyddai 

gwyro'r wyneb atgynhyrchiol i greu effaith estynedig ar yr union un wyneb yma), ond beth mae 

Ishizu wedi ei wneud yw creu afluniad with wyro plan wynebol y gwrthrych ei hunan, sydd yn 

fater hollol gwahanol. Ond with ddefhyddio'r modd yma, gellir ond gwyro polyhedron 80° i 

edrych fel ciwb 90°, nid fel arall o gwmpas, oherwydd byddai gwyro ciwb 90° yn creu ongl 

mwy na 90°. Mae dull mwy ymarferol a fyddai'n darpari luniad anamorffig gwirioneddol (yn 

gyferbyniol i ddelwedd anffurfiedig Ishizu, megis ei Fig. 13, a grewyd trwy driniaeth ddigidol) 

yn llawer mwy syml ac uniongyrchol, felly mae fy nghyfrifiad i o'r anamorffosis Delaidd yn 

gwahaniaethu cryn lawer. Byddai'n rhaid i ymddangosiad canlyniadol o ongl lem y polyhedron 

fod tua 76.9° (lie bod tan a = 2 x (3V2) ~ 1 ), nid y ~ 80° a fyddai'n ffiirfiedig gan fodel Ishizu, 

gyda'r ongl ogwydd i'r plan gweledol a lluniol yn ~ 37.5° (lie bod cos a = (N2) " 1 ).

Mae fy nghyfrifiadau i at y dull uniongyrchol yn rhoddedig isod fel Fig. 8, lie bod y plan 

atgynhyrchiol AC yn arddangos yr ongl ogwydd (a) a fyddai'n canlyn o estyniad 3V2 i blan 

wyneb y gwrthrych, wedi ei gynrychioli gan AB.
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Ffig. 8

[At ongl o 80° i y, byddai'n rhaid i'r cyfrannedd anamorfrig fod yn 1.19165, h.y. (tan |3 @ 40")"1 , 

sydd yn glir heb fod yn ddigon agos i'r cyfrannedd 3V2 at 1.25992105, ac yn sicr gyda dim i'w 

wneud a'r 1.277 a'i gynhyrchwyd gan fodel mathemategol hollol wahanol Ishizu.]

Ni fedraf orbwysleisio pwysigrwydd y gwahaniaethiad sydd rwng dau welediad gwahanol o 

wyneb sy'n dibynnu ar (a) wyriad y gwrthrych - nid gwyriad yr atgynhyrchiad - i ffwrdd o'r 

plan fertigol ac felly yn achosi effeithiad trychedig a (b) yr effaith gwyrdroadol o anamorffosis 

gywir sydd yn estyniad o'r gwrthrych sydd wedi ei gynhyrchu ar y wyneb atgyrchol, ac wedyn 

yr ymddangosiad gwahanol a mwy 'naturiol' wrth i'r un wyneb atgyrchol gael ei wyro i ffwrdd 

o'i blan gweledol naturiol. Mae'r broses, y fathemateg a'r opteg yn y naill achos yn hollol 

wahanol ac arbennig.

Rwy'n hollol glir yn fy meddwl, beth bynnag oedd yr egwyddor roedd Diirer ynghlwm a hi,
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byddai wedi bod yn gweithio gyda gwir fodel wrth raddfa (beth bynnag fyddai hyn wedi bod) ac 

y byddai wedi seilio ei luniadau a phlat terfynol ar eu hatgynhyrchiad dau-ddimensiynol gan 

ddefhyddio'r cyfarpar a gynlluniodd ei hunan. Pe byddai wedi bod yn ddichonadwy, byddai'n 

bosibl rhoi ar brawf fersiwn o ddamcaniaeth Ishizu, gan ddefhyddio atgynhyrchiad/replica o 

ddyfais Diirer tuag at lunio mewn persbectif, a gwyro'r wyneb gwydr tua 37.5° i ffwrdd o'r 

fertigal i greu ymddangosiad canlyniadol o 76.9° at y cyfrannedd Delaidd i'r model o giwb 

trychedig, ond gan ei fod yn glir nad hyn yw'r broses mae Ishizu yn ei ddisgrifio, ni fyddai yno 

unrhyw elwa mewn mabwysiadu y fath ymdriniaeth. Y gwendid clir arall sydd i'r ddamcaniaeth 

yma yw bod y broblem o ba faint o drychiad sydd o fewn y model wedi cael ei ddiysryru yn 

gyfan gwbl.

2.16 Y gyfatebiaeth gerddorol

Beth sydd i mi o ddiddordeb pellach, wrth gwrs, yw'r atseiniau rhifol pellach sy'n codi allan 

o werthfawrogiad o'r fathemateg sy'n ynghlwm a beth fyddai'n agwedd Pythagoreaidd at 

edrych ar y broblem Ddelaidd. Mae yno dri ciwb wedi eu portreadu isod, yn Ffig. 9, i ddangos 

y berthynas mesurol rhwng eu maintioli llinol a cyfeintiol/volumetric.

Ffig. 9
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Noder, petaem yn tynnu ffwrdd y tri uned ciwbig bychain sy'n ymddangos yn y ffigur i ffwrdd 

o'r ddau ciwb 43 , sydd gyda cyfanswm cyfunol o 128 uned ciwbig (h.y. 2 x 64), byddai hyn yn 

gyfartal i gyfaint (125 uned ciwbig) y ciwb 53 mwyaf. Mewn termau cywir, mae'r maint He bod 

y cyfrannedd llinol o giwb yn fwy nag un arall dwywaith ei gyfaint yn ei roi gan 3V2. Mae'r 

ffactor ymayn drosedig, fel y gwelsom gynnau, i 1.25992105, sydd yn eithaf agos i 1.25, h.y. 

1% neu 5/4. Medrwn weld yn syth y cyseiniant gyda'r trychiant 5:4 rwy'n cynnig yn fy model 

damcaniaethol cyntaf i (Ffig. 3) ond, gan nad oes yma ond brasgywirdeb, nid wy'n meddwn ei 

fod yn y sty lion.

Mae'r cyfrannedd 5:4 yma hefyd yn eithaf agos i'r cyfrannedd Pythagoreaidd 81:64, ac yn 

cynrychioli'r perthnasedd rhwng tonfeddi dau nodyn cerddorol gwahanol a'u gwahanwyd gan 

fwlch megis y trydydd mwyaf, diatonig, yn yr un ffordd y byddai gwrthdroad yn cynrychioli eu 

hamledd. I enghreifftio hyn, medrwn osod monocord fel bod ei bont gwahanu yn creu'r 

gymhareb fesuradwy o 5:4 ac felly, gydathyniant rhoddedig, yn creu dau nodyn cywir gyda'r 

bwlch o drydydd mwyaf. Mae'r gymhareb 5:4 yma yn cael ei gynrychioli gan y portread 

diagramatig cyntaf o fewn Ffig. 10, ac wedyn wrth ei effaith cyfansawdd pellach o fewn y 

model ehangach mwy cymhleth. [Gyda Haw, mae'r cysylltiad rhwng perthynai Pythagoreaidd 

a'r drefn nefolaidd sydd i'w weld ym mhortread Robert Fludd (gweler Plat 21) hefyd yn 

berthnasol o fewn cyd-destun yr argel, rhai elfennau o'r hyn a'u trafodwyd gynnau.]
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Byddai tynnu bwa ar draws llinyn gyda hyd o 5 uned yn creu, dywedwn, y nodyn C canolog, 

lie medrwn roi iddo werth rhwng 256 a 264 Hz. [Am resymau hwylustod rhifol, byddaf yn 

defhyddio'r gwerth isaf, 256 Hz.] Byddai hyd linell o werth 4 uned yn creu nodyn uwch, 

trydydd mwyaf uwchben, sef E (256 x 5/4 = 320 Hz). Cofier fod unrhyw leihad i'r hyd 

dirgrynol yn golygu cynnydd mewn amledd, fel bod yr hyd dirgrynol yn perthyn fel gwrthdroad 

o'r amledd. Yn ddiddorol, mae yno dri trydydd mwyaf o fewn wythawd, e.e. C -* E -»  G# -> 

C1 , lie bod C  »  C1 yn cynrychioli dybli damcaniaethol o'r amledd. Byddwn felly yn disgwyl 

i'r lluosi, 5/4 x 5/4 x 5/4, i ddiweddi mewn 2. Nid yw. Mae'r cyfrifiad (sef 5/4 x 5/4 x 5/4 = 

125/64 = 1.953125) yn agos iawn i 2 at y cyfuniad yma o dri cyfwng trydydd diatonig. Byddai'r 

nodyn fyddai'n cael ei greu, felly, fymryn bach o dan yr wythawd, h.y, byddai C canolog (256 

Hz) yn creu wythawd (C1 ) o dan y disgwyliedig 512 Hz (h.y. 256 x 125.64 = 500 Hz). Dim ond 

y tri trydydd mwyaf cyfartal-wastad, fel lluosiad olynol o 3V2 holl-gywir, fyddai'n creu 

wythawd perffaith. Mae'r gwerthoedd cyfartal-wastad wedi eu harwyddo gyda bracedi [ ] o 

fewn Fig. 10.

Ar ben hyn, mae yno bedwar cyfwng trydydd lleiaf o fewn wythawd, e.e. C  » Eb  > Gb  > 

A  > C1, lie bo'r gymhareb o'r trydydd lleiaf yn 6:5. [Nid yw hyn ar ddangos yn fy ffigur.] Y 

trydydd lleiaf, wrth gwrs, yw'r cyfwng holl greiddiol sy'n rhoi i'r cywair lleiaf ei ansawdd 

tywyll i'w gymharu a'r cywair mwyaf. Gellid ystyried y cywair lleiaf i fod yn fwy 

'pruddglwyf. Rwyf felly yn medru gweld rhyw atseinied dichonadwy i'r gyfrannedd 6:5 o 

fewn damcaniaethau Richter (1957) a Sixel (1990), sy'n gyfeiriedig gan Weitzel (Weitzel, 2004: 

146). Mae'r ddau yn cynnig ongl apig o 79.6° fel adlewyrchiad o'r berthynas 5:6 rhwng y ddau 

hyd gwahanol o'r croesliniau o fewn rhombws sy'n berchen i ongl gyfryw. Mae hyn yn agos 

iawn i 80°.

Mae'r ddau yn cynnig ongl apig o 79.6° fel adlewyrchiad o'r berthynas 5:6 rhwng y ddau hyd 

gwahanol o'r croesliniau o fewn rhombws sy'n berchen i ongl gyfryw. Mae hyn yn agos iawn i 

80°. Mae'r cyfeiliornadau hyn yn amlygu'r problemau sy'n cael eu cyfarfod gan bob un cerddor 

perffbrmiadol difrifol wrth wneud cyfamodau o fewn y digyfatebiaeth rhwng y perthnasedd (a)
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Pythagoreaidd a (b) Diatonig mwy cyfyng ddiffiniedig o fewn tonyddiaeth 'bur'/'just', yr hyn yr 

ydym yn gwybod atheimlo ar lefel ymasgarol a clywadwy, a'r realedd mathemategol nad yw, i 

bob un o'r deuddeg hanner-ton o fewn yr wythawd diatonig, y cyfwng 16:15 delfrydol (h.y. 

1.0666 ad-ddigwyddiadol) at yr hanner-ton diatonig yn cydraddoli yn union gyda'r gymhareb 

llai ac union o 12 V2 (h.y. 1.0594631...) sydd mewn defhydd yn nhonyddiaeth graddfa ardymer 

gyfartal ('tempered' tuning) i greu hanner tonau 'cyfartal-wastad' ar hyd yr holl amrediad 

harmonig (Helmholtz, 1885). Gweler Atodiad 10 am gymhariaeth rhwng y ddwy gyfundrefh 

'bur'/'just' anghydranedig.

Mae beth a ymddengys fel datrysiad syml i'r broblem yma o wastadhau cyfyngau o fedwn 

strwythur harmonig yn camhawlio maes eithaf cymhleth. With edrych arno mewn termau 

cyfyng, mae beth sy'n gyfeiriedig ato fel graddfa Pythagoreaidd Pur/Just Pythagorean scale, 

mewn gwirionedd yn defhyddio ond yr un cyfwng ton gyfan, hynny o 9:8, fel bod y trydydd 

mwyaf (9/8 x 9/8 = 1.265625) ychydig bach yn fwy na'r cyfwng diatonig o drydydd (5/4 = 1.25) 

ac sy'n tueddi i gyfeirio mwy o adferiad tuag at y pedwarawd perffaith. Yn yr un modd, mae'r 

seithfed mwyaf (fel y nodyn arweiniol) hefyd yn adfer yn felodaidd tuag at yr wythawd trwy'r 

un cyfwng hanner-ton llai o 256:243 (h.y. 44/3 5, sy'n trosi i 1.0534979). Serch hyn, mae'r 

raddfa Pur Ddiatonig rwyf wedi bod yn cyfeirio ato yn defhyddio'r hanner-ton mwyaf o 16:15 

(sy'n trosi i 1.0666 ad-ddigwyddiadol) ac felly, mae yno eisiau dau don cyfan sy'n wahanol i 'w 

gilydd, sef yr un 'ton mwyaf o 9:8' sydd mewn defhydd yn y raddfa Pythagoreaidd, ac wedyn 

'ton lleiaf o 10:9' mewn ychwanegiad, fel bod y trydydd mwyaf a'r lleiaf (5:4 a 6:5 yn olynol) 

yn eu gwneud yn bosibl o fewn yr wythawd. [Mae'r ton cyfan 'cyfartal-wastad' (6^2 neu 

1.1224622) yn sefyll hanner ffordd rhwng y ton cyfan Pythagoreaidd mwyaf o 9:8 (at 1.125) a'r 

ton cyfan lleiaf (at 1.1111111), yn agosach i'r 9:8 na'r 10:9.]

Beth sy'n ddiddorol yw bod Robert Lawlor, yn ei lyfr, Sacred Geometry: Philosophy and 

Practice, yn cynnig cymhareb arall i'r hanner-ton, hynny o 19:18, yr hyn mae'n lloffa, mewn 

dull hynod, o'r rhif 1.05147 fel ei gymhareb o groeslin pentagon i'w daldra (Lawlor, 1982: 51). 

Mae'r gymhareb 19:18, mewn gwirionedd, yn rhoi iddym 1.0555 ad-ddigwyddiadol, rhywle 

rhwng 256/243 neu 44:35(ei drosi wedyn i 1.0534979) a 16:15 (ei drosi i 1.0666 ad-
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ddigwyddiadol), lie bod cyfrifiad mwy cywir o'r gymhareb bentagonal o 1.0514622 (trwy naill 

ai 2 / V (l+l/(p2) neu V (1+1/([>*)/( l+cp/2)) yn llai na, ac yn llawer agosach i'r, 44 :3 5 

Pythagoreaidd (neu 256/243). Gellir felly diystyru cymhareb fras amcanol 19:18 Lawlor at y 

berthynas bentagonal o blaid y cyfvvng agosach Pythagoreaidd 256:243 (neu 44 :3 5 ). 

Mae'r cymarebau perthnasol yn dabledig isod.

Cymarebau (yn gvwir i 7 safle degol^ Gwahaniaeth

(bras-amcan anghywir Lawlor = 1.05147) 
Cymhareb Pentagonaidd = 1.0514622

} 0.0020357 
256/243 Pythagoreaidd = 1.0534979

} 0.0020577 
(19/18 damcaniaethol Lawlor = 1.0555556)

} 0.0039075 
12 V2 'Cyfartal-wastad' =1.0594631

} 0.0072036 
16/15 'Diatonig' =1.0666667

2.17 Goblygiadau ymarferol

Beth sy'n edrych felly ar yr olwg gyntaf ei bod yn set o gyfrannau eithaf syml, medrid 

ystyried bod y 5:4 a'r 6:5 - nawr sy'n 'bur' - yn hynod gymhleth yn nhermau eu perthnasedd tu 

draw eu hunan. Byddai Durer, fel mathemategwr yn arbenigo mewn perthnasedd cymesurol, 

ond wedi bod yn hollol wybodus o'r problemau (yn y byd mathemategol) mewn gwybod beth 

sy'n hollol gywir, hyn trwy wybodaeth o beth sy'n wirionedd ontolegol, a chysylltu hynny gyda 

beth sy'n rhaid i ni ymafael a fel bras amcanion yn y byd o ymdrechi biolegol. Efallai bod yno 

elfennau o'r hyn yn beth allwn ei feddwl sy'n cael ei oblygu'n ddichonol ym mholyhedron 

Durer, oherwydd ni allwn gyflawni perffeithrwydd. Felly sut ydym yn 'portreadu' yn y byd 

ymarferol? A dyma, yn rhannol, beth roedd Durer yn ymdrechi i ymdrin a yn ei Underweysung 

derMessung. Mae'n ymddangos fod bwriad Durer wedi bod yn ddeublyg: (i) i greu yn ei 

ddarllenwyr gwerthfawrogiad o'r natur pur o fathemateg ond, ar y Haw arall, ac yn debygol fwy 

pwysig (ii) i ddangos, mewn ffordd ymarferol sut y medrid trosglwyddo'r fath wybodaeth fel y 

medr crefftwyr linio gyda phren mesur a chwmpas, a throi beth sy'n ddamcaniaethol mewn i
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weithred. Fr sawl sydd wedi ymdrechu i lunio pentagon perffaith o egwyddorion cychwynnol, 

byddant yn deall hyn, felly mae Durer yn ceisio darpari ddatrysiad hollol ymarferol. Nid bai 

Durer yw na fod hyn yn bosibl i'r graddau o gywirdeb eithaf. Mae'r broblem yma ynghlwm o 

fewn cymhlethdod deallusrwydd damcaniaethol a hefyd yr amhosibilrwydd o fedru creu yn 

berffaith yr hyn ond sy'n berffaith mewn termau ontolegol, problem a'i trafodwyd yn fy 

Mhennod 1.

Yn ei bapur, Albrecht Durer and the Regular Pentagon, mae Donald W. Crowe (Hargittai, 

1994: 465-487) yn trin y pwnc astrus yma o fanwl gywirdeb, oherwydd nid yw'r geometreg yn 

syml nac yn hawdd. Mae'n datgan fod Durer wedi cael cryn gynhorthwy gyda'r cymhlethdod 

pur fathemategol gan ei ffrind Pirckheimer, a Johannes Werner ill dau, yr ail yn fathemategwr o 

fri a hefyd yn byw yn Nuremberg. Cyniga Durer dau ddull at gynhyrchu pentagon ac rwy'n 

cynnwys, fel Atodiad 11, lluniadau a chyfieithiad o eiriau Durer at y ddau ddull yma.

Dywed Crowe wrthym fod dull cyntaf Durer wedi ei seilio ar brawf uniongyrchol Ptolemy. 

Mae'r dull yma yn ddamcaniaethol gywir ond nid yw ei gyflawniad union-gywir yn ymarferol 

rhwydd. Cychwynna'r dull gyda radiws cylch (dyweder o R), wedi ei gynrychioli gan Durer 

megis b-c yn y cylch cyntaf o fewn ei fig. 15 (gweler eto Atodiad 11 a Phlat 22 am gopi o'r 

gwreiddiol). Mae'n mynd trwy'r broses o greu'r ail gylchran e-d (hon yn mesur R/2 x V5) yn 

gywir. Mae yno gymhwysiad pellach yn cael ei wneud wrth fwyhau'r dymfedd ymhellach eto i 

f-d, fel ei fod yn medru mynd yn ei flaen i rannu amgylchedd y cylch yn ddilyniannol mewn i 

bump mesur cyfartal. Mae'r fformiwla at y mesur terfynol yn roddedig gan Matila Ghyka yn ei 

lyfr, The Geometry of Art and Life, fel R/2 V[10 - 2^5] (Ghyka, 1977: 17). Mae'n well gen i 

edrych ar yr hyd yma trwy fabwysiadu fformiwla wahanol (a'r un mor gywir) lie bod ei 

drefhiant trigonometraidd ar ddangos yn Ffig. 11 isod, a lie bod V[10 - 2^5] yn cael ei ddisodli 

gan V[4 + (V5-1)2 ]. Hypotenws o'r triongl ongl gywir OED yw'r llinell E-D a lie bod ei ochrau

eraill yn mesur 2 am 0-D a V5-1 am E-0.
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Ffig. 11

Wrth ddefiiyddio'r dull yma, mae yno'r dichonoldeb o anghywirdeb yn y weithred o'r ddau 

gam o ynlledu'r dyrnfedd. Mae hyn yn cael ei ddwysau ymhellach gan estyniad ailadroddol o 

unrhyw anghywirdeb o'r fath with ail osod a llunio pump cylchran didol ar hyd y gylchlin fel y 

trydydd a'r cyfiiod olaf o'r broses. Yn ddamcaniaethol, dylem gyrraedd yn 61 at yr union bwynt 

cychwynnol ar 61 mynd o gwmpas y gylchlin. Yn ymarferol, mae hyn yn anodd iawn i'w 

wneud ac mae'r cymhwysiad man yn cael ei wireddu trwy wall a phrawf. Yn bengam, dylai ail 

ddull Durer greu, yn ddamcaniaethol, ongl o 108° 21' 58" (Hargittai, 1994: 477) i linellau yn 

cyffwrdd ar y gylchlin, myrnryn yn fwy na'r 108° dymunol. Ond yn ei ymarfer, nid yw 

canlyniadau'r dull yma yn dangos unrhyw faint o gywirdeb mwy ystyrlon oherwydd ei fod yn 

fwy syml yn ei weithred, heb unrhyw newidiad i'r radiysau ynghlwm i'r broses.

2.18 Divina Proportione Pacioli

Y tyb hefyd yw y byddai Durer wedi derbyn llawer o wybodaeth o astudio llyfr Pacioli, y 

Divina Proportione, 1509, ac Euclidis Megarensis Philosophi Acutissimi Mathematicorum, ei 

drosiad Lladin o Elements Euclid. Mae paentiad yn bodoli (Plat 23) o Luca Pacioli, yn 

dybiedig, ac yn cael ei briodoli'n gyffredin i Jacopo de' Barbari, cyfoeswr pwysig a oedd yn
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gyfarwydd i Durer. Yn wir, mae tyb pellach fod Barbari hefyd wedi ei gydio gan gyfraneddau y 

corff dynol, a gallai hyn fod wedi ysgogi Durer i wneud y fath astudiaeth gynhwysfawr ei hunan 

gan nad oedd (eto ar ddweud) yn medru cael llawer allan o Barbari, i gyhoeddi ei ddadansoddiad 

mathemategol o nifer fawr o fathau corfforol yn ei De Symmetria Patrium in Rectis Formis 

Humanorum Corporum (argraffiad Lladin, 1532). Mae'r corff enfawr yma o waith yn cynnwys 

tudalen ar 61 tudalen o gyfraneddau mathemategol, yn cynrychioli'r orfodaeth roedd Durer yn 

siwr o fod gyda, i ddarganfod a mynegi is-strwythurau mathemategol, hyd yn oed o fewn 

amrywiaeth y corff dynol (Plat 24). Astudiaethau cyfrannol o'r ffurf ddynol yw cynnwys 

mwyaf o'r Dresden Sketchbook hefyd, ac mae yno un braslun (Plat 25) sydd efallai yn arwyddo 

yr agwedd ddeuol honno sy'n ymddangos ei fod yn ganolog i feddyliau Durer: dynoliaeth ddofh 

ar yr un llaw, a'r puredd honno o feddyliad mathemategol ar y Haw arall. Tra bod y ffigur 

benywaidd cyfriniol yn Melencolia I (wrth edrych tua'r allan gyda chwmpas yn ei llaw) yn 

awgrymu'n ddichonol y myfyrdod o ryw ddymder mathemategol, cyfrinachol, ar lefel diwybod, 

mae'r myfyrdod sy'n cael ei awgrymu gan y braslun yma (efallai o'r byd tri dimensiwn mewn 

rhyw 'uchel deyrnas') wedi ei arwyddo ychydig yn fwy darluniadol.

Rwyf wedi son yn barod yr ystyriryn ami fod Melencolia /yn cynrychioli moment arloesol 

yn hanes cyfeiriadu mathemateg o fewn gweithiau celfyddydol. Mae'n bosibl, wrth gwrs, nad 

yw hyn yn hollol wir, oherwydd gallwn ystyried fod y portread yma o Luca Pacioli (Plat 23), 

sy'n 61-ddyddio Melencolia /, yn arwyddo'r myfyrdod o'r byd mathemategol yn gymaint ag y 

gallai fod wedi ei bwrpasi yn syml fel portread digymhlethol, a'i fod wedi, ymhob tebyg, ei 

gomisiynu fel y cyfryw. Er hyn, mae'r portread o'r rhombicuboctahedron Archimedeaidd - 

sy'n ymddangos fel gwrthrych tryloyw, gyda'i fodd ansicr o grogiant a'i swyddogaeth 

ddichonol yma fel ffurf at ddal hylif - yn awgrymu gwir ddirgelwch. A gymerodd Durer 

ysbrydoliaeth o'r portread hyn, a pwy yw'r dyn arall sy'n gynwysedig? Mae wedi ei awgrymu 

efallai mai Diirer ei hunan yw'r person arall yn y paentiad. Mae'r cwestiynau yma yn 

anhybwys, a bydd rhaid i'w hadferiad aros tu allan i gwmpas yr ymholiad presennol.
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2.19 Ymhellach i Diving Proportione Pacioli

Yn y man yma, rwy am gyfeirio'n 61 at Weitzel, a'r cyfeiriad at y brasluniau i'w darganfod 

yn y Numberg-Codex o 'manuscrips' Durer. Mae'n glir fod y broses o archwilio'r tri- 

dimensiynol trwy'r ddau ddimensiwn o lunio geometrig, a sut mae hyn hefyd yn barthed i 

bersbectif, yn ein cyflwyno'n ddigon buan i (ac yn ein hymgydio ag) anawsterau canfyddiadol 

pellach; ac with edrych trwy Divina Proportione Pacioli, fe sylwais innau hefyd ar chwarae 

diddorol ar y broses o ganfyddiad gweledol sy'n berthnasol i atseiniau pellach o fewn y byd 

Platonig. Yn llyfr Pacioli, mae lluniadau Leonardo da Vinci o'r sylweddau Archimedeaidd 

(Plat 26) a Platonig (Plat 27) yn bortreadau allan o fywyd real. Ond mae'r lluniadau pellach o 

fewn yr ysgrif yr un mor ddiddorol (Plat 28). Dengys 'ffigur 13' (Plat 29), o fewn y ddalen 

benodol yma allan o Divina Proportione, sut mae'r icosahedron yn gysylltiedig a'r 

dodecahedron, ac fel bod yr ugain fertig o'r dodecahedron mewnol yn cyd-daro gyda'r un nifer 

o ganolau wynebau'r icosahedron. Pan edrychwn yn fwy manwl ar y ffigur yma, dawn yn 

ymwybodol o geometreg bellach sy'n codi allan o'r dehongliad yma o'r tri-dimensiynol. Mae 

fy Ffig. 12 i yn arwahanu siap yr icosahedron ac yn ei gymharu gyda 'ffigur 13' Pacioli. [Noder 

y gwahaniaethiadau geometrig bychain o safiadau bach yn wahanol. Mae fy un i yn hollol 

dopolegol.]

Ffig. 12
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Gellir arwahanu'r triongl cyfochrog canolog, sy'n gyfunedig o fewn yr hexagon allanol, fel 

patrwm arall o fewn Fig. 13 Pacioli. Gweler fy Ffig. 13 isod.

Ffig.13 Ffig. 14

Gellir edrych ar hyn fel yn cynrychioli ciwb tri-dimensiwn trychedig, fel y mynegir yn 

Ffig. 14. Mae'r cyfraneddau diddorol dau-ddimensiwn sy'n codi allan o'r olwg yma i'w 

gweld yn Ffig. 15. Mae'r rhain yn gysylltiedig a rhai cyfraneddau Pythagoreaidd perffaith (a 

rhai sy'n agos iawn iddynt), yn cynnwys y gyfrannedd 4:5, sydd o bosib y trychiad fod Diirer yn 

bwriadu ei fynegi yn ei bolyhedron ac a allai wedyn ei weld yn nhermau ei swyddogaeth fel 

cyfeiriad at feddiannau pwysig o'r ciwb hollol sylfaenol.
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Ffig. 15

Mae'r cyfraneddau yma yn codi allan o ddadansoddiad mwy cymhleth sydd i'w gweld yn 

Ffig. 16.
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Er bod llinell A-B yn cynrychioli ochr sydd gyda'r hyd gwirioneddol 'y' (13.8564 uned), 

mae ei gynrychioliad dau-ddimensiwn wedi ei arwyddo gan linell gyda mesur o 4.94 uned (yn 

agos iawn i 5). Ar ben hyn, gan fod cynrychioliad dau-ddimensiwn o'r llinell C-D yn 8.944 

uned (yn agos iawn i 9), ond fod ei hyd gwirioneddol yn y gwrthrych tri-dimensiynol yr un peth 

a B-C (h.y. 12 uned o fesur), daw'r geometreg wedyn yn gyflawn. Mae'r cyfrifiad achlysurol 

pellach a'i dangoswyd yn y ffigur blaenorol, Ffig. 15, hefyd yn dangos cywirdeb manwl o beth 

mewn gwirionedd yw cyfrannedd euraidd sy'n gyfannol o fewn yr un geometreg dau- 

ddimensiwn. Yr hyn sydd nawr yn holl-bwysig yw bod y geometreg yma yn arwyddo nid hyd 

yn oed perthnasau Pythagoreaidd (trwy ledamcanion agos iawn) ond hefyd natur gynhenid ac 

adlewyrchiadol o'r cyfraneddau euraidd union sy'n gyfunol i'r cynllun, ac sy'n amlygu eu 

hunan yn y naill berthynas dau a thri-dimensiwn o fewn y geometreg gymhleth sydd i bob un o'r 

sylweddau Platonig.

D. Datblygiad

2.20 Saemio a dodi modelau ar brawf

Mynnaf nawr edrych ymhellach mewn i ystyriaethau ymarferol. Rwyf wedi crybwyll yn 

barod sut y darparodd Durer hyfforddiant manwl yn ei Underweysung derMessung at sut y 

medrid creu ffurfiadau dau ddimensiwn a'r ystyriaethau damcaniaethol y tu 61 iddynt. 

Ymhellach i hyn, roedd Durer i ddangos y cysylltiadau sydd rwng ochrau gwrthrychau tri 

dimensiwn trwy'r cread gwreiddiol o 'rwydi'/'nets' (gweler Plat 30 a lluniad darparol, Plat 31) 

i hyrwyddo ymhellach, a galluogi'n well, eu ffurfiad ac adeiladaeth. 0 fewn Llyfr/Book 4 o'i 

Underweysung derMessung - yn syth ar 61 ei esboniad o'r datrysiad o'r broblem Ddelaidd - 

mae Durer yn mynd ymlaen i esbonio'r dull o greu'r pump sylwedd Platonig a deg allan o'r 

sylweddau rheolaidd (Archimedeaidd) sy'n weddill trwy'r union broses yma o greu 'netiau' 

(ffigurau Durer, 29 hyd at 43a). Mae'n glir fod hyn yn codi allan o wybodaeth a'i henillwyd o'r 

gwneuthuriad o sylweddau Platonig ac Archimedeaidd, yr hyn a'i hymarferwyd gan 

ymchwilwyr eraill hefyd, yn cynnwys Leonardo da Vinci. I fedru darparu'r fath ddelweddau dau 

ddimensiwn cywir o fath sylweddau i'w cynnwys yn Divina Proportions Pacioli, byddai
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Leonardo yn siwr o fod wedi bod yn gweithio o fodelau gwirioneddol (Gweler eto Blatiau 26 a 

27). Mae ar wybod fod Leonardo a Diirer, ill dau, yn gymaint o grefftwyr ymarferol deheuig ag 

yr oeddent yn gelfyddwyr rhagorol, a dyma'r dull ac agwedd sydd nawr yn tanseilio datblygiad 

pellach o'm hymchwiliadau innau. Medrwn nawr, yn yr un ffordd, gynrychioli polyhedron 

Diirer yn y ffurfiad o 'rwyd'/'net'. Mae Ffig. 17, isod, yn cynrychioli fy model arbrofol i 

(gweler y burned o'r chwith fel MeteyxoMa E ym Mhlat 13a a 13b) sy'n berchen ongl apig o 

72" athrychiad sy'n adlewyrchu'r gyfrannedd euraidd.

Ffig. 17
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2.21 Patrymau dau- a thri-dimensiwn sy'n codi

Rwyf nawr yn cyflwyno dadansoddiad o gynlluniau ymarferol fy hunan a rhesymeg 

ddamcaniaethol sy'n ynghlwm i bolyhedron Diirer, a dangos y perthnasau mathemategol sy'n 

frurfio'r patrymau ychwanegol rwyf wedi goblygi fel cyseiniant ychwanegol. Ystyrier y chwe 

model sydd ar ddangos ym Mhatiau 13a a 13b. Yn eu trefh, o'r chwith i'r dde, mae'r tri cyntaf 

yn arddangos:

(a) trychiad banner ffordd i bob wyneb 72° 

(P) trychiad banner ffordd i bob wyneb 80° 

(y) trychiad banner ffordd i bob wyneb 90°.

Wrth alw ar gyfeiriad Groegaidd, rwy'n enwi'r model cyntaf megis Ms^ejypXio. A. Mae ei 

wyneb wedi ei addurno i ddangos sut y medrem arddangos patrwm Penrose (Ffig. 18) i gyfleu 

goblygiadau'r ongl euraidd, 72°, a sut fod y siapiau 'barcut'/'kite' a 'saeth'/'dart' yn perthnasu 

gyda'r rhombws 72° mwy, a'r un llai o 36°:

Ffig. 18
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Mae'r wybodaeth y medrid creu patrymau 'di-gymodol'/'non-periodic' - ynghyd hefyd a 

phatrymau 'cyfnodol'/'periodic' rwyf wedi arddangos - allan o'r rhombws 72°, a'r un 36°, fel 

arferyn cael ei briodoli i Roger Penrose, y rhombi yma felly yn ami yn ddisgrifedig megis 

'Penrose tiles'. Serch hyn, byddai eu nodweddion patrymol yn wybodus o amser llawer 

cynharach, fel y byddai cymhlethdod dyfhddysg patrymu Islamaidd yn tystio, pwnc y byddaf yn 

dychwelyd ato eto ac a fydd yn cael ei ddadansoddi mewn cryn fanylder ym Mhennod 3. Yn 

wir, mae ffigur 24 (Plat 32) o fewn ei Underweysung derMessung, yn dangos fod Dilrer hefyd 

gyda'r wybodaeth o'r berthynas rhwng y ddau rombws yma a'r pentagon ei hunan, ac felly eu 

meddiant dichonol at batrymu cymodol ynghyd a'r pentagon ei hunan, gyda threfiliadau lu felly 

yn oblygedig. [Mae rhai o'i frasluniau (Plat 33) yn dangos sut y medrid creu effeithiau tri- 

dimensiynol nid yn unig o rombi 60° a 30° ond hefyd gyda'r cynhwysiad ychwanegol o'r 

sgwar.] Mae'r ffurfiadau parol eraill sy'n deillio o'r ymraniad o'r rhombws 72° fod Penrose 

wedi eu gosod dan reol, hefyd yn gynnwys ym mhatrwm sylfaenol cyflwynedig ar wyneb y 

cyntaf yma o fy modelau datblygiadol. Wrth gwrs, fe addasodd Penrose y ffurfiadau hyn gan 

gynnwys pigau cyfeiriol a minfylchiadau cyfatebol i'r ymylon fel y byddai eu cyfeiriadedd felly 

yn creu patrymau 'di-gyfnodol'/'non-periodic' yn rheidiol (Penrose, 1990: 178), eu ffurfiadau 

sylfaenol, gan hynny, yn cael eu disgrifio megis yn 'a-gyjhodol '/'aperiodic', h.y. di-gyfiiodol yn 

unig.

Mae'r ail fodel, M&srfflpXia. B, yn dangos sut y medrem ddatblygu patrwm cymesurol ail- 

adroddiadol (Ffig. 19 isod) allan o'r triongl {40° 50° 90°}, ar yr un pryd yn goblygu'r geometreg 

o'r rhombws trychiog hanner-ffordd 80°, with ei gyfuno gyda'r triongl isosgeles llai o {50° 80° 

50°}. Mae hyn yn deillio o'r geometreg ac atseiniau goblygedig a'u cyflwynwyd yn barod o 

fewn Ffig. 4.
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Ffig. 19

Rwyf hefyd wedi ychwanegi'r patrwm yma a'i ddodi ar ben model 'maint llawn', yr hyn a 

fyddai'n dynwared polyhedron Diirer (Platiau 34 a 35), ond wrth gwrs gyda'r trychiad 

anghywir o banner ffordd. Er hyn, nid wy'n credu y crewyd gwrthrych cyfFelyb i fath 'faint 

dirweddol' fel model i argraff Diirer. Pel ymarfer mathemategol, ac fel estheteg gyda'r bwriad i 

ychwanegu cyseiniant pellach, rwyf hefyd wedi ail gyflunio sgwar hudol Diirer mewn i driongl 

hudol hynod o ddyfeisied fy hunan a'i gynnwys fel haenen ychwanegol i'r strwythur. Gweler 

Plat 36. Mae'r pedwar triongl canolog (gyda'u rhifau 8, 2, 11 a 13) yn creu'r un cyfanswm (34) 

ag sydd i'r sgwar hudol. Mae'r grwpiau eraill o bedwar triongl rhifedig sydd i bob un o'r tair 

prif gornel yn arddangos swyddogaeth gyffelyb, yn darpar yr un cyfanswm, 34.

Mae'r trydydd model, MsXsryxpXia. F, sydd i'w weld fel chwyddiant sy'n atodol i Blatiau 13a 

& b, yn dangos sut y medrwn ddatblygu (i) y gyfrannedd euraidd (q>) o'r triongl {1 2 V5} ar y 

wyneb blaen, i greu (ii) cyfrannedd euraidd llinol ar yr ymyl arweiniol o'r trydydd wyneb (trwy 

gymryd cylchran o V5 + 1 trwy'r wyneb gwaelod cyfagos) ac wedyn i ddatblygu ymhellach (iii) 

patrwm ymdroellog lleihaol mewn 3D o'r gyfrannedd euraidd ar y trydydd wyneb hwnnw. 

[Wrth gwrs, y geometreg arall sy'n medru ei ddarganfod o fewn yr wyneb blaen yw'r triongl
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clasurol Pythagoreaidd {345}, wrth i ni gwympo llinell i greu y triongl ongl-gywir yma allan 

o'r triongl isosgeles 36.87°, hyn ei hunan wedi ei greu try drychiad banner fFordd o'r sgwar.]

Mae Ffig. 20, isod, yn darparu esboniad geometrig o ddatblygiad (p allan o'r sgwar sylfaenol, 

ac mae Ffig. 21 wedyn yn dangos y ffurf 3D sydd wedi ei arwyddo ar y model MeAsyx0^0- ^ a'i 

datblygwyd o gyfluniad y droellen logarithmig 2D sy'n deillio o cp.

Ffig. 20
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Mae'r dull o barhau'r datblygiad o (p yn bellach ymlaen o'i gyfartaledd llinol gwreiddiol i 

greu'r pentagon a'i bumongl/pentangle perthynol yn cael ei gynrychioli trwy waith celfyddydol 

pellach, Ymddangosiad Fft / The Emergence of Phi (gweler Plat 37). [Yn amlwg, mae'r 

gwaith yma'n gysylltiedig a'r atseiniau rwyf wedi eu cyfuno o fewn y model o'r ciwb trychedig, 

MskzyypXw. T.] Ymhellach i hyn, mae'r darlun yma wedi ei gynllunio i fod yn chwarae ar y 

broses ganfyddol weledol He ein bod o hyd yn cwestiynu'r plan y rhoddir unrhyw un o'r siapiau 

penodol arno. Roedd peintio'r ymylon gwyrdd yn ddyfais bwrpasol. Mae'n lleihau'r firam 

faterol allanol o 6 x 7, lawr i ffram fewnol weledol o 4 x 5, hyn i adlewyrchu'r gyfrannedd 4:5, 

lie bod 20 sgwar dychniygol 1 x 1 yn llenwi beth fedrid ei ystyried fel ffenestr, athrwyddo 

medrwn fyfyrio ynglyn ag awgrymiadau pellach o fewn beth a ymddengys fel cefhdir ansicr. 

Gellid ystyried y cefhdir yma yn nhermau cyfeiriadaeth at y gyfrannedd euraidd a'i nodwedd o 

barhad diderfyn.

2.22 Y trychiad canolog

Rydym wedi gweld sut mae'rtri model cyntaf wedi eu gosod yn ddeallus mewn cyfres i 

bwysleisio'r arwyddocad o'r wyneb canolrifol 80° (P), yn sefyll rhwng y ddwy eithafiaeth 

ddiystyriol o 72°(a) a 90°(y), nhwyll dau yn arddangos trychiadau banner ffordd. Nesaf, hoffwn 

ddilyn goblygiadau ymchwiliadau Grigoriev a Schafronovsky a'u crybwyllwyd gan 

MacGillavry yn ei phapur lle'r awgrymwyd y gellir polyhedron Diirer fod yn gymysgiad/hybrid 

dichonol o bolyhedron 90° a 60°, yn dilyn i ongl canolrifol o 72°. Mae'r posibilrwydd y gall pob 

un ongl fod o 72° wrth gwrs wedi ei ddiystyru yn barod. Dyma'r ffurf fod McGillavry yn 

ddichonol ei awgrymu. Fy nghynigiad i, er hyn, yw y gallai polyhedron Diirer fod yn 

gymysgiad, nid allan o bolyhedron 90° a 60°, ond o bolyhedron 90° a 72°. Yn ychwanegol i hyn, 

nid yw'r model yma - a hwn yw fy ail fodel damcaniaethol - yn creu'r ongl canolrifol cyffredin 

o'r polyhedron (tua) 80°, ond model mwy cymhleth sy'n cadw'n gorfforol y ddwy gyfeireb at y 

90° a 72° o fewn ei strwythurith, a thrychiad sy'n ganolrif rhwng yr banner ffordd a'r toriad 

euraidd. Cynigaf nawr esboniad o'r cymhlethdod yma.

Ystyrier nawr y modelau sy'n drydydd, pedwerydd a pumed yn fy nghyfres, h.y. MrAey/oA/a 

r, MeJisyxotta A zMsAsyxoMa E. [Mae'r rhan neilltuol yma o'r gyfres ar ddangos ar wahan fel
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Plat 14.] Mae'r MekeyxoMa F 90° wedi, wrth gwrs, ei ddadansoddi gynnau, ond beth yw e a'i 

harddangosiryn MeteyxoMa A 72° sy'n wahanol ynAfe/l^oA/a A 72°? Yn ei hanfod, nid 

llawer: yr unig wahaniaeth yw bodMaiey/oA/a A yn berchen trychiad y gyfrannedd euraidd 

(gweler Ffig. 17 eto am ei gynllun net) yn lle'r trychiad hanner ffordd. Mae'r haenen batrymol 

rwyf wedi cyfannu i wyneb y model yma yn adlewyrchu'r perthynas sydd i'r toriad euraidd a'r 

tri siap sydd ar ddangos, h.y. y pentagon, y pentagram a'rtriongl euraidd isosgeles {72° 36° 72°} 

ei hunan. Mae Ffig. 22, isod, yn manylu'r perthnasau:

Ffig. 22

Mae yno nifer o ffyrdd y medrwn edrych ar yr amrywiaeth diddiwedd o gysylltiadau perthynol 

mewnol o fewn y siap yma. Gallwn weld yn glir y dilyniad cyfraneddol o'r triongl euraidd 

mewn lleihad yn ei faintioli wrth i ni arwahanu'r nodwedd yma yn Ffig. 23 isod
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Ffig. 23

Wrth i ni felly dechrau datblygu'r cysylltiadau perthynol ymgyfunol wrth newid y maintioli, 

gan hyn yn ychwanegu mwy o fanylder llinol mewnol, fe ymddengys gwrthdrawiadau diddorol 

gweledol a patrymol. Gwerir hyn ym Mhlat 38, wrth i'r pumongl 36° a'r pentagon 108° 

gystadlu gyda'r pumongl 72° yn y canol. Gellir gweld hefyd y 'barcudiaid' Penrose o fewn y 

pumongl 72° rhannol rwystredig yma. Hefyd, o fewn ei ganol, gellir gweld yr un mor glir y 

decagon dengongl, wedi ei wneud allan o ddeg triongl euraidd.

[Bydd y siap yma o'r degongl yn amlygu yn bwysig nes ymlaen yn fy nadansoddiad o batrymu 

girih Islamaidd ym Mhennod 3.]

Mewn parhad i'r thema yma, rwyf wedi datblygu paentiad, Y Cadamhad oFft/ The 

Consolidation of Phi, 2009 (Plat 39) i adlewyrchu ymhellach y cysylltiadau perthynol mewnol o 

ffi (9) sy'n gynnwys o fewn y siap yma. Mae'r ffordd rwyf wedi patrymu'r teils Penrose, a 

defiiyddio priodoledd canfyddiad gweledol gan gynllunio cydbwysedd lliwiol i greu effaith 

arbennig, yn berthnasol i'r nifer o themau cyfredol sy'n cael eu crybwyll yn y traethawd yma. 

Mae'r prosesau cyntaf yn y paentio yn weladwy fel Platiau 40b, c & d. Serch hyn, y ffaith yw 

y datblygwyd y paentiad yma allan o ryw ymarfer cychwynnol, yn ymdrin yn llwyr ag
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ystyriaethau graffigol a mathemategol, wrth i mi ddatblygu cysylltiadau perthynol geometrig a'r 

effeithion ciwbig, tri-dimensiynol sy'n cael eu creu o hyn (gweler Plat 40a). Yr hyn a 

orchmynnodd datblygiad y paentiad yma, a gallwn fod wedi medi llawer o ddatganiadau 

gwahanol allan o'r ymarfer lliwio yma, oedd dominyddiaeth effaith cyffiniol lliw. Yn y diwedd, 

gyda'r dehongliad penodol yma, penderfynais ar amlygu'r ffurfiad o'r pumonglau 72° a'r nifer 

trefiiiant cynnil o'r cyfrannedd euraidd sydd i'w gweled o fewn y patrwm yn ei gyfandod. 

Golygodd hyn y golled o lawer o ganfyddiadau tri-dimensiynol 'megis grisiau' a'u crewyd 

gan gydbwyseddau lliwiol cryfach eraill.

2.23 Model cymysg

Rydym wedi gweld, mewn eithaf manylder ac mewn nifer o ddehongliadau, sut mae'r 

cyfrannedd euraidd wedi ei drwytho o fewn MsA.syxoA.ia F a MsXsyxpXia E ill dau. Ydi e'n bosib 

saerni'o model sy'n ymgyfuno'r arwyddion yma i gyd? Rwy'n credi ei fod, ac mae fy model i, 

yn weledig fel M&ley^o/l/a A, yn gwneud hyn a mwy: mae hefyd yn ymgorffori'r cyfrannedd 4:5 

o fewn ei drychiad. Ystyriwch net o'r model hyn, isod.

Ffig. 24
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Mae pedwar o'r wynebau pumochrog afreolaidd yn arddangos onglau apig o 90° gyda'r ddau 

wyneb gwrthwynebol sy'n weddill gydag ongl apig o 72°, fel y medr ystyried fod ongl apig 

6-7-8 (gweler fy Ffigurau 3 a 5) o bolyhedron Diirer gydag ongl o 72° i'r polygon blaen sy'n 

wynebu tuag i fyny, gyda'r cornel 5-6-7 wedyn gyda'r ongl apig gytgroes mwy o 90°, yn 

wynebu tua'r llawr. Fel adeiladwaith strwythurol sy'n ymgorffori atseiniau mathemategol o 

MeteyxoMa FaMsAeyxoMa E, ill dau, mae'n rhaid felly i MsAeyxoAia A, wrth feddwl am ei 

drychiad, wneud cyfamod rhwng y ddau fodel gwreiddiol. Byddai'r cymedr rhifyddol/ 

arithmetic mean, rhwng y trychiad o 0.5 (x) iMale^oA/a/'a'r 0.618 (y) iMsXvyypXia. 

E, yn cynhyrchu trychiad o 0.559, o'r fformiwla '/a (x + y). Byddai'r cymedr geometrig/ 

geometric mean, allan o'r fformiwla V x y, yn cynhyrchu trychiad o 0.556188. Mae'r olaf yn 

agos iawn i'r trychiad o 0.555556, yr hyn a fyddai'n ei gael o'r cyfrannedd 5:4, h.y. 5/9. 

Byddai'r cymedr cydgordiol/harmonic mean, y gwrthdroad/reciprocal o'r cymedr rhifyddol o'r 

gwrthdroadau, h.y. [Y2 (x ~l + y ~ 1 )] ~l , yn rhoi 0.552784, sydd damaid ymhellach i ffwrdd i'r 

cyfeiriad arall. Byddaf i, felly, yn mabwysiadu'r cyfrannedd sydd agosaf, mwy syml a 

cyseiniol, y 5:4.

Mae'r trychiad o 5:4 i Ms/tey^oA/a A nawr yn awgrymu geometreg eithaf diddorol i'r 

wynebau 90°. Ystyrier Ffig. 25 isod.
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Ffig. 25

Gellir gweld ffiirfiadau diddorol o fewn yr hirsgwar 5x4, sy'n cynnwys dau driongl {345} 

a dau driongl arallgyda'r cyfluniad {1 2 V5} ondo'rmaint {24 2^5}. Gallwnhefydweld 

perthynas, er efallai ond yn un cynnil, rhwng y triongl gyda'r cyfluniad {3 4 5}, a'r un o 

{1 2 V5}, y ddau wedi eu ffilrfio o fewn y sgwar ([2] x [2]). Mae hyn yn cael ei grybwyll gan
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Jay Kappraff yn ei bapur, Mathematics and Mysticism of the Golden Mean (Hargittai, 1994: 38) 

a gan Robert Lawlor yn ei Sacred Geometry (Lawlor, 2007: 38), y ddau yn defhyddio ffigurau 

lliwiedig unweddol. [Pwy oedd yn gweithio o bwy?] Gwell gen i edrych ar y berthynas bo'r 

ddau yn gweld yn fwy syml, megis y cyplysiad o'r ddau ochr, V5 ac 1, ac wedyn y rhaniad o'r 

swm yma gan yr ochr sy'n weddill (h.y. gan 2), yn rhifol felly yn darpar y toriad euraidd. 

Byddwn i yn dweud fod ffurfiad y triongl {3 4 5} yn hollol ddigwyddol i'r trefhiant yma o fewn 

y sgwar, a heb fod yn gyfyng gysylltiedig a'r toriad euraidd. Ymhellach na hyn, ni ddylid 

cymysgu rhwng y cysylltiadau o fewn y triongl {1 2 ^5} a'r cysylltiadau perthynol mwy 

traddodiadol o'r cyfrannedd euraidd sydd i'w gweld o fewn y triongl isosgeles {72° 36° 72°}. 

Er hyn, mae Lawlor yn gweld rhyw eiddo cyfriniol mewn beth mae'n cyfeirio ato fel triongl 

'Diaphanite' neu 'Sacred Triangle', hynny yw, y triongl {3 4 5}:

... the irrational roots symbolise the constant, creative process of acting and reacting 
energy. This immeasurable gestating force emanates from the incomprehensible Unity. 
That which is comprehensible is no other than a momentary limitation of this One, 
indefinable Being into a definable moment: 'Necessary, then, all that is definable arises 
out of an Indefinable All'.

(Lawlor, 2007: 38)

Nid yw Lawlor yn enwi ei ddyfyniad cynwysedig, ond mae'n mynd yn ei flaen i ddarganfod 

'esoteric significance' pellach (geiriau Lawlor) yn esboniadau geometrig Theon. Er ei fod yn 

bosibl gweld y perthnasau mathemategol yma i gyd, ni fyddwn yn mynd mor bell a Lawlor wrth 

briodoli iddynt nodweddion heblaw'r hyn sy'n geometrig.

Pa fodd bynnag, ac yn symud nawr i ffwrdd o'r sgwar trychedig, pan y dawn i ddadansoddi'r 

patrymau rwy'n eu gweld o fewn y ddau gon 72° arall, rydym yn ymgydio eto a'r achos a 

wynebodd Diirer gyda'i ddau ddull at greu pumochrau rheolaidd, yr hyn sy'n gwahaniaethu 

rhwng beth yr ystyrir ei fod yn ddamcaniaethol gywir a beth sy'n dderbyniol fel bras amcan 

ymarferol. Mae Ffig. 26a, isod, yn arddangos rhai patrymau sylfaenol geometrig y gellir eu 

datblygu o fewn y model trychiant 4:5 sy'n adlewyrchu'r cyfrannedd euraidd.
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Ffig. 26a

Mae yno batrwm y medrid ei ddychmygu a allai awgrymu'r llysieuegol mewn ffurf deilen y 

fasarnen, yn ogystal a'r fiurfiad a fynegais ar y maquette ei hunan (gweler MsXf^ypXia. A, Plat 

13a):

Ffig. 26b
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Serch hyn, wrth i ni gyflawni'r fathemateg, darganfyddwn fod taldra'r trefhiad geometrig fy 

mod wedi ei ddyfeisio (1047.214 uned) yn fymryn bach byrrach na gwir daldra'r gon ei hunan 

(1051.722 uned). Mewn gwirionedd, mae maint y camgymeriad yn digwydd bod yn glir o dan 

'/2%, ac y medr felly gael ei ddiystyru mewn termau ymarferol. Er hynny, mae'r 

anghydweddoldeb yma - o fewn beth sydd fel arall yn gysondeb gweledol agos iawn - yn 

ddamcaniaethol sylweddol. Gweler Ffig. 27 isod.

4oo 2-618
. n q-

Ffig. 27
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2.24 Svlwadau terfvnol

Mae'n glir felly mai (i) MsXvpxpXia A, gyda'i drychiad o 5:4 a'r cyfeiriadau mathemategol y 

gellir eu goblygu allan o'r patrymau geometrig y medrid eu 'darllen' mewn i'r wynebau, ynghyd 

a'r (ii)MeAey/oA/a Zllawermwy syml, gyda'i drychiad cyffelyb o 5:4 a'r cyfeiriad 4, 5, 9 

ailadroddol sy'n oblygedig gan y trefhiadau trionglog {40° 50° 90°}, yw'r ddau bosibilrwydd 

mwyaf tebygol ac sy'n llawer agosach, yn empeiraidd, i fodel Durer nag unrhyw un o'r modelau 

damcaniaethol eraill sydd wedi eu cynnig gan ymchwilwyr eraill. Er hyn, i fod yn ffyddlon i'r 

drem wyddonol, mae pob un o'r modelau i'w rhoi ar brawf gan ddefhyddio yr union ddull sydd 

wedi ei grybwyll yn barod ac a fyddai Durer yn debygol o fod wedi ei ddefhyddio with iddo 

ddarpari ei luniad a'i blat terfynol, gyda'r casgliad yn fy niweddglo i'r traethawd. Fe arosodir 

nawr ar ben argraff Diirer, a'i arddangos fel Plat 41a, arwyddion llinol o'r trychiad a'i 

cynigwyd, i gynrychioli ymhellach, ac i wneud yn fwy clir, y cyfrannedd hwn o 5:4.

Yn olaf, a cyn symud ymlaen i'r bennod nesaf, lie byddaf yn cysylltu'n llawer mwy dwys y 

ddau-gyda'r tri-dimensiynol, rwyf eisiau ystyried rhyw agwedd neilltuol, dau-ddimensiynol o 

bolyhedron Diirer sy'n ymddangos ei fod wedi dianc sylwadaeth pob un ymchwilydd, a hyn 

yw'r anvyddocad o'r cyfeiriadedd penodol mae Diirer wedi ei ddewis at ei fraslun darparol a 

hefyd ei fersiwn terfynol. Petaem yn ystyried nawr nad damwain yw'r cyfeiriadedd yma, na'i 

dueddiad cynhwysol at wyriad, fel yn wir y byddem yn tybio nad damwain chwaith yw 

cyfansoddiad ei strwythur tri-dimensiynol, wedyn efallai fod yr onglau dau-ddimensiwn sydd 

wedi eu cynhyrchu gan yr argraff gyda'r cyfeiriadedd penodol yma, yn dal rhyw arwyddocad 

hefyd. Mae Plat 41b yn arddangos y ddwy ongl fwyaf pwysig y byddwn efallai am eu 

defnyddio wrth inni geisio dehongli'r ffurf tri-dimensiynol yma. Yr hyn sy'n glir ar y cychwyn 

yw, petaem yn ystyried fod polyhedron Diirer wedi ei gyfansoddi'n debyg i fy model i, megis 

MeXeyx°Ma. Z, fod yr olwg benodol yma o'r gwrthrych yn gyfleus iawn wrth iddi gadw'r ongl 

80° o fewn ei hatgynhyrchiad dau-ddimensiynol. Ai cyfleu'r posibiliad hyn i'r ymholwr difrifol 

oedd bwriad Durer wrth ddewis ei fan golwg? Ond paham felly yr ongl frasgywir o 63 VS i'r 

gornel arall? I gychwyn, roedd hyn wedi fy niddori'n fawr, ond petaem yn ystyried fod Durer
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- a ni allwn gadarnhau y fath yma o gywirdeb o'r argraff- yn creu cyfeiriad at yr ongl rhombig 

euraidd o ~ 63.436° (lie mai 2 yn union yvv'r tangiad, fel y gwelsom yn barod gyda'r 

triongl {1 2 V5}) yna byddai hyn yn dangos fod fy ymchwiliadau pellach mewn i'r cysylltiadau 

rhwng y ddau a'r tri-dimensiynol wedi bod yn fwy na pherthnasol i beth fod Diirer efallai wedi 

bod yn ei awgrymu. [Mae pwysigrwydd mawr yr ongl yma tuag at werthfawrogiad o'r 

cyfrannedd euraidd o fewn y tri-dimensiynol yn cael ei grybwyll yn gynhwysfawr wrth i Bennod 

Symagor, gyda'i anterthyn 3.12 Ffurfiadau llenwi gwagle cyflawn.]
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Penned 3 

CanfodFfurfaRhif

... the beauty and the order of regular bodies are overwhelming. There's nothing you 
can do, for they're there. If you then insist upon speaking about god: they have 
something divine, at least nothing human.

M. C. Escher
On Mobius Strip, 1961

(Locher, 2000: 184)

A. Y rhifol a strwythur dau-ddimensiynol

Yn y bennod flaenorol, astudiais wrthrych penodol, tri-dimensiynol (fel pwnc celfyddydol), 

yn bennaf yn nhermau ei nodweddion mathemategol ond hefyd am unrhyw arwyddocad 

dichonol athronyddol neu grefyddol y gallai fel arall fod yn ei feddiannu. Os mai edrych am 

bendantrwydd a gwirionedd diamod o fewn unrhyw un o'r tiriogaethau yma mae unigolyn am 

ei wneud, mae gan y gwrthrych amwys yma lawer i'w gynnig pan ei ymchwiliwyd yn drylwyr. 

I fi, yn bersonol, gellid dweud ei fod yn arwyddo'n neilltuol y frwydr yno am ryw ffurf benodol 

o ddeallusrwydd, deallusrwydd sy'n hollol ar wahan i, a heb gael ei gloffrwymo gan unrhyw 

ddylanwadau diwylliannol; yr hyn nad yw yn ddibynnol ar 'wirionedd' tybiaethol, yn eisiau 

naill ai'r ymadroddion ieithyddol cyfriniol hynny, neu'r dynodiadau lled-fathemategol o rhyw 

draddodiad argel i roddi iddynt ddilysrwydd. Yn ddiddorol, mae llawer i elfen fathemategol 

wedi codi o'r ymchwil yma, nid lleiaf y briodoledd o batrymu celfyddydol a mathemategol. 

Gan hynny, byddai'r ymchwil hon yn anghyflawn heb gyfeirio at Islam a'i chelfyddyd.

3.1 Celfyddyd Islamaidd

Mae'r pwnc o grediniaeth - yn nhermau sut y deallwn y berthynas rhwng y ffenomenaidd 

a'r ontolegol - yn clymu mewn gyda'r ymwahaniad hwnnw rhwng y rhesymegol mathemategol 

a'r meddylegol biolegol. Rwyf yn barod wedi briff gyffwrdd ar sut fod Islam, fel crefydd, 

yn sefyll o'i chymharu a chrediniaethau eraill ag ystyried ei phwysigrwydd hanesyddol a 

diwylliannol, a hefyd mewn perthynas a'r athrawiaeth lythrennol ac uniongred o Gristnogaeth
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ac Iddewiaeth, ill dau. Ond beth yw'r cysylltiad a'i chelf?

Yr hyn sy'n ein taro yn gyntaf ynglyn a chelfyddyd Islamaidd yw ei diffyg cymharol 

(tybiedig) o ddelw-arluniaeth a'r argraffo orbwysedd tuag at batrymu dau-ddimensiwn dyrys. 

Er hyn, mae'n rhaid gwerthfawrogi bod yr argraffyma braidd yn gamsyniol ac, er bod patrymu 

geometrig yn elfen weledol ac addurnol cyffredin o fewn ei phensaemiaeth grefyddol, nid yw 

hyn o angenrheidrwydd yn chwarae rhan orbwysol mewn cyferbyniaeth i rym ei hathrawiaeth 

lenyddol, ac nad yw (gyda Haw) yr elfen yma o batrymu yn gyfyngedig i Islam ychwaith. Pan 

ddaw i chwaeth ddirgel, ac i'r pwerus a'r cyfoethog, mae yno nifer o esiamplau o'r dynol a'r 

personol yn cael eu portreadu o fewn celfyddyd Islamaidd ganoloesol. Mae'r elfen lai amlwg 

yma o gelfyddyd Islamaidd i'w gweld yn y paentiadau bychanig mwy cudd o 'The David 

Collection' (Folsach, 2007) ac mewn prif gasgliadau amryfal eraill. Mae'r testun cynnwys at y 

feth delweddau yn amrywio o bortreadu'r gwleidyddol bwerus - ynghyd a chofhodi 

digwyddiadau yn gysylltiedig a'u gorchestion - hyd at ddelweddau sy'n portreadu 

digwyddiadau allan o'r Torah a'r Coran, fel y tystiwyd gan ddehongliad o arch Noa ym Mhlat 

44 ac o'r Proffwyd Mohammed ym Mhlat 45. Roedd testunau mwy 'eangfrydig' yn cynnwys 

golygfeydd allan o wreictai, gyda delweddau cyffelyb 'personol' wedi ei amlygu ym Mhlat 43. 

Ond at bwrpasau crefyddol a phensaemiol mwy cyffredin, byddai addumo, naill ai trwy'r 

defiiydd o batrymau geometrig ffurfiol, neu'r harddwch mwy cynhenid o geinlythrennu, yn 

ymddangos eu bod yn gynhwynol bwysig ac yn elfen gyffredin o fewn celfyddyd Islamaidd. 

Serch hyn, er bod yno rhai esiamplau o batrymau brithwaith mwy cynhenid rhydd, mae rhan 

fwyaf o'r gelfyddyd bensaemi'ol Islamaidd sy'n cael ei fynegi, yr hyn sy'n wybodus yn 

gyffredinol i ddiwylliant Gorllewinol, yn ymddangos, gan fwyaf ac ar gyfartaledd, yn 

geometrig, yn arddangos naill ai (neu weithiau y ddau) ail wneuthuriad o batrwm, neu ryw 

atsain fewnol fathemategol/weledol - weithiau yn syml, weithiau yn tra gymhleth.

Efallai bod un o'r esiamplau gorau o ffurfiau cynhenid i'w darganfod yn y Mosg Mawreddog 

yn Damascus, 715 (gweler Plat 46). Mae hwn, wrth gwrs, yn dyddio'n 61 i Islam eithaf cynnar. 

Mewn cyferbyniaeth, mae'r Madrassa Sircali yn Konya, 1243, yn arddangos amrywiaeth o beth 

a ymddengys fel patrymau brithwaith eithaf syml (Plat 47). [Nes ymlaen, yn Rhan 3.5
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Crefftwaith pren Seljuk. byddaf yn cyfeirio at esiampl o batiymu a chrefftwaith pren Seljuk, hyn 

eto o Kenya.] Er hyn, petaem yn edrych yn fwy manwl ar y patrwm sydd i'w weld i'r dde uchaf 

o'r ffotograff du a gwyn yma allan o lyfr addysgiadol Rice Talbot, Islamic Art, mae'n dod i'r 

amlwg fod yma rhyw batrymu eithaf cymhleth yn bodoli. [Byddaf yn dadansoddi hyn hefyd, i 

eithaf dyfhder, nes ymlaen, yn Rhan 3.6 Geometreg wrthgyferbyniol.] Mae yno wedyn 

enghraifft neilltuol dda o batrwm brithwaith eithaf cymhleth a manwl i'w gweld i dalwyneb y 

cysegrfan Darb-i Imam yn Isfahan, Iran (gweler Plat 48). Wedyn, mae'r twr beddrod Gunbad-i 

Kabud yn Maragha, hefyd yn Iran (gweler P15t 49), yn arddangos, ar ei dalwyneb isaf, beth a 

ymddengys ar yr olwg gyntaf fel ffurf ailadroddol plaen, llinol, o batrwm geometrig, ond mae 

nawr wedi dirywio braidd. [Bydd y ddwy enghraifft olaf hefyd yn cael eu dadansoddi mewn 

mwy o fanylder yn rhannau pellach i ddod.]

3.2 Cymesuredd sylfaenol

With edrych yn fwy manwl ar rai esiamplau eraill, yn ychwanegol i'r rheini a'i rhoddwyd 

uchod, rwyf nawr am gyflwyno rhai nodweddion patrymol sylfaenol sy'n gysylltiedig a'r 

nodweddion cymesurol o'r triongl cyfochrog, y sgwar a'r pumochr rheolaidd. Bydd 

arwyddocad pellach o nodweddion y tri siap geometrig yma sy'n 'sefyll ar wahan' fel petai, yn 

cael ei grybwyll yn Rhan 3.8 Rhagarweiniad i gytgordiau 3D a sut bod y nodweddion 

mathemategol yma hefyd yn atseinio ymhellach mewn geometreg tri dimensiynol, yn anterthu 

yn y diwedd gyda'r cysylltiadau perthynol o'r geometregau hyn i rai rhombi lie bod eu 

cyfansoddiad penodol yn greiddiol i naill a'u priodoleddau patrymu neu i lenwad llawn y 

cyfwng.

Mae patrymu o gylch un pwynt i'r triongl a'r sgwar yn fater syml, ac yn amlwg heb eisiau 

esboniad. Gwneir defhydd o hyn gan lawer o batrymu Islamaidd. Mae siap elfennol y triongl 

cyfochrog yn medru datblygu, trwy is-raniadau olynol, i gynlluniau wyth ochrog/hexagonal ac 

ymhellach i'r deuddeg ochrog/dodecagonal (deuddeg-blyg). Medrid gweld hyn yn glir ym 

Mhlat 50 lie bod deuddeg ffurf megis strap yn rheiddio o ganol pob hexagon, ac o ganlyniad, 

gelwir yn ami y fath yma o waith yn 'waith strap'/ 'strap work'. Noder y sawl seren chwe
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phwynt a'u crewyd, weithiau yn cael eu disgrifio (yn unigol) fel Seren Dafydd/Star of David, 

neu Sel Solomon/Seal of Solomon, ac sy'n symbolaidd o fewn Iddewiaeth. Yn ddiddorol, 

efallai nad yw Islam wedi bod yn wrthwyneb i wneud defnydd o'r symbol geometrig yma, fel 

sy'n ei amlygu gan un gwaith celfyddydol penodol (gweler PlSt 51). Mae'n arwyddocaol fod 

goroeswyr Islamaidd yn ami wedi cadw ac ymgorffori prydweddau celfyddydol a phensaerniol 

adeiladau crefyddol with iddynt eu trawsnewid mewn i fosgiau ac felly mae'n rhaid i ni fod yn 

ofalus ynglyn a beth efallai, neu beidio, a'u meddiannwyd, cyfaddaswyd neu a'u 

gogynhwyswyd o fewn (neu fel) eu datganiadau eu hunan.

Yr hyn sy'n fy niddori yn arbennig yw sut fod cymaint o gynllwyniau Islamaidd yn ceisio 

creu ser pumbwyntiog (pentangles) allan o beth nad yw, yn glir, yn gynllwyn pum-blyg, 

pumongl/five-fold pentagonal. Mae'n glir fod y ser pumbwyntiog yma yn afreolaidd ac nad 

ydynt yn cydffurfio gyda'r cyfrannedd euraidd hanfodol iddynt fodloni'n esthetaidd. Gellir 

gweld y nodwedd yma ym Mhiat 52, esiampl arall o 'waith strap', He bod y ffram allanol yn 

wythochrog, gyda ser wythbwyntiog perffaith yn rhan o bob ochr, ond sydd hefyd yn 

cynllwynio i greu deuddeg seren pumbwyntiog o gylch y motifFcanolog. Mae yno enghreififtiau 

o'r dyfeisgarwch yma o fewn cynlluniau wythochrog hefyd. Mae yno fwriad clir ym Mhlat 53 i 

greu pumonglau, wedi eu cuddio o fewn grwpiau o bedwar 'ffurf pum ochrog anghyfartal' o 

gylch pwynt canolog, ac sy'n wrthgyferbyniad amlwg. Mae'n glir fod y cynllun yn bedwar- 

plyg, gyda'r geometreg wythonglog fwy cywir yn amlygu ei hunan mewn cyferbyniaeth. 

Dengys PISt 54, o'r Alhambra yn Granada, esiampl arall o'r anesmwythyd geometreg yma, 

gyda ser euraidd, pumochrog, anghyfartal yn amlwg ac yn niferus o gylch a rhwng y motiffau. 

Serch hyn, mae'r cyfamod yn gweithio ym Mhlat 55, rhwng y cymesuredd pedwar-plyg o'r 

motiffau sgwar, a beth y gellid fel arall ei ystyried - mewn unigedd - fel rhaniad tri-phyg o fewn 

yr ymledu o bwynt o'r motifau cyfunol eraill gan fod deuddeg yn rhanedig gan naill ai pedwar 

neugandri.

Yn wir, mae yno nifer o fathau o addurno ac o geometreg i'w gweld yn yr Alhambra 

Mwraidd yn Granada ac mae Plat 56 yn ei gynnwys fel amlygiad o hyn, oherwydd mae'n 

amlwg fod yr Alhambra yn arddangos nid yn unig dyluniadau geometrig o fewn ei frithwaith
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lliwgar (Plat 56) ond hefyd addumiad mwy ceinlythrennol ac addumiadol fanwl yn y gwaith 

plastr (gweler Plat 57a). Serch hyn, mae yno arwyddion clir o ddylunio geometrig hyd yn oed o 

fewn y fath yma o waith, ac mae hyn i'w weld ym Mhlat 57b. Mae nodweddion y patrymeg 

rhomboid yma i'w gweld efallai yn gliriach ac yn fwy amlwg yn ei rhagflaenydd Nasraidd yn 

Dar al-Manjara 1-kubra (Plat 58), hefyd yn Granada. [Bydd arwyddocad o'r ailadroddiad yma 

o'r rhombws i'w weld i fod yn rhan annatod o ddyluniadau Islamaidd mwy cymhleth pum-plyg, 

i'w drafod yn fwy manwl yn fy nadansoddiadau yn y rhannau a ddilyn.]

Mae'n werth nodi yma nad yw'r fath batrymu nac addurno cymhleth geometrig yn 

gyfyngedig i Islam. Dengys Plat 59 addurniad cynhenid, a hefyd geometreg wythonglog, y naill 

ochr i'r fFenestr batrymog ganolog sy'n chwe-onglog, hyn o fewn addoldy Iddewig. Mae 

pensaerniaeth ac addumwaith Iddewig (Folberg, 2000) yn defhyddio nifer o ffurfiadau patrymol 

heblaw am yr hyn sy'n ffurfiedig o neu'n cyfeirio at Seren Dafydd. Nid yw patrymu felly, o 

fewn cyd-destun y crefyddol, yn gyfyngedig i Islam, fel y nodir yn barod.

3.3 Gwir gymesuredd pum-blyg

Mae cymesuredd pum-blyg perffaith yn gymhleth. Dychwelaf nawr i'r esiampl a'i rhoddwyd 

yn gynharach yn Rhan 3.1 Celfyddyd Islamaidd, h.y. y gysegrfa Darb-i Imam yn Isfahan, Plat 

48. I gychwyn y dadansoddiad, fe ddengys PISt 48a y rhwyll gyffredinol sy'n sail batrwm i'r 

brithwaith cymhleth yma. Fe ddaw'r cymesuredd pum-blyg nawr yn fwy amlwg ac fe welwn 

rhai pumonglau perffaith, ynghyd a ffurfiau eithaf pendant, digamsyniol o 'farcudiaid' Penrose. 

Gellir ehangu'r dyluniad yma y tu allan i'w gyfyngder pensaemiol, fel y dengys ym Mhlat 48b. 

Mae'r estyniad yma gyda'r fantais o ddangos tarddiad rheiddiad y pedwar canolbwynt, h.y. allan 

o bwyntiau (wedi eu nodi gyda V) ar yr ymylon o'r ffram bensaemiol neilltuol yma, ac o 

ddangos hefyd sut gellir eu hystyried, wrth iddynt gael eu hymestyn y tu allan i'w maintioli 

unigol, fel rhan o batrwm llawer ehangach, ac y gallent yn ddichonadwy fod yn sylfaen i gyfres 

ochrol syml o ddiemwntau cyfrannedd euraidd, neu 'rhombi', sydd hefyd i'w gweld fel elfen 

batrymol o fewn rhai dyluniadau Islamaidd eraill, megis y panel Dado yn Mamluk (Plat 60). 

Petai yno gyfeiriad penodol at raddfa sy'n ymhellach na'r un a'i rhoddwyd, mae'r un mor hawdd 

y gallai'r siap romboid yma fod yn rhan o ddyluniad girih mwy o faint ac o fwy o gymhlethdod.
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[Mae'r nodweddion diddorol niferus o batrymu girih, sy'n cynnwys cyfeiriad pwysig a phellach 

i'r gysegrfa Darb-i Imam fel estyniad graddedig mwy tebygol o ddyluniad girih, yn cael eu 

crybwyll ar wahan ac mewn mwy o fanylder yn Rhan 3.7 Patrymu girih.]

Wrth yrru'r dadansoddiad yma ymhellach, gweler fod Plat 48a yn denu'r meddwl yn fwy at 

y rhombws mawr goblygedig, He bod P13t 48d yn dangos man cyfarfod y pwyntiau eithaf o'r 

'barcudiaid' Penrose ond He nad ydynt yn croesi, ac i greu'r siapiau pumochrog rhyngddynt, 

gydag eithriad y rhombws gwag canolog sydd, ar yr un pryd, gyda dau 'farcud' Penrose yn rhan 

ohono. Mae'r 'barcudiaid' Penrose wedi eu lleoli y tu allan i, ac wrth ymylon, y ser dengongl 

(gyda phwyntiau aflym) a lie bod canolbwynt eu hymlediad yn diffinio maint y rhombws. 

Wedyn, mae gan y rhombws yma y gallu dichonol i greu patrwm ailadroddol diddiwedd os 

dymunir. Yn wir, mae'r seren dengongl yn grwysol i'r trefniant yma, ac a fydd i'w gweld 

(hefyd) fel y patrwm perthynol sydd ar wyneb un o'r pum siap geometrig hanfodol o fewn 

patrymu girih.

Nesaf, hoffwn ystyried nodwedd benodol sy'n gyfannol i'm delwedd ddatblygiadol (Plat 

48e), a gyflwyna elfen arall fel rhan annatod, greiddiol i'r dyluniad yma ac a fydd yn nodwedd 

wrth gysylltu, yn y diwedd, y cydberthnasau geometrig a rhifol 2D gyda'r strwythurau 3D 

cymesurol, ac i ddangos ymhellach y cydbwyseddau sy'n oblygedig yn ddichonol gan 

bolyhedron Durer. Yr hyn nad yw'n cael ei amlygu o gwbl yn y llenyddiaeth ynglyn a'r 

dyluniadau Islamaidd yma, cymhleth fel y maent, yw'r arwyddocad o'r cyfraneddau rhifol 

gwahanol, yr hyn sy'n oblygedig o fewn pob un dyluniad gwahanol, ac sy'n diffinio'r gwagle 

hwnnw sydd rwng y cyfyngder allanol o'r ser dengongl, gyda'u canolau wedi eu lleoli ar y 

mannau ymuno pwyntiol o'r patrwm rhombws hollgynhwysfawr. Mae'r gwagle yma, rhwng 

ffin ddynodol pob un o'r ser dengongl, yn gyfrifol am gread o'r gwahanol batrymau geometrig o 

fewn beth gellid ei ystyried fel 'llain' anodd-ei-datrys neu 'wagle rhwng' y dyluniadau rhombig 

ailadroddol. Beth felly yw'r fathemateg sy'n gyswllt yma ac oes iddi unrhyw bwysigrwydd 

arwyddocaol? Gadewch i mi felly ddadansoddi'r elfen gyfraneddol benodol ymayn gyntaf o 

fewn brithwaith y gysegrfa Darb-i Imam yn Isfahan.
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Ym Mhlat 48e rwyf wedi arosod triongl cyfrannedd euraidd (mewn coch) ar ben ffurf 

bumongl er mwyn dangos y berthynas fathemategol rhwng (i) yr un 'llain' (wedi ei arliwio gyda 

dotiau ym Mhlatiau 48c a 48e) sy'n diffinio'r tryfesur mewnol o'r seren ddengongl, lie fod yno 

ddwy bob ochr i'r llain ganolog sydd ei hunan yn esryniad ochrol o'r rhombws llai canolog 

(wedi ei arliwio'n llwyd ym Mhlat 48d) a (ii) y llain ganolog honno ei hunan (sydd heb ei 

arliwio). [Mae'r triongl euraidd sydd wedi ei amlygu ym Mhlat 48e hefyd yn cael ei arddangos 

(i'r chwith) ym Mhlat 48f; yma mae'n cael ei ddangos yn atodol fod y triongl (i'r dde) yn 

medru cael ei rannu'n fewnol hefyd i gaffael cyfluniad gwahanol He bod y ffurf bumochrog 

wedi ei lleoli'n ganolog i greu rhaniad cyfrannol cp: 1: (p o'r ochr hwyaf]

Petaem yn ystyried gwerth y llinell werdd doredig AB, o fewn Plat 48e, sy'n cyfuno dwy 

gornel o'r pumongl, i fod yn ~ 1.618 (lie y medrem roddi'r gwerth o un uned i'r ochr CB o'r 

pumongl), yna, gan fod CB yn gyfartal a BE, byddai BF yn werth 2 uned. Byddai'r cyfrannedd 

AB: BF felly yn ~ 1.618 / 2, gyda'i werth, 0.809, yn agos iawn i 4: 5 (neu 0.800). Nid yw'r 

anghysondeb yma o 1.125% tuag at y gwerth mwyaf yn tueddu i awgrymu fod yr agosatrwydd 

yma, gan nad yw'n ddigon sylweddol, yn ddigon arwyddocaol fel y medrem ddod i unrhyw 

gasgliad, heblaw bod yr agosatrwydd yma at y cyfrannedd 4: 5 gyda'r cysylltiad o greu 

canfyddiad Gestalt dichonol. Heblaw hyn, yn fathemategol, does yma ond y berthynas 

uniongyrchol o ~ 0.809, sydd yn banner y cyfrannedd euraidd, ond efallai bod yr haneri yma o 

gyfrannedd cymhleth, yn ei hunan, gyda rhyw arwyddocad Gestalt mwy synhwyrgraff. [Efallai 

fy mod yma yn ceisio cymhwyso damcaniaeth fodern i sefyllfa lie nad oes yno berthnasedd, yn 

yr un modd y gwelodd Makovicky (i'w ystyried nes ymlaen yn Rhan 3.7 Patrymu girih} rhyw 

elfen 'gyflin' rhwng y patrymeg mewn priddlechi Penrose a threfhiadau rhyw fodd 'tebyg' a 

roddodd ar ben, fel troshaen - ac felly rhywfodd yn gyflunedig a - patrymau girih, lie fy mod i 

yn gweld bod ganddynt nodweddion hollol gwahanol ond eu bod hefyd yn gyffelyb wrth eu bod, 

ill dau, yn systemau patrymol cyfannol.]

Mae yno hefyd elfen arall ddiddorol i ddyluniad brithwaith y gysegrfa Darb-i Imam; hynny 

yw'r tremiant geometrig, maint bychan, o fewn pob un o'r siapiau gwahanol a'u hamlinellwyd 

yn barod gan y dadansoddiad yma. Petaem yn closio mewn ac edrych yn neilltuol ar siapiau
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penodol y pumonglau, fe welwn oddi mewn iddynt y trefhiadau a'u dangoswyd ym Mhlat 48g. 

Rydym yn ymwybodol o gystadleuaeth rhwng sawl geometreg pumonglog trosluniol, fel bod ein 

prosesau canfyddol gweledol yn creu gwahanol dremiadau mewn symudliw bywiog. Dyma ble 

y medrwn werthfawrogi eto nodweddion patrymu girih. Dangosaf, ym Mhlatiau 48h a 48i, rai 

o'r trefhiadau sy'n ailddigwydd yn tynych i fi, He mai'r rhombws sy'n cael ei droshaenu mewn 

gorgyffwrdd, yn arwyddo eto y nodwedd gyfannol sydd i'r rhombws o fewn y patrymau 

pumblyg yma. Allan o'r ymarferiad hwn y datblygwyd y paentiad deuol a'i henwir Cyn 5, 

Ymhellach i 4 (gweler Plat 48j), sy'n arwyddo'r cymhlethdod gweledol a mathemategol o'r 

cyfrannedd euraidd, wrth wneud galwad ar, ac ar yr un pryd yn ennyn y rhif 5, hyn oil i'w 

gymharu a'r puredd a'r didrafFethdod o'r hyn sy'n ei ragflaenu ac sydd, wrth estyniad negyddol, 

yn cyfleu ymhellach y priodoleddau pwysig o beth a ellid eu hystyried yn gamsyniol fel rhifau 

eithaf syml, sef 3, 2 ac 1, heb anghofio nodweddion, a'r cysyniad creiddiol o 0. Bydd yr hyn 

rwy'n ceisio ei fynegi yma i'w weld yn gliriach (ac efallai y dylid ei gadw mewn meddwl o hyn 

ymlaen) lie bod y cydberthynasau cymharol rhwng y rhifau tra elfennol hyn wedyn yn cael eu 

cymharu i'w gilydd. Mae hyn yn cael ei gysylltu ymhellach gyda chyfeiriad symbolaidd 

dichonol Diirer i nid yn unig y cytgord 4: 5, ond hefyd y 3: 3, 3: 4 a'r 3: 5, lie bod y defhydd 

trifflyg o'r 3 (fel sail gymharol) yn hyn yr oedd Diirer yn ei fynegi yn ddichonol gyda'i 9 

enigmatig. Wrth ystyried Cyn 5, Ymhellach i 4, mae'r drefn y rhoddwyd i leoliad y ddau 

baentiad yn arwyddocaol ac nid yn ddamweiniol, lie efallai bod y broses ymledol ac anwythol o 

feddwl yn amcanu parhad i'r naill neu'r ddau gyfeiriad; tuag at y diderfyn fel cysyniad o 

faintioli (a hefyd cymhlethdod) yn yr un cyfeiriad, a tuag at gysyniadau athronyddol mwy 

meidrol, ond efallai'n fwy anodd, yn y cyfeiriad arall, fel bod symudiad rhifol fesul cam tuag at 

symlrwydd yn terfynu yn eithaf creiddiol ond yn oresgynnol gyda (ac mewn) 0 ei hunan (i'w 

gymharu ag 1), gyda'r perthynas rhwng y ddau symbol olaf (fel cysyniadau) efallai y mwyaf 

anodd ei benderfynu a He efallai (yma) y byddai gwrthdroadau yn cyfeirio at hanfodion 

gwrthgyferbyniol diderfyn.

Mewn termau mathemategol mwy cyfyng ac fel bod damcaniaeth rhifol i weithio, mae'n 

rhaid bod yno'r cysyniad gwreiddiol o 1 fel sylfaen i oo (anfeidroldeb), gydag estyniad (fel
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cysyniad o faintioli cynyddol) tuag at oo trwy ychwanegu 1 yn ail adroddol at n (rhif); ar 61 hyn, 

mae'r egwyddor o wrthdroad yn hanfodol fel bod y broses wrthwynebol at fynegi'r maintioli a'r 

natur o 0 yr un mor ddiderfyn, hyn trwy'r ailadroddiad o ranrifau llai, fel bod

n < [(n+1) /1] -> oo 
1 > [1 / (n+1)] -> 0

Bydd yr egwyddor yma o wrthdroad i'w gweld ei bod yn hanfodol i ddealltwriaeth o'r 

nodweddion mathemategol o fath gytgordiau sydd wedi eu hymguddio o fewn y cymesuredd o 

strwythured creiddiol 3D, sydd i'w trafod yn fwy llawn yn Adran B. Strwythur Tri- 

dimensiynol.

Efallai ei fod yn werth nodi yma hefyd na fyddai'r cysyniad meintiol penodol yma o 

ddim/zero, wrth fod yn gyferbyniol i'r cysyniad o 'absenoldeb' syml, yn bosib heb y system 

Hindw-Arabaidd, yr hyn a oedd yn wrthun i'r Eglwys Gatholig yn yr Ewrop o'r Canol Oesoedd. 

Mae haneswyr o'r farn fod:

The Catholic Church wanted to keep control of education by maintaining its hold on 
numbers, and in addition opposed the system from the Islamic world on religious 
grounds. Mathematicians who practiced the arcane systems of mathematics using an 
abacus were protected by the Church. So strong was the opposition to the 
popularization of Hindu-Arab numerals that, it is said, some poor souls were even 
burned at the stake as heretics for using them.

(Rooney, 2008: 56-57)

Nawr, wrth ystyried Diirer, mae dyfodiad y broses o argraffu mecanyddol - dim ond ychydig 

cyn ei fod yn defhyddio cysyniadau rhifol cyfraneddol yn ei gyfrifiadau dibrin ac o fewn ei 

gyhoeddiadau - yn golygu nad oedd ymlediad o'r wybodaeth dra gynhennus yma yn bosib ei 

lywodraethu gan yr Eglwys Gatholig. Mae'r dichonolrwydd fod Diirer wedi bod yn llai sicr o 

unrhyw feirniadaeth o natur fwy difrifddwys yn bwynt dealledig, fel ei fod wedi rhoi inni ei 

bolyhedron amwys i'w bendroni ynghylch, os yn wir ei fod wedi llochesu syniadau mwy 

'peryglus', ddyneiddiol a fyddai wedi herio'n fwy creiddiol athrawiaeth Gatholig yr oes. 

Awgryma egwyddorion crefyddol, sy'n cael eu harddel ganddo o fewn ei lythyron personol, fod 

ganddo gydymdeimlad cryf ag egwyddorion Lutheraidd. Mae yno dystiolaeth o fewn y 

cyhoeddiad Lladin o Margarita Philosophica gan Reich fod athrawiaeth ddyneiddiol yn bwnc
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llosg yn amser Durer, He, yn un o'r torluniau pren, mae 'Arithmetica' alegoriaidd yn cael ei 

phortreadu yn arwyddo ei blaenoriaeth tuag at y gyfundrefh rifol gyflawn sydd wedi ei 

hamlygu'n glir ar ei gwisg. Credir fe'i cyhoeddwyd gyntaf yn 1503 (Cunningham & i, 2010: ix) 

ac mae Plat 42 yn dangos darluniad lliw o'r argraffiad yma. Roedd Gregorius Reich (c. 1467- 

1525) yn gyffeswr i'r Ymerawdwr Maximilian I, noddwr Durer, a byddai ef, yn ei safle aruchel 

a braidd yn warchodedig, yn debygol o fod wedi bod mewn cysylltiad a rhan fwyaf o 

ddyneiddwyr pwysig yr oes, yn cynnwys Erasmus. [Wrth gwrs, i'r Groegiaid, ac felly i'r 

dyneiddwyr hefyd, roedd y broblem ynglyn a natur 'un', fel cysyniad, wedi ei ystyried am bell 

amser, ac yn Parmenides Plato, He bod Parmenides ar y dechrau yn gofyn i Aristotle: 'If one is, 

..., the one cannot be many?', mae'n diweddgloi ei ymddiddan (deialog), ar 61 llawer o 

ddatblygiad Socrataidd o'r holiad, gyda 'whether one is or is not, one and the others in relation 

to themselves and one other, all of them, in every way, are and are not, and appear to be and 

appear not to be.' (Jowett, 2006: 41; 78). Mae'n glir y byddai triniaeth rifol, feintiol o'r broblem 

yn dilyn i ddeallusrwydd gwell, yr hyn nad yw iaith twyllresymol amwys yn medru ei wneud, y 

fath iaith yn diweddu ynghlwm yn ei hunan; y broblem athronyddol yw'r natur union o 

unigolrwydd, undod, cyfanrwydd, crynswth, monad, y cysyniad o unigolrwydd o fewn 

unigolrwydd, sydd wedyn yn ennyn rhifyddeg bellach; ni all y fath gysyniadau eu deall yn glir 

ond trwy rifyddeg, oherwydd eu bod, yn y diwedd, yn broblemau mathemategol, yn troi i fod yn 

broblemau ieithyddol yn unig heb gyfeiriad at y wybodaeth a'r ymarfer o fathemateg pur. 

Petai'r unigolyn (yn bodoli fel un o nifer eraill o'r un fath) yn edrych syml ar un fel bod yn rhan 

o un 'cyfan', y 'cyfan' hwnnw ei hunan yn un, mae i'w weld yn syth mai mewn iaith y rnae'r 

broblem ac mewn meddwl sy'n ieithyddol, nid yn y 'cysyniad' neu'r 'syniad' eithaf digymhleth 

o un. Nid wy'n credu fod gan un broblem gyda'i hunan; dim ond dyn unigol a chyfimol sydd 

gyda phroblem gyda'i broses o feddwl ei hunan!]

3.4 Cysylltiadau perthynol mwy cymhleth y toriad euraidd

Wrth droi'n 61 at faterion mwy amodol a llai athronyddol, mae'r panel dado Mamluk (Plat 

60) yn arddangos patrwm Islamaidd clasurol arall, ac yn enghraifft dda a chlir o fotiffau 

dengonglog sydd wedi eu gosod yn ailadroddol ar ddyluniad rhwyllwaith rhombig yr un mor
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ailadroddol, a lie bod chwe siap 'barcud' maint mwy yn helpu ymuno pwyntiau'r dengonglau 

serog a fyddai o gylch un dengongl serog canolog, gyda'r pedwar pwynt arall yn tros haenu'n 

naturiol. Noder mai'r rhombws hollbresennol sy'n cael ei greu trwy'r tros haeniad yma. Mae'n 

glir felly nad dyfeisgarwch yw ffurfiad y pumochrau bach unigol na'r rhai hynny sydd wedi eu 

hymuno mewn parau, ynghyd a'u pumonglau mewnol, ond patrwm sy'n cyd-fynd a geometreg 

berfFaith bumochr rheolaidd. Mae Plat 60b yn arddangos ymhellach, ac yn gwahaniaethu 

rhwng, y pedwar 'barcud' Penrose llai sy'n gorgyffwrdd a'i gilydd (wedi eu lliwio'n wyrdd) - y 

rhai hynny sy'n perthyn i amgant y pumochrau serog eraill - a'r 'barcudiaid' Penrose bach eraill 

(wedi eu hamlinelli yn goch) sy'n perthyn wedyn i'r degochr serog canolog sydd, yn eu tro, 

wedi eu hymuno a'r degochrau serog eraill gan y 'barcudiaid' Penrose mwy, y rhain a'u crewyd 

i gyfuno'r patrwm.

Yr hyn sydd nawr am ei asesu yw a oes yno unrhyvv gyfrannedd cydgordiol syml yn perthyn 

i'r gwagle rhwng ffin y dengochr serog o fewn y patrymlun rhombig, yn gyffelyb i'm 

dadansoddiad o frithwaith y gysegrfa Darb-i Imam. Arddengys Plat 60a yn dra chlir y patrwm 

ailadroddol a'r sianelau rhwng y dengochrau serog. Beth felly yw'r berthynas fathemategol 

yma?

Mae Plat 60c yn dangos yn gyntaf y berthynas fathemategol rhwng siapiau y barcudiaid 

mawr a'r rhai bach sydd mewn demydd, ac sy'n amlwg o'r cyfrannedd 3:2, gyda Phlat 60d 

wedyn yn dangos y geometreg bellach sydd ynghlwm, ac sy'n dangos yn glir y frbrmiwla [2(p / 

(2 + <p-l)] at y berthynas rhwng y mesur o'r canolbwynt tuag at ymyl y dengochrau serog, a'r 

stribyn sydd rwng y dengochrau serog hynny, yr hyn sydd o'r un cyfrannedd 3.236068 / 

2.381966 a'r mesuriadau sydd i'w gweld yn y darlun gweithredol. Mae'r fformiwla yma [2q> / 

(2 + (p-1)], sy'n cyfieithu'n rhifol i tua 1.35857, yn arwyddo atseiniau synhwyrgraff y toriad 

euraidd o fewn y dyluniadau hyn, y rhain wedi eu creu yn grwysol o raniad tridam y siapiau 

sy'n trosgaenu, y ffurfiadau pumochrog yn enghraifft dyluniad graddfa lai o'r gysegrfa Darb-i 

Imam, a'r 'barcudiaid' Penrose maint mwyaf yn nyluniad y panel dado Mamluk. [Efallai fod 

arwyddocad y rhaniad tridam synhwyrgraff yma o fewn cyd-destun y toriad euraidd yn werth ei 

nodi yma, oherwydd bydd y berthynas cytgordio 3:5, sy'n dra chyfrwys ac ychydig yn
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guddiedig, yn amlygu ei hunan yn fwy pwysig, nes ymlaen, o fewn cyd-destun geometregau 

3D.] Mae Plat 60d hefyd yn gwasanaethu i aroleuo cread y rhombws trwy'r trosgeiniaid yma.

Yr hyn mae fy narlun gweithredol hefyd yn ei ddangos yn ychwanegol glir yw na all y ddau 

bumongl, sy'n gynnwys o fewn yr ymgyfuniad o beth sy'n rhaid eu bod yn ddau bumochr 

afreolaidd, fod yn wir rheolaidd, lie byddai'n rhaid i linellau ffl a FG fod o fesur un uned i 

siapiau rheolaidd fod yn wir. Yn hytrach nahyn, maent yn mesur - 0.854102 (allan o [(3/(p)-l]) 

gyda dim ond y llinellau sydd wedi eu hamlygu yn wyrdd gyda'r hyd cywir o <p (at ~1.618034) i 

linellau ymunol y pumonglau, a lie bod y llinellau HE ac EF o fesur un uned i'r pumochrau sy'n 

eu hamgau. Mae'r dyfeisgarwch o greu dau bumongl sy'n cyffwrdd a'i gilydd yn weledol 

gyfrwys ond, er hyn, mae'n ddyfais gamarweiniol, oherwydd nid ydynt yn cydffurfio a 

chywirdeb damcaniaethol.

Paham felly'r cymhlethdod yma mewn dylunio? Wel, er bod rhai patrymau pum-blyg, trwy'r 

ongl euraidd 72°, yn medru cael eu creu a'u hymledu o'r un pwynt tuag at allan yn ddiderfyn, fel 

gyda'r rhombws 727 108°, unwaith fod patrwm ailadroddol neu ymgyfonol i'w greu, mae naill 

ai'r ongl 36° o'r triongl euraidd yn ofynnol, neu raniad pumonglog pellach o'r ongl 108°, sy'n 

gwneud dadleoliad neu drosgaen yn angenrheidiol, gyda'r cread o siapiau afreolaidd mewn 

canlyniad, y rhain heb fod yn unffurfiau pumonglog. [Bydd i'w weld nes ymlaen, yn Rhan 3.7 

Patrymu sirih. fod yno ddatrysiad 72° yn bosib, yn allanol i, ac yn rhannol o fewn, y dengongl, 

hyn trwy ac o fewn y cefhdir o batrymu girih ond He bod y patrwm trosgaenol yn dal i greu 

siapiau cyfaddawdol.] Y nodwedd yma sy'n gwneud patrymu yr 'onglau euraidd' mor ryfeddol 

a chymhleth, ac sydd wedi ei glodfori'n fawr o fewn addumiadaeth Islamaidd. Mae elfennau 

mwyaf sylfaenol y testun yma (ond yn sicr nid pob un) yn cael eu crybwyll yn y dadansoddiadau 

sydd o fewn cyhoeddiadau adnabyddus Lawlor a Critchlaw, Sacred Geometry ac Isalmic 

Patterns, yn 61 eu trefh. Er hyn, mae yno gymhlethdodau geometreg eu gweler o fewn 

dyluniadau Islamaidd sydd ymhell allan o afael y dadansoddiadau hyn.

Rwyf wedi gwneud cyfeiriad at orbwysedd Lawlor tuag at y cyfriniol yn barod, a hefyd ei 

gyfeiriad cam-ymddiriedol at gytgord cerddorol penodol yn fy mhennod flaenorol. Efallai, 

felly, ei fod yn briodol son yma am elfen bwysig o oddrycholdeb sy'n lliwio'n amlwg agwedd
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Crichlow at y pwnc yma, ac sy'n anathema i fi'n bersonol fel ymchwilydd gwrthrychol. Mae ei 

gred, hyn mewn gwahaniaethiad i'w ddadansoddiad geometrig, yn cael ei ddatgan yn ffurfiol 

cyn bod tudalennau ei lyfr yn cael eu rhifo:

To the one God
and his messenger, the Prophet Muhammad
to whom we owe Islam,
and to all those master-craftsmen,
known and unknown, who dedicated
their lives to beauty through the
arts of Islam.

(Critchlow, 2008)

Rwy'n son am gyhoeddiad Critchlow yma hefyd eto oherwydd ei fod yn rhoi i ni, ar ei 

dudalen 97, luniad llinellol clir o beth sy'n ymddangos ar yr olwg gyntaf ei fod yr un peth yn 

union a'r dyluniad geometrig sydd i'w weld yn y panel dado Mamluk. Sut bynnag, rwyf i wedi 

mabwysiadu safiad dadansoddol tra gwahanol i Critchlow wrth amlinellu'r trosgaenau geometrig 

sy'n amlygu eu hunan, ac rwyf wedi dangos ym Mhlat 61 sut y mae yno chwe phumongl 

perffaith sy'n amgylchu'r dengongl serog yn yr esiampl yma gan Critchlow (mewn 

gwrthgyferbyniad a'r wyth sydd ym mhanel dado Mamluk), a petaem am ymgeisio llunio 

pumonglau cydgysylltiol byddem yn darganfod yma hefyd rhyw afreoleidd-dra ond o faintioli 

mwy nag sydd yno yn achos panel dado Mamluk. Yn nyluniad Critchlow, mae'r 'barcud' 

Penrose mwyaf wedi ei rannu'n wahanol fel yr ymddangosir fod AB yn gyfartal i BC (at Vkp neu 

0.809...) ac felly nid yw'r ochrau hwyaf (at 2cp neu 2.168...) wedi eu hymrannu'n gyfartal, 

gyda'r mesur o uned sengl yn y canol ac sy'n diffinio mesur ochrau pob un pumochr rheolaidd.

3.5 Crefftwaith pren Seljuk

Mewn hyrwyddiad i geisio ennill dealltwriaeth ddwysach o beth yw cyfansoddiad geometreg 

gyfrannol gywir (mewn gwrthgyferbyniad a beth yw dyfeisgarwch i ennyn effaith weledol 

benodol), mynnaf nawr roi ar ddeall fy nadansoddiad o batrwm diddorol sydd i'w weld o fewn 

drws pren Islamaidd eithaf cynnar, a'i cyflwynwyd yn fy rhagymadrodd i batrymu Islamaidd 

(gweler Platiau 62a & b) ac sy'n ymgeisio - ond nid yn llwyddo - adfer yr anawsterau mewn 

troshaenu sydd wedi eu hamlygu mewn esiamplau blaenorol. Mae'r gwrthrych trawiadol yma o
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ddiddordeb arbennig i mi, nid yn unig oherwydd deunydd ei wneuthuriad, ond hefyd oherwydd 

ei saemiaeth gymhleth a thechnegol herfeiddiol, lie bod ansawdd y crefftwaith (o'r dystiolaeth 

fFotograffaidd) yn debygol o fod yn rhagorol. Yn ei lyfr a'i crybwyllwyd yn barod, sef Islamic 

Art, disgrifia David Talbot Rice y gwrthrych yma fel par o ddrysau o'r ddeuddegfed ganrif sy'n 

deillio o Konya, yng ngwlad Twrci, ac yn pwyntio allan fod 'doors of this type once existed in 

nearly all of the more important mosques, madrassas and hans' (Rice, 1975: 174-175). Mae'r 

fam yma o waith yn nodweddiadol o grefftwyr Seljuk. Llwyth gorchfygol o'r Canol Oesoedd 

oedd y Seljuk, yn amddifryn y byd Islamaidd yn erbyn y Croesgadwyr. Fe orchfygon nhw 

rannau helaeth o'r Ymerodraeth Fysantaidd, yn enwedig beth sydd wedi ei henwi yn Anatolia, 

neu Asia Leiaf.

Rydym wedi gweld manylder cromliniol ac addurnedig yn barod o fewn patrymu hollol 

geometrig, yn yr esiamplau o'r Alhambra (Platiau 57a & b), ac o fewn gwaith plastro Nasrid 

(Plat 58), ill dau. Mae'r fath yma o fanylder addumol i'w weld hefyd o fewn y paneli 

geometrig llai sy'n gyfunol creu'r geometreg linellol unionsyth o'r drws pren Seljuk yma 

(gweler y manylder ym Mhlatiau 62c & d). Rwy'n defhyddio'r term 'geometreg linellol 

unionsyth' yn eithaf di-gyfyng yma oherwydd, ar 61 edrych ar a dadansoddi y ddau ddrws yma 

yn fwy manwl, daeth i'r amlwg yn eithaf buan fod yno rywbeth ynglyn a'r patrymu cymhleth 

yma sy'n codi peth amau. Mae'n eithaf clir fod y naill banel yn ddrych ddelwedd i'r Hall. Ar 

waelod y naill banel gellir gweld pumochr rheolaidd (gweler eto Plat 62c) ac mae hyn yn 

ymddangos, ar yr olwg gyntaf, i arwyddo cymesuredd pum-plyg. Petaem yn cyfuno a 

chydweddu'r paneli yn fwy agos, fel ym Mhlat 62e, mae i'w weld yn amlwg fod y naill ddrws 

yn cynrychioli rhan fechan o ddyluniad toriad euraidd llawer mwy a thra gymhleth.

Dengys Plat 62f y pumochr canolog (wedi ei amlygu'n ddu) sy'n cyfuno'r motiff uchaf, 

mwy, ac sydd wedi ei ganoli ogylch dengongl serog (wedi ei amlygu'n goch), gyda'r motiff isaf, 

ei hunan yn ffurf bump ochrog (wedi ei hamlygu gydag amlinelliad gwyrdd) ac sydd wedi ei 

chanoli o gylch pumongl maint llai (wedi ei amlygu hefyd yn goch). Mae'r siapiau geometrig 

sy'n ymledu allan o'r pumongl yn cael eu harddangos wedyn fel Plat 62g. Y broblem sydd 

nawr yn codi o'r drefh yma yw sut mae cyfuno'r ddwy geometreg (yn fathemategol gywir)
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trwy'r siapiau sydd wedi eu hamlygu ym Mhlat 62h. Mae'r siap cyffelyb yma yn cael ei 

amlygu yn fy lluniad llinellol, PISt 62i, hyn yn ei ddyluniad a maintioli cywir, ac wedi ei labelu 

gydag 'A'. Fel ei fod yn bosib i'r siap 'A' yma fod yn gyfaddasol o fewn y motiff dengonglog 

sy'n uchaf, mae i'w weld o ddadansoddiad mesuriadau a fyddai'n cyd-fynd a'r toriad euraidd, 

fod yn rhaid iddo gael ei gam-ystumio a'i wneud yn hwy i gydymffurfio a beth ddylai fod yn 

raddfa maint llai i'r geometregau deg onglog sydd wedi eu lleoli uwch ei ben ac sy'n cael eu 

harddangos ar wahan o fewn Plat 62j. Wrth ein bod yn ystyried y gwahanol siapiau a'r 

meintioli o 'B' (yn enwedig) - ynghyd a 'C' a 'D' yn y ddau fodel damcaniaethol - a allai 

gydymffurfio'n gywir ag 'A', gyda'r un yn creu'r siap 'B' a'r arall yn creu'r siap 'D' i 

ymdebygu'n agos i'r model Seljuk, ac wedyn edrych ar hyd y llinellau sydd i'r geometreg o 

fewn y paneli, mae'n glir fod yno ryddid mawr wedi ei fabwysiadu wrth greu geometreg 

cyfaddawdol sydd ryw fodd yn ymuno'r gwahaniaethau mewn graddfa feintiol; i blygu ac i droi, 

felly i greu effaith y byddai'r geometregau o fewn y paneli efallai yn gredadwy, fel yn 

cydymffurfio rywsut gyda rhyw batrwm mathemategol dilys. Mae'n amlwg nad ydynt.

Mewn cyferbyniad, beth sydd hefyd i'w gweld yn Konya yw esiampl o batrymu tra diddorol, 

cynnil a chraff, sydd nawr yn cydymffurfio a geometreg berffaith glir a chywir. Mae hyn i'w 

dadansoddi nesaf.

3.6 Geometreg wrthgyferbyniol

Fe gyflwynwyd gwaith priddlechi brithwaith y Madrassa Sircali sydd yn Konya (Plat 47) yn 

Rhan 3.1 Celfyddyd Islamaidd. ac mae Plat 63 nawr yn arwahanu, fel rhan o'r ffotograff du-a- 

gwyn gan Talbot Rice, y patrwm neilltuol o ddiddorol sy'n arddangos ffurf anarferol o 

gymesuredd tri-phlyg.Rwyf wedi darlunio, ym Mhlat 64a, yr hyn sy'n medru ei ddatrys o'r fath 

dystiolaeth brin (ynghyd a'r problemau amlwg o afluniad trwy baralacs), ac mae'r maint o 

batrwm sydd i'w weld yma wedi ei fynegi gennyf yn ei gyflawnder, megis golwg o'r tu blaen, 

gyda rhannau dewisedig i'w gweld wedyn ym Mhlatiau 64b & 64c. Mae PISt 65a wedyn yn 

arddangos fy narluniad bras-weithiol, a'i crewyd i ddeall ac i ddangos sut bo'r geometreg a'r 

fathemateg yn gweithio allan; sut mae'r gosodiad gwrth-osodol, anniffiniol yn cael ei wireddu i
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wneud y dyluniad yn bosibl, megis trwy'r hyn y medr eu disgrifio fel sianelau cadamhaol a 

negyddol (terminoleg fy hunan). Yma, mae gwaelod ac ochrau'r triongl cyfochrog gyda 15 

rhaniad, fel bod yno 225 (h.y. 152) triongl llai wedi eu creu oddi mewn. [Mae cyswllt pellach 

yma, He bod 'rhifau sgwar' yn cael eu hystyried nes ymlaen mewn perthynas a'r 'Tetractys' o 

fewn 3.15 Rhifau ffigurol.] Rwyf wedi cylchu (O) a hefyd nodi (gyda S) y pwyntiau ( ) yn y 

darluniad yma He bo'r llinellau cyfiinol yn ymuno o fewn y strwythur rhwyllweithiol sydd wedi 

ei amlygu yn fy nyluniad cyflawnedig (gweler eto Platiau 65a, b & c). Ennillir wedyn 

werthfawrogiad o'r dadleoliad onglog o'r pwyntiau yma o ymgyfuniad, lie bo canolbwynt yr 

elfennau dyluniol du (chwech ochrog) a'r rhai gwyn (trionglog) yn cyfarfod.

Yn nesaf, roedd yno'r angenrheidrwydd o gynyddu'r raddfa feintiol i greu rhwyll i'r dyluniad 

cyflawn ac i ymwahanu canolbwyntiau'r motiffau serog du oddi wrth y rhai hynny o'r sianeli 

tair serennog, gwyn. Dengys Blat 65b nawr y triongl cyflawn, o wreiddyn 30 (dwywaith y 

blaenorol), a He bod canolau chwech ochrog o'r motiffau serennog i'w gweld nawr fel ffurfiau 

chwech ochrog gwirioneddol yn eu safleoedd dadleoledig, nawr wedi eu lleoli'n glir (ac mae 

hyn yn ystyriaeth bwysig) yn yr union fan He bod pob un o'r trionglau o wreiddyn 19 yn 

troshaenu. Dim ond gwreiddyn o rif afrwydd byddai'n creu system rhwyll-weithiol, sianel 

ddeuol, du a gwyn fel hyn, gyda'r trionglau llai o wreiddyn 4 sydd wedi eu hamlygu yn creu'r 

dadleoliad onglog penodol yma. Mae'r cynllun yn gelfydd iawn (os nad yn gymhleth) ac yn 

hyfryd ei dramwyo, wrth ei lunio ac wedyn yn ei sylweddoliad terfynol, megis Plat 64a. 

Dangosir y camau rhyngol yn natblygiad y patrymu yma o fewn Platiau 65c & d.

Mae Talbot Rice yn crybwyll fod y lliwiau a'u defhyddiwyd gan y crefftwyr Seljuk at y 

priddlechi yma wedi eu cyfyngu i las, du a gwyn. Gellir tybio felly mai gwyn fyddai'r sianeli 

goleuaf wedi bod, gyda'r rhai mwyaf tywyll yn ddu. Mae yno don o rhwng hanner tuag at 

ysgafh i'w gweld i rai o'r priddlechi o fewn patrymau eraill. Byddai hyn yn siwr o gyfeirio at y 

glas (goleuaf). Rwyf wedi cymryd peth rhyddid gyda fy mraslun i (Plat 65e), ac ymwahanu'r 

gwahanol batrymau rywyll, tri a chwe-phlyg gan ddefhyddio'r lliwiau cyferbyniol, coch a 

gwyrdd; mae'n glir nad yw'r cynllun lliw yma yn gymwys i'r gwreiddiol ac i'w dderbyn fel bod 

yn arbrawf arwyddol yn unig. [Ar 61 i mi ymgymryd a'r dadansoddiad yma, daeth esiampl arall
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i'r golwg (Plat lliw 66), mewn du a glas y tro yma, sy'n arddangos beth a ymddengys ar yr olwg 

gyntaf fel patrwm cyffelyb ond lie bod geometreg y seren chwech fforchog du wedi ei 

'bwnglera' a He bod cyfrannedd geometregol y gweddill felly'n wahanol mewn ymgais 

aflwyddiannus i wneud y stribedi tywyll unioni gyda'r tywyll, a'r stribedi golau gyda'r golau.]

3.7 Patrymu girih

Rwyf nawr am edrych ar bwysigrwydd nodweddion patrymu girih, yn gyntaf trwy ystyried 

papur diddorol, llawn dwyster sydd wedi ei gyhoeddi ar y pwnc yma yn 2007 gan Lu a 

Steinhardt o dan y teitl 'Decagonal and Quasi-Crystalline Tilings in Medieval Islamic 

Architecture', lie bo brithwaith y gysegrfa Dard-i Imam a'r patrymu sydd i'r twr beddrod 

Gunbad-i Kabud yn Maragha yn ganolog i'w dadansoddiad. Mae eu dull penodol nhw o edrych 

ar batrymu - lie bont yn traethu y gwahaniaethiad rhwng creu patrymu priddlechol girih a'r 

ffordd y datganodd Penrose ei ddau batrwm deuol, mwy amlwg - yn ddigon dilys fel ymarferiad 

meddyliol i osod cysylltiadau dichonol ac, wrth gwrs, yn ddamcaniaethol eithaf diddorol. Serch 

hyn, byddai'n drahaus meddwl na fyddai'r ddwy ffordd yma o edrych ar batrymu yn wybodus i 

weithredwyr Islamaidd, pwynt nad yw ar goll i Lu a Steinhardt. Mae'n glir fod yno sawl ffordd 

o edrych ar gyfryw drefniadau patrymol; a hyn sy'n elfen ddiddorol o fewn dyluniadau 

Islamaidd dilym'annol, troshaenol ac ymledol o'r toriad euraidd, fel bod eu gweledu yn datblygu 

wrth nawr fod yn weithgaredd egniol a meddyliol ac a fyddai fel arall yn ymrwymiant pur 

aesthetig neu gelfyddydol. Serch hyn, ac er fy ymrysoni fod yno 'farcud' Penrose didol yn 

bodoli'n ddichonol wrth ei hunan fel siap priddlech ym mhatrymu girih (hynny yw, ar wahan i, 

ac yn ddethol i'r siap 'picell'), mae'n glir nad yw'n bosib trefnu'r fath batrymau llinellol sydd 

i'r priddlechi yma ar ben siap 'picell' lai Penrose yn yr un modd ei fod yn bosib gyda phatrymu 

troshaenol, cromliniol, hollol wahanol Penrose, a dyma paham na ddefiiyddiwyd y siap 'picell' 

llai yma o fewn patrymu girih.

Yn wir, mae'r anomaledd penodol yma wedi ei aroleuo gan batrymu cymharol, Fig.4 (Plat 

67 fy hunan), Lu a Steinhardt eu hunain, yr hyn sy'n dangos y berthynas rhwng y ddau drefhiant 

patrwm-wynebol gwahanol a lie byddaf i yn medru dangos fod yno o leiaf ddau batrwm girih 

digamsyniol ynbosib eu hymroddi i siap 'barcud' Penrose ond nid i'r siap 'picell' llai a mwy
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caeth. Yr hyn y mae Lu a Steinhardt yn tynnu sylw ato yw, lie ei fod yn ddigon bosib arosod 

cyfluniad Penrose ar ben patrymlun girih, byddai'n rhaid i'w raddfa fod yn llai (wedi ei lleihau 

gan ffactor o (p'1 neu ~ 0.618) na graddfa'r patrymlun girih cyfatebol, h.y. y raddfa sydd i'w 

gweld yn esiamplau patrymluniau Penrose A a B sydd ar y dde o fewn eu Fig. 4 (fy Mhlat 67), 

ac na allai patrwm cyffelyb felly ond fod yn ddi-gymodol/aperiodic. Sut bynnag, byddwn i yn 

dadlau nad yw'r system ddeuol, priddlechol, mwy syml, Penrose, mewn gwirionedd, yn 

berthnasol o fewn cyd-destun mwy cymhleth o batrymu girih Islamaidd oherwydd bod yma 

patrymau wynebol a threfhiannau at gydweddu ochrau hollol gwahanol mewn defhydd yma gan 

ddwy gyfundrefh dra wahanol a neilltuol, ond fod y siap Penrose 'barcud' efallai yn wir wedi 

cael ei ddefnyddio gan ddylunwyr girih at batrymluniau unigol ar raddfa mwy (gyda chynydd o 

(p neu ~ 1.618) i'w gymharu a'r esiampl sydd i'r chwith yn A o fewn Fig. 4. Fe gynigir cyfryw 

batrymluniau girih gennyf fel E ac F ym Mhlat 67; maent o'r un maint a siap, yn gwahaniaethu 

ond yn eu patrymu wynebol. [Noder nad yw patrymluniau A na B wedi eu llunio gan Lu a 

Steinhardt yn union gywir i'r un raddfa a C, D ac E, with hyn yn ychwanegu rhagor o ddryswch 

i ddealltwriaeth o'r materion mewn golwg.]

Mae'n rhaid nawr symleiddio pethau fel medrid esbonio a phenderfynu natur a chymhlethdod 

patrymu girih, ac i esbonio ymhellach sut y gwelaf gynnwys dichonol (os nad angenrheidiol) o 

siap 'barcud' priddlechu Penrose fel patrymlun, ac a fyddai (mae'n cael ei gynnig) yn medru 

creu a chymryd lle'r model safonol, dengongl unigol. Dengys Plat 70 y gwahaniaethiad rhwng 

siapiau'r patrymluniau girih eu hunain a'r patrymluniau sydd wedi eu harosod arnynt. Mae hyd 

bob ymyl i patrymlun yn gyfartal, gyda sawl cyfrifiant o osodiadau cyfeiriol felly yn ddichonol, 

lie bod dewisiad craff allan o'r onglau posibl o 72°, 108°, 144° a 216° o hyd yn medru eu cyfuno 

i greu'r cyfanswm angenrheidiol o 360° o gylch pob un apig ac heb yr angenrheidrwydd o 

gynnwys pwynt gydag onglog o 36°, sy'n bodoli (ar ryw gyfhod) o fewn cyfundrefn 'aperiodic' 

(di-gyfhodol yn unig) Penrose os am lenwad cyflawn o'r wynebedd. Yr union onglau cyffelyb 

(72°, 108°, 144° a 216°) sy'n cael eu ffurfio gan y llinellau sydd ar wynebau'r patrymluniau, fel 

bod cyfluniad perffaith ac/neu estyniad o batrymau llinellol yn bosib eu gwneud ar y pwynt, 

hanner-ffordd, cyfunol, sydd i bob un ochr o'r patrymluniau. Ag ystyried onglau, mae'r un
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rheolau ac amodau felly yn priodoli gyda'r wynebau patrymol a'r patrymluniau, ill dau. Nid 

yw'r fath ddyluniad llinellol, wynebol a fyddai'n cydymffurfio gyda'r amodau a'u disgrifiwyd 

yn flaenorol yn bosibl ar ben siap 'saeth' Penrose a lie nad yw hyd ochrau'r patrymluniau yn 

gyfartal. Wrth geisio cymharu a darganfod cyd-cysylltiadau neu debygrwydd rhwng y ddwy 

gyfundrefh, ni ddylid anwybyddu'r pwynt crwysol hyn. [Yr hyn sy'n bosib ei greu, yn 

ddiddorol, yw patrwm wynebol di-gyfnodol, geometreg syth-linellol (gweler Fig. 104 ym Mhlat 

71), allan o batrymluniau rhombig Penrose 727108° a 367144° (Livio, 2003: 204-205) ond 

sydd eto heb fod yn cydymffurfiol a'r geometrau sy'n cael eu cenhedlu gan batrymluniau girih. 

Mae'n glir y byddai'n bosibl dyfeisio dyluniadau eraill.]

Mae papur Lu a Steinhardt, o Chwefror 2007, wedi ei 61-ddyddio gan bapur perthynol ac yr 

un mor ddiddorol gan Emil Makovicky. Cyhoeddwyd y papur yma yn gyntaf yn 1992 with y 

teitl '800-Year-Old Pentagonal Tiling From Maragha, Iran, and the New Varieties of Aperiodic 

Tilings it Inspired' ac sy'n gynnwys (tudalennau 67-86) o fewn casgliad diddorol ac addysgiadol 

iawn a'u hargrafiwyd gan Istvan Hargittai o dan y teitl Fivefold Symmetry. Yma, mae 

Makovicky'n dadansoddi'r patrwm girih sydd i'r twr beddrod yn Maragha, ac mewn perthynas 

penodol i batrymu priddlechi Penrose, lie mae'n ceisio'n greadigol i ddarganfod cydberthyniad 

rhwng patrymluniau girih a'r rhai Penrose, hynny mewn mesur cymharol o 1:1, graddfa sydd yr 

un mor amhriodol a'r raddfa gymharol fwy cywir o 1: <p-1 sydd gan Lu a Steinhardt tuag at 

drosluniad di-gymodol. Mae'r camgymhariad yma gan Makovicky yn cael sylwadaeth bellach 

gan Lu a Steinhardt yn eu papur ymateb o Dachwedd 2007. Beth sydd o ddiddordeb i mi yw sut 

y mae Lu a Steinhardt ar yr un Haw, a Makovicky ar y Haw arall, yn eu canolbwyntiad wrth 

ymgeisio ymroddi damcaniaeth fodem i hen ymarferion - trwy eu safiadau dechreuol, cymhleth 

a gwrthgyferbyniol, ac wedyn o fewn eu papurau sylwebol ac atebol, dilynol - yn colli'r cyfle i 

weld arwyddocad nodwedd ddyluniol hollbwysig a chrwysol sydd, mewn difrif, wedi ei 

chynnwys yn weledol o fewn dadansoddiadau blaenorol y ddau (er ond yn ddamweiniol) ond 

sydd heb ei gweld fel bod yn arwyddocaol tuag at ddeallusrwydd o batrymu girih, er bod 

Makovicky wedi cyfeirio at y nodwedd hon yn ddigwyddiadol, gan ddatgan:

Eye-attracting rosettes of this kind are common in Islamic wall ornaments, but those
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used here (only once per each side of the building) are completely foreign to the rest 
of the pattern, and will therefore be omitted from further consideration.

(Hargittai, 1994: 73)

Y nodwedd dyluniol mae Makovicky yn cyfeirio ato'n ddisymwth ac yn ddiystyriol yw'r hyn 

medrid ei weld yn eithaf clir yn ei Fig. 2a (fy Mhlat 73a), lie nad yw Lu a Steinhardt yn gwneud 

cyfeiriad ato o gwbl, heblaw ei gynhwysiad angenrheidiol ac anochel fel rhan weledol i 

ddelwedd C o fewn eu Fig. 2 (fy Mhlat 68). Noder y patrwm wynebol digamsyniol sydd i'r 

patrymlun girih dengonglog, ac sydd wedi ei liwio yn las golau. Nid yw hwn yr un patrwm 

wynebol sydd i'w weld ar ben patrymlun girih dengonglog cyffelyb gan Lu a Steinhardt, sef 

delwedd E yn Fig. 4 (fy Mhlat 67), a hefyd yn F o fewn eu Fig. 1 (fy Mhl3t 69).

Roedd Makovicky, fel tystiolaeth i'w draethawd, wedi cymryd ffotograff gwahanol o'r 

bensaerniaeth mewn cwestiwn, gweler ei Fig. 1 (fy Mhlat 72), wedi ei atgynhyrchu o 

gyhoeddiad gan A. Godard yn 1936 (Hargittai, 1994: 86). Mae wedyn yn ail-gyflunio a 

phortreadu'r patrwm girih a'i rhoddwyd i'r plaster allanol o beth mae yn ei alw yn "The Blue 

Tomb', fel y dangoswyd yn barod (fy Mhlat 73a). Fel y gwelir ar waelod y plat yma, rwyf 

wedi cymryd ac ail-weithio'r ddelwedd yma a chynnwys datblygiad fy hunan i'r dyluniad i 

awgrymu'r cydadwaith sydd rwng canfyddiad siapiau dengonglog trosgaenol a'r rhai unigol a'u 

ffurfiwyd trwy leoliad deallus o'r siapiau girih A, B, ac C, sydd i'w gweld ym Mhlat 76. O 

fewn y datblygiad hwn, rwyf wedi aroleuo'r dengongl o dan ystyriaeth yn wahanol a rhoi iddo 

amlinelliad gwyrdd. Hwn yw'r un dengongl a'i haroleuwyd gan Lu a Steinhardt (wedi ei 

liwio'n las golau) o fewn darluniad C o'u Fig. 2 (fy Mhlat 68). Mae Plat 73b wedyn yn dangos 

y gwahaniaethiad rhwng y dengonglau goblygedig (a, b, c, a d) a'r ser pumbwyntiog cyflenwol 

a'u cre'wyd o'r lleoliad cyfochrog o batrymliniau rhombig girih C o gylch yr un pwynt. [Yn 

ddigwyddol, edrycher ar sut mor debyg i batrymau blaenorol, Platiau 48h & i, yw'r effeithiau o 

dremiannau troshmiol sy'n cael eu harddangos ym Mhlat 74, pam fod meysydd lliw yn cael eu 

hymroi i drosluniad a a b o fewn Plat 73b.]

Mae'r pwnc penodol yma o ddeallusrwydd Islamaidd cynnar o'r perthynas rhwng (i) y siap 

serennog sy'n cael ei greu allan o bum rhombws 72° a (ii) eu dengonglau cyflenwol,
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cydgloadol, yn cael ei drafod yn gynhwysfawr mewn papur arall gan Wasma'a K. Chorbachi ac 

Arthur L. Loeb (Hargittai, 1994: 283-305); ac mae eu Fig. 1 (fy Mhlat 77) yn dangos 

ymhellach, yn eithaf clir, y dystiolaeth fod rhaniad o'r dengongl mewn i bum siap 'barcud' 

Penrose yn elfen greiddiol o fewn eu deallusrwydd o'r cymhlethdodau geometregol o 

gymesuredd pum-plyg a'i ddefhydd pellach mewn dylunio. Mae'r deallusrwydd yma yn 

ychwanegol i'r wybodaeth y medrid ffurfio'r dengongl allan o batrymluniau girih A a B, ond 

gyda llai o gymesuredd i'r patrwm wynebol. Mae hyn yn bwysig iawn, ac efallai yn rhoi pwysa 

i'm damcaniaeth ynglyn a sut fod y dyluniad unigol o batrymau wynebol wedi ei ffurfio o fewn 

y siap dengonglog nvyf wedi ei amlinellu'n wyrdd a'i labelu gydag e ym Mhlat 73. Byddwn i 

yn honni - heblaw bod yno batrymlun llawn, dengonglog arall, hollol ar wahan, gyda phatrwm 

wynebol gwahanol i'r un sydd i'w weld ym Mhlat 70 - na all y patrwm wynebol sydd i 

ddengongl e gael ei greu ond gyda defhydd ailadroddol o'r patrymlun girih awgrymedig F 

(gweler eto Blat 76), hynny o gylch pwynt canolog. Gallai'r patrwm dengonglog unigol 

(confensiynol) arall, yr hyn sydd wedi ei amlygu o fewn Plat 70, fod wedi ei greu allan o 

ddefhydd ailadroddol o'r patrymlun llai E, ac mae'r ddamcaniaeth wedyn yn dod yn gyflawn, 

gyda'r patrymluniau A, B, C, D, E a'r F ychwanegol yn gwneud demydd mwy cynhwysfawr yn 

bosib. Mae'r ddelwedd uchaf o fewn Plat 75 yn dystiolaeth weledol bellach, with ategu fod 

defhydd ailadroddol o'r patrymlun F yn ffurfio'r patrwm wynebol sydd i'w weld i siap girih e. 

Mae'r dyluniad patrymol sydd yn isaf o fewn Plat 75 wedi ei gynnwys yn ddigwyddol i ddangos 

nodweddion ymledol, cyfhodol, syml o batrymlun B (trwy ei leoliad ailadroddol) sy'n 

ychwanegol i'w berthynas mwy cymhleth gyda phatrymluniau eraill: gellir creu'r fath yma o 

batrymau cyfhodol perffaith, sy'n medru ymledu'n ddiderfyn ,trwy ddefhydd unigol ac 

ailadroddol o batrymluniau A a B, ill dau.

Cyn terfynu gan ddiffinio'r nodweddion gweledol a mathemategol o un trosluniad ymledol 

penodol o batrymau girih sydd i'w ddarganfod o fewn y Sgrol Topkapi/Topkapi Scroll, mynnaf 

wneud un sylwad pwysig ar beth sy'n ymddangos fel triniaeth ddamcaniaethol sydd braidd yn 

gyffredin ac yn ddethol fathemategol tuag at ddadansoddi beth sydd, yn y diwedd, yn 

viireddiadauymarferol a'u crewyd mewn oesoedd cynt, ynghyd a'r problemau di-rif sy'n
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gynhenid yn eu hadeiladiad, ac na ddylid (yn fy marn i) eu datgysylltu o'u cyd-destun 

diwylliannol, hynod wahaniaethol. Efallai y gallai haeriad Lu a Steinhardt - bod mwy o 

gywirdeb i'w gael mewn lleoliad ailadroddol o'r priddlechi hyn, o'i gymharu a'r dull mwy 

uniongyrchol o waith strap, i greu (yn honedig) mwy o arwynebedd patrymol gyda llai o 

afluniad cynyddol i ongl ac i linell (Lu & Steinhardt, 2007: 1106/7) - fod wedi ei ddatgan 

ganddynt yn fwy clir a phendant. Os ydynt yn cyfeirio yma at y raddfa facro, yn hytrach nag 

unrhyw fewnlenwad ar raddfa ficro a fyddai'n gweithio tuag at allan a thuag at raddfa fwy, 

byddwn yn cytuno a nhw. Er y gall patrwm gael ei gynllunio a'i gadamhau yn haws trwy'r 

gosodiad a symudiad o briddlechi girih bach, os am wireddiad ddiweddol gywrain, mae'n rhaid 

iddynt gydymffurfio gyda, a'u lleoli'n ddeallus o fewn, maes cyflawn a'i cyfrifwyd a'i 

mesurwyd yn gywir, a lie bod ei ffin derfynol hefyd yn berffaith gywir a therfynedig. Pe 

anwybyddwyd hyn, a lleolwyd y patrwm heb ystyriaeth i'r egwyddor yma, byddai'r casglu 

cynyddol, anochel o wallau bach wrth leoli'r priddlechi unigol, yn dilyn yn ganlyniadol i 

anffurfiadau mwy fyth wrth i'r dyluniad ymledu yn nhermau materol. Yn bellach i hyn, hyd yn 

oed petai'n bosib gwneud flfurfiadau yn ddechreuol 'berffaith' allan o glai heb ei danio gyda 

blychau ffurfio 'perffaith', byddai cynhyrchiad o briddlechi unigol a fyddai'n gymesurol 

berffaith wedi bod yn amhosib ei wireddu, lie bod nodwedd gamystumiol a crebachol o 

grochenwaith yn rhoddedig yn y broses tanio.

Mae'r broblem o atodiad a chynyddiad mewn graddfa yn anhawster taw pob crefftwr cain a 

phrofiadol sy'n ymroddedig i ragoriaeth yn gorfod ymgodymu ag ef, a dyma paham fod yn rhaid 

i'r gweithredwr mwy cywrain o hyd bod wedi gwybod y fathemateg ar bob graddfa, ac yn 

gywir iawn. O ystyried dyluniadau girih, nid yw hyn yn fater syml, ac felly mae'n rhaid i'r 

graddio cyfhodol o'r patrwm girih gydfynd a'r cynllun pensaerni'ol y mae wedi ei osod amo, neu 

i'r gwrthwyneb, h.y. vice versa. Mae'n bosib fod patrymluniau girih, ar raddfa mwy, wedi cael 

eu demyddio at y pwrpas hwn. Os mai hyn oedd yr achos, byddai eu maint mwy sylweddol 

wedi gwneud yn angenrheidiol eu gwneuthuriad allan o ddeunydd gwahanol ac ysgafhach, 

megis ffram bren, ac ar raddfa a fyddai wedi rhagori maint y patrymluniau llai, crochenyddol. 

Mewn rhai achosion, byddai'r ffactor o gynnydd mewn graddfa wedi bod yn anferthol, fel sydd
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wedi ei amlygu gan ddadansoddiad pellach o nodweddion patrymol sydd i frithwaith cymhleth a 

manwl y gysegrfa Darb-i Imam. [Gweler eto Plat 48.] Mae'r patrwm yma yn cael ei archwilio 

nawr o fewn termau ei raddau gwahanol o batrymu girih.

Mae'r llinellau glaslwyd o'r dyluniad a'u hamlygwyd gennyf mewn du ym Mhlat 48a, yn 

cyfansoddi'r patrwm wynebol ar y raddfa fwy, ac wedi ei ymroddi ar ddyluniad y patryniluniau 

girih, eto ar y raddfa fwy, sydd heb fod eto'n amlwg o gwbl ar y cyfhod hwn. Gwelir nawr, ym 

Mhlat 78a, fod y rhombws canolog a'i ffurfiwyd gan y tremiant patrwm-wynebol, ac a'i 

hamlygwyd yn fy nadansoddiad blaenorol wrth ei arlliwio'n llwyd o fewn Plat 48d, yn than 

annatod o drefiiiant patryniluniau'r patrwm girih, lie rwyf wedi amlinellu'r siap 'clwm 

fwa'/'bowtie' yn goch a lliwio llinellau'r wyneb batrwm yn las. Mae'r patryniluniau girih 

llawer llai, sy'n creu'r dyluniad priddlechol mwy manwl, wedi eu hamlygu gydag amlinelliad 

gwyrdd. Yr hyn sy'n bwysig i'w nodi yw'r cywirdeb cymharol o'r dyluniad graddfa fwy, mewn 

cyferbyniad a'r gwallau niferus sydd i'w gweld yn lleoliad y priddlechi ac i gyfrannedd rhai 

motiffau o fewn y dyluniad mwy manwl, ar raddfa lai. Yn ei wneuthuriad, byddai'r dyluniad 

cynhwysfawr, graddfa fwy, wedi ei sefydlu'n flaenorol, a'i daflunio ar wyneb, a byddai'r 

priddlechi graddfa lai wedyn wedi eu lleoli ofewn y tremiant hwn, fel y byddai'r 'rhosglymau' 

dengonglog, yr hyn a'u hamlygwyd ym Mhlat 78b ar bwyntiau cyfunol gydag (O), a hefyd gan 

( ) mewn man arall, yn 'cymryd y llac' (fel petai) i alluogi lleoliad mwy cywir o'r dyluniad 

manwl, clos ei wead. Mae hyn wedi ei dystiolaethu gan y ffaith fod y motiffau dengonglog 

yma, a'u harwyddwyd yn wahaniaethol, ychydig bach yn fwy eu maint a llai cyson yn eu siap 

na'r rhai eraill mwy cywir, sef y siapiau dengonglog cyfunol. Sut felly, yn ddichonol, y 

gwnaeth y crefftwyr eu cyfrifiadau, a beth yw'r gwahaniaeth yng ngraddfa'r patrymluniau 

priddlechol girih llai a manwl, o'i gymhari a graddfa'r dyluniad cynhwysfawr, patrymluniol, 

mwy?

Mae Plat 78b yn darpar arwydd o sut y medrem edrych ar y gymhariaeth yma, lie bo'r 

unedau unigol o hyd sy'n berthynol i ddetholiad o'r patrymluniau girih wedi eu hamlygu yn 

ddu, ac sy'n medru eu cyd-berthnasu a'r raddfa mwy gyda'u trefniant ar hyd y llinell goch 

unigol sy'n perthyn i'r patrymlun 'clwm fwa' y raddfa fwy. Arddengys hyn gynnydd mewn
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graddfa trwy ffactor o 2(cp2+ q>) neu, mewn termau rfiifol, ~ 8.472. Mae hyn yn gynnydd 

anferthol mewn graddfa. Sut felly y dichon hyn ei drafod a'i gyfrifo mewn termau ymarferol? 

Gan ei fod yn amlwg fod priddlechi'r brithwaith yn fymryn llai na beth a fyddent wedi bod am 

lenwad cyflawn hollol (ac amhosib) gywir, byddai'n rhaid i'r patrymluniau graddfa fwy bod 

wedi bod fymryn yn fwy helaeth na'r ~ 8.472 cynnydd mewn graddfa ddamcaniaethol. Pel 

dangosir yn ychwanegol ym Mhlat 78b, gallai'r raddfa fwy bod wedi ei fesur a'i wireddu mewn 

gwir ymarfer yn hwylus trwy leoli, ar ongl gywir (90°) i'w gilydd, dau fesur o'r un hyd, y rhai 

hynny yn chwe gwaith hwy na mesuriad unedol y priddlechi llai. Byddai hypotenws o driongl 

ongl gywir a'i crewyd with hyn yn mesur ~ 8.485 (allan o ^72, neu 6^/2). Byddai hyn wedyn yn 

darpar y mesur gofynnol mwy, ond na fyddai, yn glir, yn arwyddocaol fwy na'r damcaniaethol 

~ 8.472 (gyda 0.15% o wahaniaeth) i egluro'r afreoleidd-dra sy'n weledig. Gallai'r 'goddefiant' 

rheidiol bod wedi ei wireddu fel arall, megis yn y crychiad naturiol o'r priddlechi yn eu tanio, 

gyda'r fath wahaniaeth dichonol fwy yn y patrymluniau llai yn meddiannu efFaith mwy ystyrlon 

a chynyddol na'r cyfaddasiad bach ar y raddfa fwy.

Rwyf nawr am derfynu'r rhan yma ynglyn a'r berthynas rhwng patrymluniau girih a'r 

geometreg o'u patrymau wynebol gyda dadansoddiad byr o un, yn gyntaf, o'r sawl dyluniad 

sydd o fewn ac yn rhan o'r hyn sydd nawr i'w hadnabod dan y teitl Sgrol Topkapi/Topkapi 

Scroll, sy'n gynnwys gyda llawer gwneuthurbethau gwerthfawr a phwysig eraill, wedi eu lleoli 

o fewn y Palas Topkapi/Topkapi Palace, Istanbul. Mae Plat 79a yn dangos, yn gyntaf, Panel 28 

(fel ei rhestrwyd gan Giirlu Necipoglu) o'r sgrol yma, ac wedyn fy arosodiad i mewn glas o'r 

patrymlun graddfa fwy i gyfateb yr amlinellau coch gwreiddiol o'r patrwm wynebol. Ym 

Mhlat 79b, rwy'n dangos ymhellach yr effeithiau galluadwy o fewn-liwiad a'u gwelwyd ym 

mhriddlechi brithwaith y gysegrfa Darb-i Imam, a'r gwahanol siapiau geometreg a'u 

haroleuwyd o ganlyn. Ym Mhlat 79c, rwyf wedi ehangu'r dyluniad ymhellach na chyrrau'r 

gwreiddiol, gyda Phlat 79d wedyn yn aroleuo y cynllun gosod o'r patrymlun i ddangos yn fwy 

clir y berthynas sydd rwng y ddau set cydgysylltiol o batrymu g/n7z/dyluniadau patrymluniol. 

Gellir hefyd nawr gyfrifo'r gwahaniaeth mewn graddfa sydd rwng y ddau ddyluniad with 

gymharu rhombws ABCD gyda'r rhombws AFGH sydd o raddfa fwy o fewn Plat 79e.
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Cymered llinell AB i fod yn uned o hyd. Gan fod BE yn gyfwerth a CE, yn rhifol ~ 1.618 

(h.y. q>), felly mae AF, gan ei fod dwywaith AE, i'w gyfrifo yn - 5.236 (y ffurfrifol o 2(1+ <p), 

neu 2(p2). Nid yw'r fath wahaniaeth mewn graddfagymaint a'rhyn a'i gwelwyd yn nyluniad y 

gysegrfa Darb-i Imam, felly sut fedr y crefftwr fod wedi mesur y gwahaniaeth mewn graddfa 

hwnl Yn ffortunus, gellir creu'r mesur graddedig yma yr un mor hawdd, oherwydd gellir hefyd 

fynegi 2<p2 fel V5+1+2 (h.y. ~ 5.236 - ~ 2.236 +1+2). Mae'r cynnydd penodol hwn mewn 

mesur, allan o beth gall fod yn unrhyw uned hyd- a dyma'r hyfrydwch ymarferol sydd i'r ddau 

ddull sydd gennyf yma - yn medru ei ddarpar yn hawdd drwy agor allan triongl syml lie bo'r 

ddwy ochr (yn cwrdd a'i gilydd ar ongl gywir) yn mesur uned unigol a dwbl, yn 61 eu trefii, 

gyda'r hypotenws a fyddai'n dilyn yn darpar ohono'i hunan beth a fyddai, fel arall, y mesur anos 

o V5. [Dyma'r union un driongl sylfaenol sy'n rhan annatod o'r sgwar a'i welwyd yn flaenorol 

yn Ffig. 19 o Bennod 2, a hefyd yn fy mhaentiad, Ymddangosiad Ffi (Plat 37) sy'n arddangos ei 

ddefhydd yn y cread a'r mesuriad o 9 fel 0/5+1)72).] Beth all fod yn fwy syml? Gallai unrhyw 

gymhwysiad angenrheidiol i'r graddio cymharol yma, er mwyn gwireddu hwylustod mewn 

lleoliad y priddlechi, fod wedi ei wneud fel y mynegwyd at y gysegrfa Darb-i Imam.

Ers ymgymryd a'r dadansoddiad uchod (lie bo'r cyfan yn dal i fod yn berthnasol) rwyf wedi 

medri cael gafael ar lyfr Giirlu Necipoglu, yr hyn sydd mewn galw mawr, ar y Sgrol Topkapi 

(Necipoglu, 1995), a medraf nawr ddodi fy nadansoddiad blaenorol mewn i gyd-destun gwell a 

phellach. Yn wir, mae nawr yn amlwg fod nifer ymchwilydd wedi naill ai heb fod yn 

ymwybodol o, anwybyddu, neu wedi pallu son am elfennau pellach a byddai wedi codi 

cwestiynau crwysol ynglyn a'u damcaniaethau nhw eu hunain. Mae Plat 79f yn cyflwyno Panel 

28 nawr yn ei gyfanrwydd, ond beth sydd o ddiddordeb penodol yw bod sawl panel, gan 

gynnwys Paneli 53, 54, 55, 56, 63 a 90a (i'w gweld o fewn Platiau 79g, h, i & j) yn arddangos 

patrymau wynebol nad ydynt yn tarddu o'r defnydd neilltuol o'r hyn sydd wedi ei ddisgrifio'n 

anghyflawn yn y llenyddiaeth fel patrymu girth. Mae'n ymddangos fod sylwebwyr wedi bod yn 

ddethol iawn a neilltuedig yn eu dewisiad o batrymau mewn cefnogaeth o'u hymresymiadau. 

Mae'n glir mai'r rheswm fod yno batrymau gwahanol nawr i'w gweld o fewn Paneli 53, 54, 55, 

56 ac, yn wir, o fewn paneli eraill sy'n arddangos cymesuredd pumplyg, yw bod yno nifer o
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batrymluniau eraill mewn defhydd gan y dylunwyr Islamaidd yma, mewn ychwanegiad i'r rhai 

a'u rhoddwyd mewn dosbarth gan Lu a Steinhardt, ac eraill. Maent i'w gweld yn glir yn y 

paneli rhagddywededig. Er enghraifft, ym Mhanel 56, mae yno ddau batrymlun 

ymwahaniaethol, mewn ychwanegiad i'r patrymlun girih safonol sydd hefyd yn ymrannol i 

ddyluniad y patrwm penodol hwn. Nid yw pob ochr sydd i'r patrymluniau newydd eu dynodi 

yma yn gyfartal ac, fel y cyfryw, nid ydynt yn cydymffurfio i'r damcaniaethau cryno sydd wedi 

eu cynnig at ddetholiad mwy cyfyng o batrymluniau. Mae yno hefyd sawl amrywiad onglog 

cynnil, y tu allan i'r cyffredin, i'r patrymau wynebol sydd wedi eu hymroi at y patrymlun 

dengonglog girih safonol, fel ym Mhanel 56 a 90a, gydaphatrwm arall, hollol wahanol eto, a 

chymhleth iawn wedi ei amlygu ym Mhanel 54. Mae hyn, wrth gwrs, nawr yn dodi pwysau i fy 

haeriad y byddai'n ddichonol yn wir fod yno wedi bod y fath batrymlun a'r un sydd wedi ei 

ddangos gennyf ym Mhlat 76 fel F, neu efallai ei gyfwerth ddengonglog. Mae yno hefyd ddau 

amrywiad i batrymau wynebol sydd i beth yw'n bedronglau hynod, yr un ohonynt i'w weld ym 

Mhaneli 53 a 56, a'r un arall ym Mhanel 63. Mae'r pedronglau olaf wedyn wedi eu hymuno a'i 

gilydd i ffurfio un patrymlun girih wythonglog hynod, i'w weld ym Mhanel 90a, lie bod yno 

hefyd batrymlun girih ychwanegol a hynod mewn frurf pumongl afreolaidd, sef ymgyfuniad o 

dri thriongl toriad euraidd, gyda'r patrymlun girih pumongl rheolaidd yn cynnwys y seren 

pumongl 36°, yn lle'r patrwm-wyneb o seren pumongl 72° sy'n arferol i'r patrymlun girih 

pumongl rheolaidd safonol. Arddengys Panel 90a gydffurfedd pumonglog perffaith. Gwelir 

patrwm wynebol, eto-fyth, arall, ar ben y patrymlun girih pumongl rheolaidd o fewn Panel 63. 

Fy marn i, felly, yw na ddylid anwybyddu na diarddel yr amrywiadau hyn wrth ddewis 

patrymau i'w hystyried am ddadansoddiad beirniadol, ac na ddylid dewis ond allan o beth 

medrid eu hystyried yn ddichonol fel y patrymau mwy amlwg a chyffredin sy'n ymddangos eu 

mabwysiadwyd gan weithredwyr Islamaidd. [Tybir mai yn yr unfed ganrif ar bymtheg neu'n 

hwyr yn y bymthegfed ganrif y casglwyd Sgrol Topkapi at ei gilydd, rhywle yng ngorllewin neu 

canol Iran (Necipoglu, 1995: 38/39), ac mae'n mesur rh\vng 33 a 34 cm mewn taldra.]

Cyn symud ymlaen at ddadansoddi strwythurau tri-dimensiynol, hoffwn gloi'r pwnc yma 

gydag arsylwad hynod ddwys a threiddiol gan yr ysgolhaig Sunni, Muhammad al- Dawwanl
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(1424-1503), wedi ei addasu'n ddichonol o ysgrif Shi°i gynharach gan y mathemategwr a 

seryddwr Mongol-Ilkhanid, Nasir al-Din al-Tusi (1210-1274):

Now nature is superior to art, for it is derived from the highest of sources, without the 
intervention of human judgment; whereas art proceeds solely from such intervention. Nature 
then is the pedagogue and preceptor of art; and as the perfection of things secondary lies in 
their resemblance to originals, the perfection of art must lie in its resemblance to nature 
which resemblance it may attain by anticipating or postponing means, and arranging them 
generally in their appropriate course: so that that perfection which, under Providence, is 
effected by the agency of nature, may be accomplished by art under the guidance of human 
will; and this with a peculiar virtue belonging only to art.

(Necipoglu, 1995: 117)

B. Cysylltu Strwythur Dau- a Thri-dimensiynol trwy Rif

3.8 Rhagarweiniad i gytgordiau 3D

Mae'n glir fod cymesuredd yn rhan bwysig ac annatod o batrymu. Cyflwynaf nawr rai 

lluniadau datblygiadol lie bod eu cynnwys rhifol i'w weld nes ymlaen i fod yn uniongyrchol 

gysylltiedig a rhai cyfraneddau ystyrlon a chymesureddau sydd hefyd i'w gweld mewn 

sylweddau Platonig, Archimedeaidd a Catalan, gyda'r siapiau olaf yn arddangos wynebau 

rhombig. Dengys y darluniau hyn sut y mae'r gwahanol gyfresi rhifol (ymddangosant yn fwy 

amlwg o fewn y toriad graddedig yma) yn cysylltu - yn eithaf creiddiol - trefhiadau olynol o 

rifau cyfain i'w gwrthdroadau/reciprocals, yn union fel bod maintioli onglau'r gwahanol 

ffurfiadau amlochrog yn adlewyrchu'n wrthdroadol/inversely y nifer o'u hochrau. Mae hyn yr 

un fath athonfedd yn gwrthdroi amledd mewn swn, ac mae'r gyfatebiaeth yma yn briodol iawn 

with ystyrio cyfres arithmetig yn adlewyrchu ei wrthdroad yn gymwys fel harmonig.

Gyda swn, mae'r^zsegtu 61 i'r rheolau sylfaenol o gysondeb cydgordiol yn gorchymyn, 

with ystyried, er enghraifft, Ffig. 28 isod, fod perthynas amledd pob nodyn o fewn - dyweder - 

yr ail wrthdroad o'r triad C fwyaf (lie bo'r pumed nodyn o raddfa mewn safle 'gwraidd') yn 3: 

4: 5 (neu 12/4:16/4: 20/4) with weithio ar i fyny at y nodau G (96Hz), C (128Hz) ac E (160Hz).
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Byddai'r gwrthdroad, at donfedd, yn gyfwerth i 1/3: 1/4: 1/5 (neu 20/60:15/60:12/60). Gellir 

nawr weld, wrth gymharu amledd gyda thonfedd, fod y rhifau 12 ac 20 yn drawsnewidiol ar y 

naill ochr o'r trefhiadau arithmetig ac harmonig, ill dau, gyda'r rhifau canolog (cymedr), 15 a 

16, yn gwahaniaethu o un uned. [Mae'r gwahaniaeth yma yn ddiddorol ac yn esboniedig wrth 

fod yr banner ton rhwng B (480Hz) a C (512Hz) yn gyfraneddol 15/16. Gellir cadamhau hefyd 

yr amledd o 480Hz at B gan ei fod yn drydydd fwyaf uwchben G, lie bod ei gymhareb bwysig at 

5/4 yn darpar yr un canlyniad mewn ategiad.] Nes ymlaen, fe'i gwelir bod y rhifau 12 ac 20 yn 

hynod o anvyddocaol o fewn fy nadansoddiad o geometreg tri-dimensiynol ac fe'i gwelir hefyd 

eu bod yn rhan annatod o'r strwythur corfforol o'r ail a'r trydydd ddeuol Platonig, ac mewn rhai 

sylweddau cysylltiadol pellach. [Roedd y Groegiaid yn ymwybodol o drefniadau rhifol mwy 

cymhleth lie bod y 'cymedr'/'mean' o ddau rif yn gyfrifedig; mewn gwirionedd, fe ffurfiwyd 

ganddynt saith ymhellach i'r cymedrau rhifyddol/arithmetic, geometregol/geometric a 

chydgordiol/harmonic. Mae eu mynegiant algebraidd wedi eu disgrifio a'u hesbonio gan Sir 

Thomas Heath yn ei History of Greek Mathematics, Vol I (Heath, 1981: 85-89).]

Mae Plat 80a nawr yn cyflwyno tair triongl sylfaenol, sef y trionglau cyfochrog, isosgeles 

ochr gywir a'r isosgeles ongl toriad euraidd 36°, sydd, yn eu tro, i'w gweld yn cysylltu'n 

uniongyrchol (yn fewnol) gyda'r triongl gyfochrog ei hunan eto, y sgwar, a'r ffurfbumochrog 

reolaidd, yn 61 eu trefh. Wrth i ni rannu 180° (hyn yw cyfanswm onglau unrhyw driongl) gan 3, 

4 ac wedyn 5 - i gaffael onglau 60°, 45° a 36° yn 61 eu trefh - mae i'w weld fod tair ongl 60° yn
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cael eu hatgynhyrchu yn y triongl gyntaf (gyfochrog), dwy ongl 45° yn yr ail driongl (isosgeles) 

ac un ongl 36° (yn unig) yn y drydedd driongl (toriad euraidd). Efallai fod hyn yn ymddangos 

braidd yn syml ac amlwg, ond yma gwelwn yr union ddechreuad o gytgord rhifol creiddiol o 

fewn strwythureg geometrig. Dyma yw'r elfennau mwyaf sylfaenol a mwyaf hanfodol o 

geometreg dau-ddimensiynol, y rhain sy'n tanseilio'r nodweddion mwy cynyddol gymhleth o 

gymesureddau tri, pedwar a phumplyg yn y trydydd dimensiwn, He bydd yno'r berthynas [2:3: 

3], [2: 3: 4] a [2: 3: 5] yn cael ei gynnig gennyf, a lie bydd hyn (yn ddiweddol) i'w weld hefyd i 

gynhyrchu, trwy gwrth-droaeth, lluoswni mathemategol ystyrlon a hynod (gweler Plat 96). 

Mae'n rhaid i ni gadw mewn meddwl yma hefyd arwyddocad allweddol o gyfeiriad rhifol, 

dichonol, Durer ei hunan, gan mai hyn yw ymwthiad cychwynnol i'm traethawd a lie cynigir 

gennyf mai'r perthnasedd 4:5 (hefyd y cyfwng trydydd fwyaf a'i cyfeiriwyd ato yn flaenorol) 

yw efallai'r ffactor hanfodol bwysicaf sydd yma, yn bod wrth fywyn beth welaf fel y ffin rhwng 

didraffethdod a chymhlethdod a'i crybwyllwyd yn fy esboniad o'r amgyffrediad athronyddol 

sy'n tanseilio fy mhaentiad deuol, Cyn 5, Ardl 41 Before 5, After 4. [Gweler eto Rhan 3.3 Gwir 

gymesuredd pum-blyg.] Dengys Pltt 80b wedyn sut mae (i) y triongl gyfochrog yn 

cydberthynasu'n derfynol a'r rhombws 607120°, (ii) y sgwar yn perthyn o fewn ei hunan fel 

rhombws 90° ac, yn ddiweddol, (iii) y ffiirf bumochrog reolaidd yn perthyn i'r rhombws 

727108° sydd ei hunan wedyn gyda pherthynas a'r rhombws 367144°. Mae'r platiau sy'n 

weddill o fewn y gyfres yma yn dangos wedyn (a) symlrwydd didrafferth o drefniadau 

cymesurol 3-phlyg, (b) yr unig drefhiant posibl at gymesuredd syml 4-plyg, gyda'r rheidrwydd 

wedyn o (c) drefhiadau mwy cymhleth at gymesuredd 5-plyg. [Mae Plat 80d wedi ei gynnwys i 

ddangos sut y byddai'n bosib, mewn gwirionedd, i greu trefhiant rheolaidd o bumonglau lie bo'r 

ochrau i gyd yn gyfartal ond He ei fod yn angenrheidiol nadyw pob un o'r onglau yn gyfartal, 

fel bod yno ddwy ongl 90°, dwy ongl 114.295° ac un ongl 131.41°.]

3.9 Y cysylltiad gydag Escher

Medrid dweud fod Durer wedi ei gyfareddu gan y fathemateg o ffurf, yn enwedig y 

mynegiant o'r tri-dimensiynol trwy'r cymhlethdod o ddatganiad persbectif dau-ddimensiynol. 

Er hyn, roedd M. C. Escher (1898-1972) i gymryd y broblem o ganfyddiad gweledol ac o
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bortreadu celfyddydol o'n byd synhwyrol gam ymhellach. Trwy ddemydd deheuig o beth yw, 

yn ei hanfod, yn broses feddyliol (ymarferiad a'i gosodwyd yn ddatblygiadol trwy brofiad 

hanfodol, amodol), mae e'n chwarae gyda'n greddf naturiol a chymhellol i ddehongli a gwneud 

synnwyr o'r hyn a welwn. Wrth gwrs, darparodd Escher nifer argraffiad sy'n herio'r broses 

seicolegol, naturiol yma a, trwy hyn, i gymell profiad canfyddol arallfydol/surreal.

Fel dolen gyswllt gyfleus i'm hymholiadau, gwnaf gyfeiriad byr nawr at un o'r argraffiadau 

hyn, sefMfltt with cuboid, 1958 (Plfit 81), sy'n dangos dyn yn synfyfyrio dros beth a 

ymddengys fel ciwb o ffurfiad hynod. Y gwrthrych rhyfeddol yma yw'r 'Necker Cube', ffurf 

hollol amhosib. Nawr, yn yr ail hanner o'r bennod hon, byddaf yn datblygu deallusrwydd o'r 

geometreg sy'n perthyn i sylweddau tri-dimensiynol ac yn archwilio cysylltiadau rhifol pellach 

a'u cafflwyd trwy'r profiad o'u gwneuthuriad., y rhai hynny sy'n llawer mwy cymhleth na'r 

ciwb. Mae'n anorfod fod unrhyw ymchwil mewn i geometreg yn gofyn am y defhydd o rif, os 

ond yn y swyddogaeth o fesur, a beth a fynnaf bwysleisio eto yma yw'r perthnasedd hwnnw 

rhwng rhif a meddyliad, a hefyd, yn y pen draw, y deall hynny sy'n dilyn i'r ffurfiant o gred 

benodol nad yw'n ddibynnol ar, nac sydd wedi ei ddylanwadu gan ddysgeidiaeth o unrhyw 

syniadaeth a fyddai wedi ei hysgogi trwy ddiwylliant neu wleidyddiaeth. Ar y cysylltiad ac 

egwyddor rifol yma y mae'r traethawd hwn yn ddibynnol, ac o'i gylch y mae'n troi.

Sut felly y daw Escher (a'i giwb) i fod yn berthnasol yma? Yn amlwg, mae yno sawl elfen 

gysylltiadol yma. Yn gyntaf, mae Escher - a byddwn yn tybio Durer hefyd - yn cwestiynu ei 

hunan yn gyson, yn gymaint ag y gwnaeth ef y byd o'i gylch:

My picture [Belvedere] is no higher math. That I cannot state this more precisely is 
caused by my lack in mathematical training, I suppose. That is actually what is absorbing 
about my position as regards mathematics: our realms touch each other but do not overlap. 
I regret that!

M. C. Escher 
(Locher, 2000: 145)

Mae hyn, with gwrs, yn rhywfaint o ddweud cynnil, oherwydd roedd gwybodaeth Escher, ei 

ddealltwriaeth, a'i ddefnyddiad o ffurfiaeth fathemategol yn amlwg ddwys; ond yma (gweler 

Plat 82) mae e'n cyfeirio at yr argraff allan ohono y detholwyd ei ffigur a phwnc myfyrdiol at
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Man with cuboid. Efallai yr ymddengys defnydd Escher yn ei waith o dechnegau lledrithiol ac o 

batrymau geometrig braidd yn holl-dreiddiol, ond mae yno sawl esiampl sydd hefyd yn 

awgrymu i mi ddealltwriaeth ddofn o'r cysylltiad rhwng cyfundrefhau cydgordiol a'r natur 

angerddol ymysgarol o'r byd biolegol, yn enwedig yr ofn terfynol o ddeuoliaeth; yr hyn sy'n 

cael ei amlygu mewn dwy ffurf, mewn cyfatebiaeth ac mewn cyferbyniad, mewn du ac mewn 

gwyn. I mi, mae'r cynhwysion biolegol yma, gyda'u holl goblygiadau diffaith, yn nodwedd o'i 

waith sydd yr un mor bwysig a'r elfennau mathemategol a lledrithiol. Wrth ystyried yr hyn, ac 

unrhyw oblygiadau dichonadwy 'pruddglwyfus' sy'n gweddu, tybied y gallai Belvedere, 1958, 

fod wedi ei ysbrydoli gan ymholiadau tybiedig, mwy personol, mewn i faterion mwy 

diwinyddol, megis gwedd arall ar beth fedrid ei weld yn ddichonol fel y deuoldeb seicolegol o 

ddyn. Mae hyn, with gwrs, yn syniad mympwyol ond, pan gymharaf rhai nodweddion 

pensaemiol penodol o fewn ei Belvedere gyda thystiolaeth ffotograffaidd o amlygiadau penodol 

sydd i Fynachlog Santes Catrin/St Catherine's Monastery yn Sinai (Plat 83), rwy'n cael fy 

nharo gan rhai agweddau sy'n gyffelyb. Tybied y gallai fod mai'r to cromennog a bwau maen, 

crwm, wal y fynachlog sy'n cael eu dynwared yn Belvedere, lie bod yr ysgolion mewnol hefyd 

i'w gweld, cael a chael, yn y ffotograff o'rtwr (Plat 84)?

Yn sicr, mae safle'r Fynachlog Santes Catrin yn hanesyddol bwysig, oherwydd dyma ble y 

cadwyd y Codex Sinaiticus tan ei allddyfodiad yng nghanol y pumed ganrif ar bymtheg. Mae'r 

Codex Sinaiticus yn darpar inni fewnddimadaeth werthfawr ynglyn a sut mae hanes yn cael ei 

ysgrifennu, oherwydd mae'r dehongliad llawysgrifol cynnar yma o'r testun Beiblaidd, 

Groegaidd, sydd, mae'n debygol, yn dyddio'n 61 i tua chanol y bedwaredd ganrif, yn cynnwys y 

Testament Newydd yn ei iaith gynhenid wreiddiol (koine), ynghyd a'r Hen Destament, yn 

wybyddus fel arall fel y Septuagint (http://codexsinaiticus.org, 2011). Arddengys y ddwy 

ysgrif-destun arwyddion o anodi trwm, gyda'r cynhwysiad o lyfrau nad ydynt i'w darganfod yn 

y Beibl Hebraeg ond hefyd gyda rhai darnau yn eisiau o beth y byddwn nawr yn ei ystyried fel y 

Testament Newydd, megis yn yr absenoldeb yma o ymadroddion o atgyfodiad Crist 

Meddyliwyd hefyd mai Mynachlog Santes Catrin yw safle'r 'llwyn llosgedig'/ 'burning bush', 

apocryffaidd, Feiblaidd, ac felly yn gyfystyr a hi; mae ei thrigolion yn dal i fwynhau'r caniatad o
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ryddid ac annibyniaeth Gristnogol er eu bont wedi eu lleoli o fewn tiriogaeth Arabaidd, hynafol. 

Medrid, wrth gwrs, weld bwau maen cyffelyb o fewn y bensaemiaeth sy'n amgylchu'r Caaba yn 

Mecca (Plat 85), hefyd yn gyfeiriedig dan yr enw 'Y CiwbV "The Cube' (er nad yw, with fod yn 

fanwl gywir mewn geometreg, yn giwb perffaith) ac sy'n ymgorffori'r 'Garreg DduV'Black 

Stone' holl bwysig, o fewn un o'i gorneli. Byddai yno unrhyw fudd mewn ystyried unrhyw 

gysylltiad thematig yma gyda pholyhedron Diirer? Mae'n debyg na fyddai.

Mae'n glir mai pur dybiedig ac eithaf ansylweddol yw'r cysylltiadau hyn, yn wir, gellid 

dweud 'dyfeisgar', yn yr un modd y byddai dyfalu am gysylltu unrhyw elfen symbolaidd 

ddychmygol, arwyddocaol, sy'n gysylltiedig a pholyhedron Diirer (fel maen) gyda safle pwysig 

cyffelyb, megis yr hyn sy'n sefyll o fewn y mosg Islamaidd, argraffiadol wleidyddol agweledol, 

yn Jerwsalem, ac sy'n briodol gyfeiriedig wrth y disgrifiad 'Rock of the Dome'. Wrth gwrs, 

mae'r Arab a'r Iddew, ill dau, yn hawlio eu cysylltiadau hanesyddol a breintiau eu hunain i'r 

safle arwyddocaol a 'chysegredig' yma, hefyd yn adnabyddus fel y Temple Mount neu Haram al 

Sharif. Serch hyn, mae'n fwy tebygol, ac mae hyn yn 61 ei hunan gyffes, mai'r prydweddion 

pensaemiiol Normanaidd, Romanesg, Sarasen a Mwraidd o dde Eidal a ddylanwadodd Escher i 

gynnwys y fath nodweddion yn ei waith (Locher, 2000: 54). Gyda'r Haw, mewn cysylltiad a'r 

dylanwad Mwraidd, mae brasluniau hyfryd Escher, mewn creon lliw a sialc, o waith priddlechi 

'majolica' fe'i copi'wyd ganddo o'r Alhambrayn dyst i'w wybodaeth a'i ddiddordeb yn eu 

patrymu geometrig dau ddimensiynol (Locher, 2000: 57).

Fel y soniwyd yn flaenorol, nid yw patrymu geometregol wedi ei neilltuoli i bensaemiaeth 

Islamaidd; ac wrth i mi wneud cysylltiadau pellach gydag Escher a'i ddefnyddiad o un ffurf 

benodol, geometregol yn Order and Chaos (Contrast), 1950 (Plat 86) a Gravitation, 1952 (Plat 

87), gwelwn yn glir beth waith hynod gain, pietre dura Bysantaidd (wedi ei gyfansoddi o farmer 

neu gerrig detholus cyffelyb, megis lapis lazuli, agat neu molafon/porphyry) o fewn Basilica 

Sant Marc yn Fennis, c. 1430 (delwedd uchaf, Plat 88) lie bod gwybodaeth o geometreg dau- a 

thri-dimensiwn, ill dau, wedi ei ddefhyddio'n alluog i ddynwared yr union ffurf yma. [Mae hyn, 

wrth gwrs, yn gyfoes a Durer.] Mae'r defhydd celfydd-ddoeth o wrthgyferbyniad mewn lliw a 

llwydni yn creu'r effaith o dri-dimensiynoldeb, ac mae rhai ffynonellau yn priodoli y cyfryw
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waith i'rpeintiwr, crefftwr a brithweithiwr enwog, Fflorentaidd, Paolo Uccello (1397-1475). 

Yn yr enghraifft gyntaf, yr hyn sy'n cael ei arwyddo yw beth a enwyd yn Saesneg yn small 

stellated dodecahedron, ac yn yr ail awgrym, betli sy'n ganolog i'r dyluniad yma yw'r tri- 

dimensiynoldeb o'r ciwbiau ailadroddol goblygedig. Er hyn, fel y dywedwyd yn gynharach, 

yng ngwaith Escher, nid yw'r cysylltiad rhwng y mathemategol a'r biolegol byth yn bell i 

ffwrdd, lie bod 'dyn' neu 'bwystfil' yn ami i'w ddangos i fod yn rhan o ystyriaeth dybiedig fwy 

Darwinaidd o realedd, ac sydd efallai yw'r awgrym mwy dwys a'i bwriadwyd o fewn Reptiles, 

1943 (Plat 89) ond lie bod y ffiirf sylweddol o'r dodecahedron hefyd yn meddu cynhwysiad.

Mae'rperthynas rhwng y dodecahedron allanol 'esgyrnog', abeth fedrid ei alw'n 

dodecahedron serennog 'sylweddol', neu'r great stellated dodecahedron, i'w weld ym Mhlat 

90. Yn gyferbyniol, dengys Plat 91 y small stellated dodecahedron 'sylweddol' yn amgaeedig 

o fewn icosahedron 'esgyrnog'. Mae yno anghytundeb mewn bam o fewn y llenyddiaeth 

ynglyn a chyfundrefh enwi'r ffurfiau 'serennaidd'/'stellated' yma, a gall hyn felly greu cryn 

ddryswch; maent weithiau yn cael eu cyfeirio atynt fel Kepler's star polyhedra (Cromwell, 1997: 

168-173). Wrth gwrs, roedd Johannes Kepler (1571-1630) yn adnabyddus iawn am ei 

ymholiadau mathemategol a seryddol, a'i ddamcaniaethau canlyniadol, lle'r oedd i ddatblygu 

ymhellach syniadau heulganolog Nicolaus Copernicus (1473-1543) a oedd hefyd, ei hunan, 

wedi ei ddylanwadu gan syniadau dyneiddiol sy'n cyfeirio'n 61 i feddyliadau ac egwyddorion 

Groegaidd. [Mae'n werth nodi yma, mewn perthynas a nid hyd yn oed materion mathemategol 

ond dadleuon seryddol hefyd, fod Copernicus yn gyfoes a Durer, gyda llai na dwy flynedd o 

wahaniaeth yn eu hoedrannau, a lie na fedrwn, o ganlyn, anwybyddu goblygiadau ynglyn ag 

unrhyw ddylanwadau dichonol ar Durer, yr hyn mewn gwrthgyferbyniad a'r ddysgeidiaeth 

Ptolemaidd, ddaearganolog roedd yn cael ei arddel gan Reich yn ei Margarita Philosophica, 

llyfr a'i cyfeiriwyd ato yn barod tuadiwedd Rhan 3.3 Gwir gymesuredd pum-blyg mewn 

cysylltiad a Phlat 42.]

Roedd Kepler wedi ei ddylanwadu'n fawr gan syniadau Groegaidd, cymaint fel y ceisiodd yn 

hyglod i gysylltu rhodau'r planedau gyda'r pum sylwedd Platonig yn cael eu mewnsgrifio o 

fewn cyfundrefh gyfannol o gronellau (Hoyle, 1962: 92-120); ond yn blaenori'r dadansoddiadau
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mathemategol o'r polyhedra hyn ac eraill gan Kepler, roedd Wenzel Jamnitzer (1507/8-1585), 

yn ei Perspective* Corporum Regularium o 1568, wedi darpari lluniadau persbectif o'r rhain ac 

amryw gwahanol bolyhedra cydberthynol eraill fel datblygiad o'r union ddisgrifiadau o'r 

sylweddau Platonig a'u helfennau cysylltiadol, tybiedig o dan/fire, daear/earth, aer/air, a 

dwr/water a'u hysgrifennwyd amdanynt gan Plato yn ei Timaeus ac ysgrifau eraill, a hefyd yr 

ystyriaethau mwy pur geometregol a mwy manwl sydd i'w darganfod o fewn Llyfr XIII o 

Elements Euclid (Heath, 1956: 440-511). Er nad oedd wedi ei eni yno, roedd Jamnitzer, fel 

preswylydd yn Nurnberg, wedi olynu Durer fel eurych blaenllaw o fri, ei hunan hefyd yn ennill 

nawddogaeth brenhiniaeth a phendefigaeth. Mae Plat 92 yn dangos darluniau Jamnizer ei 

hunan o (i) ar y dde, y great stellated dodecahedron gydag icosahedron wedi ei grogi yn rhydd, 

He bod ei ddehongliad (ii) ar y chwith, o'r triacontahedron rhombig yn acennu'n fwy rhyw 

frurfiad sy'n ymddangos fel cydglymiad nifer seren tri-phwynt. Er hyn, y pwysigrwydd o'r 

elfen rhombig cydfynedol y byddaf i'n ei bwysleisio yn natblygiad fy thema benodol i.

Mae'n glir fod yno sawl parth o ddiddordeb cyffredin a chysylltiol sy'n gweddu i'r traethawd 

hwn. Er enghraifft, bydd yn rhaid nawr edrych ar yr hanes o ddatblygiad portreadu tri- 

dimensiynol a llunio mewn persbectif fel bod yn destun rhy eang i'w ddilyn mewn dwyster, lie 

byddai'n rhaid bod wedi cynnwys Uchello fel un o sawl damcanwr a gweithredwr arall, ynghyd 

a Piero della Francesca, Brunelleschi ac Alberti (Cromwell, 1997: 114-121), y rhai hyn a 

fyddant i ddarpari ffordd llawer amgenach i'r persbectif negyddol o ddehongliadau Bysantaidd 

mwy cynnar. Yr hyn sydd wedi bod yn bwysig i mi trwyddo draw, fel yr oedd wrth 

ddadansoddi polyhedron Durer, yw'rgw/r geometreg ei hunan, nid o angenrheidrwydd ei luniad 

dau-ddimensiynol, gyda'r holl broblemau cynhwysol, technegol, ynghyd amaterion eraill sy'n 

ymwneud a'r seicoleg o ddehongli. Pa fodd bynnag, cyn dychwelyd at Escher, mae yno 

weithredwr a damcaniaethwr pwysig arall o gyfhod Diirer y dylid efallai ei grybwyll, sef Fra 

Giovanni da Verona (c. 1457-1525), awdur sawl cyhoeddiad ar y testun o geometreg a 

phersbectif, ac yn arbenigo mewn intarsia pren, rhai ohonynt, yn wir, sy'n dynodi strwythurau 

geometregol, tri-dimensiynol, ac sy'n cael eu henghreifftio yma - ym Mhlat 93 - gan un o nifer 

intarsia sydd i'w darganfod o fewn Eglwys Santes Fair yn Organo, Ferona.
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Dychwelaf nawri'r ciwb 'amhosib' o fewnMw with cuboid gan Escher, gyda'i holl 

oblygiadau cyfannol ynglyn ag ansicrwydd canfyddiad. Yr hyn a fyddaf nawr yn ymdrechu i 

wneud yw nid cwestiynu canfyddiad gweledol fel y cyfryw, ond cwestiynu os oes yno ryw 

gysylltiad rhifol a chydgordiol, arwyddocaol rhwng beth yw y ciwb 'gwirioneddol' a ffurfiau 

geometrig mwy cymhleth, ond sy'n glir gysylltiadol. Wrth gwrs, mae gwneud hyn trwy 

gyfeiriadaeth i Escher yn berthnasol iawn, ohenvydd nid yn unig y defhyddiodd cyfryw 

dechnegau a'u cyfeiriwyd atynt yn gynharach i gymell y canfyddiad o anghysonderau gweledol, 

tri-dimensiynol, i wynebedd dau-ddimensiynol, ond gwnaeth hefyd astudiaeth arbennig o ffurf 

tri-dimensiynol fel hanfod yn ei hunan:

If you were to ask, why do you do such silly things, such absolute objective things that have 
nothing personal any more? Then all I can answer is: I cannot stop it. This particular case 
has never been satisfactorily resolved, as far as I know, by that group of folks, around 1500 
and 1600, Diirer, Pacioli, Barbara, and even Leonardo. Undoubtedly they were originally 
interested in pure form in the same way as I am: the beauty and the order of regular bodies 
are overwhelming. There's nothing you can do, for they're there. If you then insist upon 
speaking about god: they have something divine, at least nothing human. But we cannot do 
anything about the idiosyncrasy of wanting to bear witness to what touches us either. We 
cannot stop it. My personal result, of course, is a wash out, a proof of impotence; I may say 
that, just so long as nobody else says it. But I have given it my best effort and more than that 
I cannot do. Who knows, perhaps I'll do it better some time later on.

M. C. Escher 
On MObius Strip, 1961 

(Locher, 2000: 184) 
[Defnyddiwyd detholiad o'r dyfyniad yma ar ben y bennod hon.]

I gael deall beth yw'r hyn sydd y tu 61 i'r cymhelliad yma, roed yn rhaid i mi, hefyd, fynd 

trwy'r un camau o wneuthuriad y byddai Escher a'i ragflaenwyr wedi eu profi mewn gwir 

ddifrif; i ddeall yn well, ymarweddiad meddyliol y polymath, ond - yn bwysicach na hyn - i 

fedru ennill gwell dealltwriaeth, fy hunan, o'r fathemateg sy'n tanseilio trefhiad ffurf ar ei lefel 

mwyaf sylfaenol. Yn wir, gellir wedyn ei ddweud mai pwrpas dichonol, arfaethedig, 'terfynol', 

symbolaidd, polyhedron Diirer oedd awgrymu i'r ymholydd - ac wrth hyn, i gymell yr ymateb 

hanfodol i ddod i'r casgliad priodol - na ellir ennill gwir ddealltwriaeth ond trwy ymdrech 

bersonol, ymroddedig. Mewn canlyniad i gyfryw weithgareddau holl-fanwl dreiddiol a 

hanfodol lafurus, a hefyd o ganlyniad i wybodaeth a'i sicrhawyd trwy ymholiadau academaidd
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ychwanegol (Coxeter,1973; Cromwell, 1997; Cundy & Rollet, 2007; Ghyka, 1997; Hargittai, 

1994; Heath, 1956 & 1981; Wenninger, 1975), cyflwynaf nawr gysylltiadau rhifol penodol a'u 

goblygwyd yn gynharach yn fy ystyriaethau, a dangos sut fod y ciwb yn dal i gymiyd lie 

canolog, yn llythrennol, fel un o'r sylweddau Platonig yn natblygiad fy thema tuag at 

arwyddocad terfynol o'r rhombws o fewn y trydydd dimensiwn.

3.10 Geometreg svlwedd a rhif

Mae Plat 94 yn dangos y ciwb mewn safle canolog. Er yr ymddengys ei fod wedi ei 

wahanu'n fwy o'r lleill gan ei fod efallai yn fwy cyfarwydd, gyda phob un o'i wynebau ochr 

gywir wedi ei gosod yn gyfeiriol i gysoni'n berffaith i'r tri arwyneb gwastad/plane o 

ddimensiwn, a phob un ar ongl gywir i'w gilydd, mae wedi ei bartneru, mewn ffaith, ac yn 

perthyn yn uniongyrchol, a'r octahedron. Mae parau cymwys yn cael eu hadnabod fel 

'deuolion'/'duals', lie bod eu hwynebau a'u fertigau/vertices (pwyntiau lie bod comeli'r siapiau 

yn cyfarfod) cyfatebol yn gydgyfnewidiol. Arddengys y perthnasedd yma mewn ffurf weledol 

fwy syml ym Mhlat 95.

Mae'r octahedron wedi ei gyfansoddi o wyth wyneb trionglog (pob un, yn amlwg, gyda 3 

ochr) lie mai 4 o'r trionglau hyn sydd o hanfod yn cyfarfod yn lleoliad unrhyw un o'i chwe 

fertig. Yn gyferbyniol, mae gan y ciwb chwe wyneb (pob un gyda 4 ochr) gyda 3 ohonynt yn 

cyfarfod yn lleoliad unrhyw un o'i wyth cornel (fertig), y gymhareb rifol o 3:4 at yr octahedron 

a'r ciwb yn bodoli mewn canlyniad. Noder fod y nifer o wynebau i'w cymharu a'r fertigau, 

hefyd yn y gymhareb o 3:4, hynny wedi ei symleiddio o {chwech:wyth}, gyda'r nifer o ymylon 

(deuddeg ohonynt) yn gyffredin i'r ddau. [Mae cyfundrefn cymboleiddio Schafli yn dynodi'r 

octahedron fel {3,4} a'r ciwb fel {4,3}. Yn y gyfundrefh hon, y rhif cyntaf o bob par yw'r nifer 

o ochrau sydd i bob un hedron, gyda'r ail rif yn cyfeirio at y sawl hedron sy'n cyfarfod at bob un 

fertig.]

Ystyrier nawr y set nesaf o ddeuolion, yr icosahedron a'r dodecahedron. Cyfansoddir yr 

icosahedron allan o ugain wyneb trionglog (yma eto, gwelwn arwyddocad rhifol 3, yn gyswllt 

a'r triongl) lie mai 5 o'r trionglau hyn sy'n cyfarfod at unrhyw un o'r deuddeg fertig. Mewn 

cyferbyniaeth, mae gan y dodecahedron ddeuddeg pentagon (pob un gyda 5 ochr) gyda 3 yn
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cyfarfod at unrhyw un o'r ugain fertig. Y gymhareb gyffredin sydd yma nawr yw 3:5, fel y 

mae'n gymwys i gymhareb y nifer o wynebau i fertigau, wedi ei symleiddio o {deuddeg: 

ugain}. Mae nifer yr ochrau yn gyffredin i'r ddau (trideg ohonynt). [Symbol Schafli at yr 

icosahedron felly yw {3,5}, a {5,3} at y dodecahedron.]

Y tetrahedron yw'r sylwedd Platonig mwyaf syml, ac fel deuolyn, mae'n ddrych i, a hefyd yn 

ddyblygiad o'i hunan, gydaphedwctr wyneb trionglog, aphedwar fertig, lie bod 3 wyneb triong 

(gyda 3 ochr) yn cyfarfod at unrhyw un fertig, a dyna paham y cydfynediad o 3:3. Er cael ei 

gyflwyno'n olaf, y tetrahedron yw'r cyntaf a'r mwyaf creiddiol o'r sylweddau Platonig, ac 

ohono y medr datblygu'r gweddill yn 61 eu trefh, fel y gwelwn nes ymlaen. [Mae'r symbol 

Schafli at y tetrahedron yn syml, sef {3,3}.]

Noder fod y gymhareb 2:3 yn gyffredin i bob un o'r sylweddau Platonig, wrth fod iddo i'w 

gael fel cymhareb sydd wedi ei symleiddio, rhywle o fewn nifer y wynebau, fertigau ac ochrau. 

Mae hyn yn arwyddocaol, oherwydd petaem yn tablu ymhellach (gweler Plat 96), medrwn 

weld, wrth gymryd y cymarebau creiddiol [2: 3: 3], [2: 3: 4] a [2: 3: 5] a'u gwrthdroi fel y 

gwnaethom gyda swn, mae eu gwrthdroadau yn gweddu i [1/2: 1/3: 1/3], [1/2: 1/3: 1/4] a [1/2: 

1/3: 1/5] yn 61 eu trefh. Pan eu mynegwyd nawr fel [6/12: 4/12: 4/12], [12/24: 8/24: 6/24] a 

[30/60: 20/60: 12/60], gellir symleiddio'r tri chasgliad yma a'u datgan ymhellach fel [6: 4: 4], 

[12: 8: 6] a [30: 20: 12]; rhain yw'r union gymarebau sy'n briodol i'r nifer o [ymylon: fertigau: 

wynebau] a'u gwelwyd yn y tabl sy'n gweddu i'r sylweddau Platonig (gweler eto Plat 94). Gan 

fod y gymhareb 2: 3 (wedi ei symleiddio) i'w weld yn gyffredin i'r tri chasgliad o'r deuolion 

[2: 3: 3], [2: 3: 4] a [2: 3: 5], yr hyn sy'n datblygu i fod yn gynyddol fwy arwyddocaol - o fewn 

cyd-destun cynyddiad cymhlethdod, ac wrth geisio deall beth, yn ddichonol, oedd yr hyn roedd 

Durer yn ceisio ei fynegi ynMelencolial-yw'r casgliad mwy syml o [3: 3], [3: 4] a [3: 5], 

sydd wedi ei arwyddo gan Blat 95.

Yr hyn a fyddai'n werth nodi yma, wrth ystyried sylweddau Platonig, a hefyd mewn cyswllt 

a Durer, yw bod y triongl cyfochrog yn gyfrredin i bob un o'r casgliadau o ddeuolion. Y triongl, 

wrth gwrs, yw'r siap geometrig, llinell syth cyntaf a mwyaf syml posib, ac o'r fath bwysigrwydd 

sylfaenol fel y gwnaeth Regiomontanus y rrurf hon yr unig bwnc o fewn un o'i nifer o
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astudiaethau. Yn arwyddocaol, fe symudodd y person hwn, Johannes Muller von Konigsberg 

(1436-1476), ond yn adnabyddus fel arall wrth yr enw Regiomontanus, i Nuremberg yn 1471, yr 

un flwyddyn y ganwyd Durer, ac yno yr adeiladodd arsyllfa seryddol ynghyd a sefydlu gwasg 

argraffii. Darparodd Regiomontanus sawl gyfrol fathemategol, yn cynnwys un dan y teitl De 

triangles, ond ni chyhoeddodd unrhyw un ohonynt dra dal yn fyw. Yn anffortunus, bu farw cyn 

ei fod yn bosib i'r teitl yma a chyfan o'i weithiau mathemategol eraill gael eu cyhoeddi gan y 

wasg roedd wedi sefydlu ei hunan. Fel brodor o Nuremberg, ac er nad oedd yn union gyfoes ag 

ef, ni allai Durer fod wedi methu a gwybod am waith pwysig Regiomontanus ar fathemateg a 

seryddiaeth; yn wir, fe'i honnwyd:

In 1523 the famous painter Albrecht Durer acquired Regiomontanus' copy of the 
[Cardinal] Bessarion manuscript f.a.332. This copy is now lost.

(Ragep, 1996: 94)

Y llawysgrif sy'n cael ei gyfeirio ato yma oedd ailolygiad gan Frenin Alffred (848-C.900) o 

Elements Ewclid gan Boethius. [Oherwydd bod yno anghysondeb o fewn y llenyddiaeth 

safonol, rhoddir dyddiadau Boethius yn fras, megis c.480-c.525.] Mae Regiomontanus hefyd yn 

dal He penodol arall mewn hanes datblygiad gwybodaeth am geometreg, oherwydd mae'n cael 

ei hawlio mai 'Regiomontanus who introduced trigonometry into the form that we would 

recognise it today' (Sozio, 2005: 8).

3.11 Cysylltu gyda sylweddau Archimedaidd a Catalan

Gellir datblygu'n bellach y berthynas rifol a geometrig sydd rwng y tri chasgliad o ddeuolion 

Platonig. Ystyrier nawr Plat 97. Petaem yn trychu'r tetrahedron wrth docio pob cornel cyn 

belled a'r pwynt banner ffordd o bob un ymyl, y siap sy'n dilyn yw'r octahedron. Yn 

wrthwynebol, mae'n bosib y medrem ystyried fod y tetrahedron yn frurfiedig o un octahedron 

creiddiol, gyda phedwar tetrahedron hanner graddfa wedi eu hychwanegu at y ffurf ganolog 

yma. Gwyddom yn barod o Blat 95 mai'r ciwb yw deuol yr octahedron. Mae'r ciwb yn medru 

llenwi gwacter tri-dimensiynol yn llwyr.

Ystyrier nawr Plat 98. Petaem yn trychu unrhyw un o'r ffurfiadau yn yr ail ddosbarth o 

ddeuolion (gweler eto Blat 95), h.y. yr octahedron neu'r ciwb ei hunan, eto i'r pwynt hanner
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ffordd o bob un o'r ymylon, mae hyn yn dilyn i'r cuboctahedron (sylwedd Archimedeaidd), ei 

ddeuol yn bodoli fel y dodecahedron rhombig (sylwedd Catalan), gyda deuddeg wyneb. Fel y 

ciwb ei hunan, mae'r dodecahedron rhombig hefyd yn ffiirf sy'n llwyr lenwi gwacter tri- 

dimensiynol a He bod ei ffiirf gyfleus yn cael ei ddefhyddio gan 'natur' wrth greu celloedd gwer 

y cwch gwenyn.

Yn olaf, ystyrier Plat 99. Wrth gymryd y trydydd dosbarthiad o'r deuolion, yr hyn sy'n 

canlyn trychiad o naill ai'r icosahedron neu'r dodecahedron yw'r icosidodecahedron (sylwedd 

Archimedeaidd arall) a He mai'r triacontahedron rhombig yw ei ddeuol (sylwedd Catalan arall), 

y tro yma gyda thrideg wyneb. Gellir nawr dehongli'r broses raddedig yma ac o'r gosodiad 

mewn dosbarth, trwy Blat 100. Petaem nawr yn ystyried colofn II ym Mhlat 100 a'i 

chynrychioli ar wahan fel Plat 101, a gwneud yr un peth gyda cholofil III, a'i chynrychioli o'r 

newydd fel Plat 102, gellir gweld fod yr un cydberthynas [1: 2: 5] rhwng y tri dosbarth o 

'ddeuolion' gwahanol, A, B a C, a'u hamlygwyd ym Mhlat 94 (yn gyfystyr a cholofh I o Blat 

100), yn cael eu cario trwodd at bob un golofii newydd, sef colofhau II a III, yn 61 eu trem. 

Mae'r cydberthynas yma yn dra ystyrlon, ac fe ellir ei gynrychioli mewn termau cerddorol gan 

yr hyfrytach oil, gellir dadlau. o bob triad, ac sydd wedi ei arddangos isod fel Ffig. 29, nid o 

angenrheidrwydd, wrth gwrs, ar y traw penodol sydd wedi ei enghreifftio yma. Yr hyn sy'n 

allweddol yw'r cydberthynas [1: 2: 5]. Noder hefyd sut fod y C yng nghanol y triad yn cael ei 

gynrychioli gan 4 at amledd, ond wedyn 5 at donfedd, fel bod y gwrthdroad o [2: 4: 10] yn 

gweddu i [10/20: 5/20: 2/20].

P
|*-£>

i 3

5" 10 2

C 12.& -"Z. .2 'i- 5" 

c 6*f Ha. i £ 10

Ffig. 29
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Yn bersonol, byddwn i yn honni mai'r gymhareb 2:5 yw'r soniaredd dichonol mwyaf 

cyfareddol o bob un, pan fod cyfryw gyfwng yn cael ei gyflawni'n berffaith, perffaith hefyd 

mewn cydbwysedd ac yn ddi-dor, yn cael ei gynrychioli gan y cyfwng o'r degfed rhwng C (128 

Hz) ac E (324 Hz) uwch ben, wedi ei gynnal wedyn gan y C (64 Hz), wythawd yn is, megis 1. 

Ni all unrhyw un sydd gydag unrhyw hydeimledd cerddorol beidio gael ei efFeithio, wrth i ryw 

gysylltiad mwyaf creiddiol, rhywle yn ddvvfii yn yr enaid mae'n ymddangos i mi, gael ei 

wneuthur a'r amgyffrediad mwyaf dichonolrymus oil, hynny o anfeidroldeb allanol. Os mai'r 

cyswllt hyn gyda natur ddiamod rhif oedd wedi cyffwrdd y Pythagoreaid, medraf felly ddeall sut 

ei fod yn ddichonol bosib credu fod y ddau yn un: yr un ynymateb seicolegol i'r arall; yr arall 

yn ymrithiad materol o hanfod mathemategol trwy ei synhwyriad clywedol fel dirgryniad pur.

3.12 Sylweddau llenwi gwacter yn llwyr

Fe ddychwelwn yn nawr i'r geometreg, ac ystyried ymhellach y tri sylwedd cyrhaeddwyd 

atynt yng ngholofn III o Blat 100, nawr yn nhermau unrhyw nodwedd o lenwi gwacter. With 

gwrs, gyda'i ymylon yn dod at ei gilydd gydag ongl gywir, h.y. gydag ongl ddeuhedrol o 90°, 

gellir defnyddio'r ciwb yn ailadroddol i allu llenwi gwacter yn llwyr. Mae'r dodecahedron 

rhombig hefyd, gyda'i ongl ddeuhedrol o 120°, yn medru llenwi gwacter yn llwyr, megis 

celloedd gwer y cwch gwenyn, gyda naill ai tri neu bedwar fertig yn cyfarfod at un pwynt 

(gweler Blatiau E3 ac E5). Gellir edrych ar y cyfluniad hwn ymhellach hefyd fel deuddeg 

sylwedd yn cyfarfod o gylch un sylwedd canolog. Mae'r triacontahedron rhombig, er hynny, 

ychydig yn fwy diddorol. Mae ganddo ongl ddeuhedrol o 144°, sef 2/s o 360°. Gan mai 3/s o 

360° (sef 216°) yw'r gyfatebiaeth i 2/s o 360°, byddai'n rhaid i unrhyw ffurf gyfatebol gael ongl 

ddeuhedrol o naill ai dwbl yr ongl 108°, neu teirgwaith yr ongl 72°. Y gwrthrych sy'n 

cyflawni'r ddau ofyniad yma yw'r hexecontahedron rhombig (gweler Platiau 103 a 104) 

oherwydd bod ganddo onglau deuhedrol o'r naill ongl, 216° a 72°. Gall rhan o'r triacontahedron 

rhombig ffitio'n berffaith mewn i bob un o'r deuddeg encil seren pump onglog sy'n rhan 

annatod o ffurfiad allanol yr hexecontahedron rhombig, fel mynegir gan Blat 103, ond nid oes 

yno unrhyw batrwm cyferbyniol yn bosib lie byddai'r triacontahedron rhombig yn cael ei 

orchuddio'n gywir trwy eto ddefnyddio'r union un encil seren pump onglog o'r hexehedron
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rhombig. Nid oes llenwad llwyr o wacter felly yn bosib gyda'r tria- a'r hexe-contahedra 

rhombig.

Pel mae'n digwydd, mae'r hexecontahedron rhombig wedi ei ffurfio o'r cyfuniad o 20 

rhombohedron/hexahedron euraidd llym, gyda phob un hexahedron yn meddiannu'r onglau 

deuhedrol 72° a 108°, ill dau (gweler y ffurf uchafo fewn Plat 105). Yr un pen llym o bob un 

o'r 20 hexahedron yw'r hyn sy'n cyd-ymuno gyda'r eraill yng nghanol yr hexecontahedron 

rhombig, gyda'r pen arall o bob hexahedron yn ffurfio'r 20 fertig allanol. Serch hyn, mae yno 

rombohedron euraidd arall, y rhombohedron/hexahedron euraidd aflym, sy'n berchen beth a 

fyddai'n onglau deuhedrol cyflenwol 36° a 144° (gweler y ffurf isafym Mhlat 105). Mae'r naill 

fath o rombohedron/hexahedron wedi eu cyfansoddi o chwe wyneb rhombws euraidd ~ 63.435°. 

I'r cymhwysiad llym neu 'estynedig', mae yno dair ongl o ~ 63.435° sy'n ymuno at y naill 

begwn cyferbyniol; ac i'r cymhwysiad aflym, 'gwastatedig', tair ongl o ~116.565° yw'r hyn sy'n 

ymuno at y naill begwn cyferbyniol. Mae'n bosib cael ein twyllo gan ddehongliadu dau- 

ddimensiynol i feddwl (e.e. Livio, 2003: 206) fod y wynebau yn wahanol at y ddau 

gymhwysiad, ond mae'n hollol sicr fod.y ddau wedi eu ffurfio allan o'r rhombws euraidd ~ 

63.4350/ ~116.565°_y« unig. Yn wir, yr onglau deuhedrol yw'r hyn sy'n atgoffaol o'r onglau 

euraidd dau-ddimensiynol 72° a 108° sydd i'w gweld yn un frurfiad rhombws Penrose, a'r 

onglau 36° a 144° yn y Hall (gweler eto Blat 71). With gyfuno'r rhombohedron/hexahedron 

euraidd llym ac aflym, gellir llenwi gwacter tri-dimensiynol yn berffaith, ond hyn dim ond trwy 

batrymu di-gyfhodol. Yn wir, mae'n bosib creu'r sylwedd triacontahedron allan o'r ddau 

rombohedron euraidd yma, mewn gwir ddirfif:

A model can be built up from twenty rhombohedra, ten acute and ten obtuse, bounded by 
such rhombs. (The thirty faces of the triacontahedron are accounted for as follows. Seven of 
the obtuse rhombohedra possess three each, and nine of the acute rhombohedra possess one 
each. The remaining four rhombohedra are entirely hidden in the interior.)

(Coxeter, 1973: 26)

Pel eglurhad terfynol o'r onglau gwahanol sydd ynghlwm i batrymu dau- atri- dimensiynol, 

mae Plat 106 yn arwyddo'r tri rhombws (colofh chwith) sy'n gysylltiedig a dosbarthu llenwad 

gwacter dau-ddimensiynol a'i dadansoddwyd gennyf trwy gyfrwng patrymu Islamaidd (yr ongl
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36° yn cael ei ddangos yma fel bod yn gyfannol o fewn y model 72°), y rhain i'w cymharu 

gyda'r tri rhombws (colofii dde) a'u hamlygwyd gan y sylweddau sy'n medru llenwi gwacter tri- 

dimensiynol yn berffaith, lie mai 63.43495° yw'r ongl rhombig at y ddwy ffurf o'r 

triacontahedron rhombig; 70.52878° yw'r ongl rhombig at y dodecahedron rhombig 'crwybrol'; 

a'r rhombws amlwg o 90° (fel sgwar) sy'n creu'r ciwb. Noder fod y sgwar yn gyffredin i 

batrymu dau a tri- dimensiynol. Noder hefyd, yn dra neilltuol, arwyddocad y cymarebau rhifau 

cyfan, trigonometrig, mwyaf cysefin sydd i onglau llym y rhombi at, hyn yn eu trefri, (i) y ciwb, 

(ii) y triacontahedron rhombig a'r ddwy ffurf o'r hexahedron rhombig a (iii) y dodecahedron 

rhombig:

sin 90° = 1:1
tan 63.43495°= 2:1

sec (I/cos) 70.52878° = 3:1

[Noder:

Am ddealltwriaeth fwy eglur a phellach o'r materion a'u crybwyllwyd yn y tair rhan ddiwethaf, 

h.y. 3.10 Geometreg sylwedd a rhif. 3.11 Cysylltu gyda sylweddau Archimedaidd a Catalan a 

3.12 Sylweddau llenwi gwacter yn llwyr. efallai y byddai'n fuddiol yn awr i dros-gyfeirio 

gyda'r elfennau geometrig sy'n gynwysedig yn y rhan ynglyn a'r Arddangosfa sydd ar ddiwedd 

y traethawd yma a He bod y dystiolaeth ffotograffig - wedi ei gynnwys ar ddiwedd Cyfrol II - 

yn gweddu i wneud pethau'n weledol gliriach.]
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3.13 Troellennau

Mae llawer wedi cael ei wneud, gan rhai sylwebwyr, o'r ymdebygiad o'r 'droellen 

euraidd'/ 'golden spiral' i droellennau cyffelyb mewn natur, yn enwedig ffurf cregyn y nawtilws 

a'r abalone. Serch hynny, wrth gyfeirio at droellen benodol, logarithmig, y toriad euraidd, nid 

cragen y nawtilws sydd weithiau'n arddangos yn ei welediad y 'droellen euraidd', bron yn 

berffaith, ond rhai rhywogaeth.au penodol o'r abalone. [Mae clawr llyfr Mario Livio, sef The 

Golden Ratio, a hefyd llyfr Matila Ghyka, The Geometry of Life, ill dau yn portreadu troellen 

cragen y nawtilws, gyda'r cyntaf gyfeiriedig - yn anffortunus - yn arddangos anghysondeb 

amlwg gyda'i thema.] Mae rhai o'r gwahanol droellennau gnomonig dichonadwy a mwyaf 

cyffredin yn cael eu harddangos yn eithaf clir trwy esiamplau Ghyka ym Mhennod VI o'i lyfr, 

ac wedyn rhai eraill gennyf fi mewn esiamplau o fy narluniau dadansoddol manwl o rai 

cyfraneddau penodol sy'n gysylltiedig a'r traethawd hwn, h.y. Platiau 107,108 a 109. 

Gweler mai troellennau 5:4 a V<p o Blatiau 107 a 108 yw'r rhai sy'n ffurfio sail gyffredinol i 

droell pen y ffidil, ac sy'n ymdebygu i droellennau ffosiliau amonitau a chregyn rhai nawtilysiau 

penodol (Plat HOa) lie bod y droellen cp o Blat 109 yn ymdebygu'n fwy i'r abalone (Plat 

llOb), er eto fod yno sawl amrywiaeth yn bodoli.

C. Atseiniau Hanesyddol

3.14 Ystyriaeth Roegaidd ar fathemateg

Gwnaethpwyd cyfeiriad byrhoedlog at Plato yn gynharach, yn niweddglo i Ran 3.3 Gwir 

gymesuredd pum-blyg, mewn cysylltiad a natur 'un'., lie medrid datblygu allan ohono'r cysyniad 

o gyfranedd. Gan fod rhai o'r sylweddau rhagddywededig wedi eu henwi ar ei 61, sef yr 

athronydd Groegaidd, Plato (c.427-347 BC), efallai ei fod yn berthnasol ar yr ystod yma i wneud 

cyfeiriad mwy cyfiawn ato. Er mae'n amlwg ei fod fel arall wedi ei hydrwytho mewn 

gwybodaeth o'r hyn sy'n gysylltiedig a ffurf a chysondeb, hyn mewn termau rhif a geometreg, 

ill dau, mae Plato, yn ei Timaeus, yn darpar inni ddisgrifiad mathemategol mwyaf cwtog 

(Jowett, 2009: 135-137), yn wir, dim byd ynghylch y dodecahedron, oherwydd bod ei 

ddiddordeb yma, mae'n debyg, mewn cysylltu'r pedwar sylwedd geometrig cyntaf i'r 'pedwar
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elfen'/'four elements', wrth ddatblygu ei syniadau metaffisegol o'r ciwb fel 'daear'/ 'earth'. 

Mae'r agwedd yma tuag at 'fater' yn cael ei ragflaenu gan draethiad o natur rhif, gyda'i 

gynhyrchiad yn gread gan Dduw, ynghyd a'i gyfrifiant trwy broses ddechreuol o dynnu unedau 

'rhannol' - megis unedau unigol sydd o gyfartal werth - oddi with yr hanfod o 'gyfannvydd' 

cyfanfydol mwy (y 'cyfanrwydd' hwn i'w wahaniaethu o'r cysyniad o rifau 'cyfan') ac wedyn 

creu cyfraneddau rhifol allan o rifau 'cyfan', digamsyniol/gwahanol a'u crewyd trwy broses 

ddatblygiadol, cyfrodeddol o'r ychwanegiad trwy gyplysu neu o luosogi ac o leihad trwy 

dyniad neu o raniad o'r unedau unigol, 'rhannol', creiddiol, ac wedyn i wthio ymhellach yr 

egwyddor yma o gytgord mathemategol tuag at ei drawsnewidiad eithaf, trwy ei ddatganiad fel y 

natur tri-dimensiynol mwy eang o'r 'cosmos' planedol (Jowet, 2009: 115-117). Y cyfraneddau 

sy'n cael eu datblygu a'u disgrifio yma gan Plato yw'r union rai y gellir eu llunio o'r rhifau sy'n 

ffurfio'r Lambda (Plat 111), yr hyn sy'n cael eu cyfeirio atynt eto gan Plato, ond y tro hwn 

mewn cysylltiad a'r cysyniad o symudiad fel 'synhwyriad' (Jowett, 2009: 124). Mae Plato yn 

arwyddo sut y medrid generadu'r gymhareb Pythagoreaidd 256: 243 (44 : 3 5) allan o'r rhifau 

hyn. Cydweddiad cerddorol perffaith sy'n adlewyrchu ei ddisgrifiad o'r trefiiiadau hyn, ac sy'n 

gorffen gyda'r gymhareb bwysig o 256: 243, yw fel mai'r hanner ton leiaf (256/243) - i'w 

gaffael rhwng cyfyngau'r trydydd mwyaf a'r pedwerydd perffaith o'r raddfa Bythagoreaidd - 

yw'r cyfwng sy'n deillio o gyplysu dau gyfwng cyfartal (o 9/8) i greu'r trydydd mwyaf, 

Pythagoreaidd (9/8 x 9/8 = 81/64), wedyn i'w gymharu a'r pedwerydd perffaith (4/3). Mae'r 

cyfwng hanner ton yma (256/243) yn wahanol ac ychydig yn llai na hanner ton (16/15) y raddfa 

ddiatonig a'i cyfeiriwyd ato yn Rhan 3.8 Rhagarweiniad i gytgordiau 3D. lie mai'r cyfuniad o 

ddau gyfwng cyfan anghyfartal (9/8 a 10/9) sy'n ymwneud a chreu'r cyfwng llai o'r trydydd 

mwyaf, diatonig (5/4). Fel crynodeb:

(i) mae'r hanner ton Pythagoreaidd yn deillio o:

[8/9 x 8/9] x 4/3 = (8 x 8 x 4): (9 x 9 x 3) = (64 x 4): (81x3) = 256: 243, a 

(ii) mae'r hanner ton diatonig yn deillio o:

[8/9 x 9/10] x 4/3 = (8 x 9 x 4): (9x10x3) = 4/5 x 4/3 = 16:15
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Mae'r hyn y mae Plato yn ei esbonio yn tarddu o draddodiad cynharach ac o ffordd o fyw 

penodol a'u hymarferwyd gan ddilynwyr y mathemategwr ac athronydd, Pythagoras o Samos 

(amcanwyd tua 570-490 BC). Yn yr un ffordd ein bod yn gorfod dibynnu ar ysgrifau Plato i allu 

cael dehongliad o feddyliau ac o athrawiaeth Socrates, mae gwybodaeth ynglyn a Phythagoras 

yn dibynnu ar ysgrifau hanesyddol bobl eraill, felly mae bod yn ddiamod ynglyn a beth yn wir a 

feddyliodd yn amhosib: nid oes yno unrhyw beth wedi goroesi a allai fod wedi ei gofhodi gan 

Bythagoras ei hunan. Nid yw hyn efallai mor rhyfeddol os y tybied fod Pythagoras wedi 

bwriadu bod yn 'fewnoF guddiedig, fel y mae'r achos gyda'r Seiri Rhyddion - pwnc hynod 

ddiddorol arall sydd ychydig tu allan i gyrhaeddiad yr ymchwil yma - lie mai'r Beiblaidd sydd, 

iddynt hwy, yn cyd-fyw gyda'r mathemategol mewn defod gyfrinachol. Serch hyn, beth sy'n 

berthnasol yma, o dystiolaeth ysgrifau hanesyddol, ailadroddol, yw'r gred Bythagoreaidd fod 

gan rifau nodweddion neu bwerau pellach i'r hyn a fyddem efallai yn cyfrif iddynt yn 

gyfrifiadol. Mae'r ffurf a gymerwyd gan y fath gredau neu feddyliau hyn, yn 61 pob golwg, yn 

cael eu disgrifio a'u cynnwys ynyLife of Pythagoras gan lamblichus (c.245-c.325 AD) 

(Guthrie, 2010: 1-62), oedd yn gyfoes a sylwebydd arall, Porphory (234-C.305 AD); ond beth 

sydd o ddiddordeb a pherthnasedd penodol yma yw'r manylion sydd wedi eu cofhodi yn nrylliau 

sy'n dal i fodoli o weithiau Philolaus (c.470-c.385 BC), person nad oedd yn union gyfoes a 

Phythagoras - er bod PISt 112 yn cynnwys portread ohono (portread o'r 15ed ganrif hwyr) yn 

cydweithio gyda Phythagoras - lie ei fod yn esbonio mewn ychydig o fanylder pellach (Guthrie, 

2010: 95-102; allan o Boeckh) yr hyn a oedd Plato i'w ddisgrifio yn hwyrach yn ei Timaeus, gan 

cynnwys hefyd peth wybodaeth bellach ynglyn a'r Tetractys (Plat 111). Byddaf yn esbonio 

arwyddocad a phwysigrwydd y Tetractys yn y rhan nesaf.

[Fel person a'i soniwyd amdano yn gynharach mewn cysylltiad ag Elements Ewclid, roedd 

Boethius yn wybodus o ddrylliau Philolaus. Mae An(i)cius Manlius Severinus Boethius yn 

hanesyddol bwysig gyda'i ddyddiadau yn gwahaniaethu o fewn cyhoeddiadau rhwng 475 neu 

480 hyd at 524 neu 525. Mae'n ymddangos ei fod wedi ei effeithio gan, ac wedi ei ymrafael o 

fewn, y brwydrau cyson am bwer fel dilyniant i'r perthynas anghyfforddus rhwng yr athrawiaeth 

lem a gwleidyddiaeth ysgarol, mewnol o fewn Catholigiaeth Rufeinig a Bysantaidd ar yr un
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Haw, ac agweddau mwy rhyddfrydig ac addysgiadol o'r traddodiad allddyfodol o ddyneiddiaeth 

(i flodeuo nes ymlaen yn yr Oesoedd Canol) ar y Haw arall, er bod rhai yn ei hawlio fel merthyr 

Cristnogol. Serch hyn, mewn perthynas a'r testun o gyfrannedd rhifol a cherddoriaeth, mae ei 

De Institutions arithmetica yn gynwysedig o gyfieithiad i'r Lladin o De musica colledig 

Nicomachus ahefyd Harmonics Ptolemy (Sadie, 1980: Cyfrol 2, pp. 844-5) ill dau.]

Yr hyn sy'n bwysig ac yn berthnasol i'r traethawd hwn, mae'n glir, yw'r cyfeiriadau cyson 

yma at gytgord rhifol, yr hyn roedd y Groegiaid yn gwybod a weithreda yn tra phenodol o fewn 

cytgord cerddorol ond a gredant hefyd a allai ei ymroi yn fwy cyfanfydol, fel yr amlygir mewn 

dry 11 arall o waith Philolaus:

The world's nature is a harmonious compound of infinite and finite elements; similar is the 
totality of the world itself, and of all it contains... All things, at least those we know contain 
number; for it is evident that nothing whatever can either be thought or known, without 
number.

(Guthrie, 2010: 95)

Ond yr elfen o burdeb mathemategol diamod sydd i'w gaffael yng nghytgordiau cerdd a 

geometreg, ill dau, yw'r hyn a fynnaf ei wahaniaethu - yn wir, ei ymwahanu - o unrhyw 

gynghrair cydfynedol a dulliau llai cyfanfydol diduedd o gredu sy'n tueddu i amlygu eu hunain 

o fewn crefyddau pob diwylliant a gwareiddiad sydd fel arall yn fathemategol hyddysg, fel petai 

bod yno rhyw reidrwydd seicolegol mewn cydbwyso trefh gydag anrhefh, neu'r ochr chwith o'r 

hemisfferau ymenyddol gyda'r ochr dde, megis bod yno'r angheniad neu'r gafael o ryw ffurf 

cyfrodeddol a chymhleth o 'ymwahamad cyfunol' deuol.

3.15 Rhifau ffigurol

Mae'r Tetractys nawr i'w ystyried, oherwydd mae'n bosib fod Durer wedi ei ddylanwadu 

gan yr atseiniau cerddorol sy'n oblygedig o'i fewn. Yn y drefh 1, 2, 3 a 4, sy'n ymddangos fel 

dotiau ym Mhlat 111, mae'r rhifau i gyd, with eu cyfuno, yn cyfrifo i 10. Mae'n debyg fod y 

ffaith syml yma wedi dal rhyw arwyddocad cyfriniol penodol i'r Pythagoreaid (Heath, 1921: 

77). Mae'r un arwyddocad cyfriniol yma, sy'n cael ei roddi i'r rhif deg, yn priodoli hefyd o 

fewn y Qabalah Iddewig, lie bod yno drefhiant hierarchaidd a rhyngberthynol o hanfodion 

dwyfol i'w gweld yn ffurfiad y Sephiroth (Plat 113). [Gweler hefyd Rhan 3.16 Y Cabbalah.]
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Pa fodd bynnag, petaem yn cymryd y drefii 1, 3 a 5, sy'n deillio o nifer y trionglau sy'n 

ffurfiedig o'r dotiau, mae cyfiiniad o'r ddau rif cyntaf yn creu 4, sydd, ar 61 ei ymuno gyda'r 

trydydd rhif (5), yn gwneud cyfanswm o 9. Ai efallai mai gwybodaeth o ymarferion cyfriniol y 

Pythagoreaid a ddylanwadodd Diirer ar y cyntaf i weld rhyw arwyddocad cuddiedig yn fwy yn y 

rhifau penodol hynl Fel y cyfeiriwyd ato yn barod yn fy mhennod flaenorol, mae yno 

newidiadau i, neu rhyw amrywiadau o'r rhifau 4, 5 a 9 i'w gweld o fewn y dyddio o nifer 

sylweddol o'i weithiau sy'n atodol \Melencolia I: dim ond y tri rhif penodol yma y mae Durer 

yn eu newid.

Wrth ystyried trefh rhifau ymhellach, mae'r pwnc o'r hyn y medrid eu henwi fel arall yn 
rifau Groegaidd 'trionglog', 'sgwar' ahyd yn oed 'hirsgwar' (Heath, 1921: 76-84, Vol. I), yn 
datblygu i fod rhyw faint yn fwy cymhleth a lie bod y geometreg yn cael ei gyflwyno braidd yn 
wahanol o'i gymharu a'm dehongliad penodol i o fewn Plat 111, sydd gyda'r bwriad o 
gyfannu'r ddau gategori cyntaf fel efallai eu gwelwyd gan Durer, ond nad ydynt felly wedi eu 
gosod mor gyfleus o fewn cyfundrefn enwol y llenyddiaeth safonol. I arbed unrhyw ddryswch, 
ac i amlygu arwyddocad y defnydd a'i gwnaed o ffurfiau geometreg gan fathemategwyr y 
Groegaidd cynnar, fel dehongliad ac esboniad ychwanegol o ddodi rhifau mewn casgliad ac o 
drefni olynol, rwyf felly nawr am gyflwyno'r pwnc ychydig yn gliriach.

Ystyrier nawr Blat 114. Yn gyntaf, mae yno'r rhifau 'trionglog' sy'n medru, fel estyniad o'r 

Tetractys, parhau yn ddiddiwedd, gyda phob un rhif yn cynyddu mewn maint yn 61 y mynegiant 

algebraidd 'nfed term'/ 'nlh term' [2 (n + 1) / 2]. Y bwriad mewn lleoli'r dotiau neu wrthrychau 

rifo/counters o fewn ffram geometrig, fel unedau unigol, yw cynorthwyo ac ysgogi 

deallusrwydd rhifol trwy gynrychioliad gweledol, yn gyffelyb i sut y mae plentyn yn dysgu 

cyfri'n ymarferol gyda gwrthrychau rhifo. Mae'n bwysig deall nad yw'r rhifau yma yn 

cynrychioli mesuriad/measurement neu fesur gofodol/spatial quantification yn yr un ffordd y 

mae rhifogrwydd fel arall yn cael ei ddemyddio mewn geometreg. Yn y man yma, mae'r 

geometreg yn codi'n llwyr allan o leoliad unol ac unffurf o 'bwyntiau' unigol. Dylid ystyried y 

'pwyntiau' yma fel yn cynrychioli uned ofainfioli, nid fel pwyntiau arwynebol neilltuol gyda 

bylchau mesuradwy, penodol a chymharol rhyngddynt. Yma, mae unrhyw ffurf geometregol yn 

codi trwy ddamwain, megis ffurfiad eilaidd. Cyfeiriwyd at y fframiau ongl-gywir sy'n cynnwys 

a dal pob un casgliad rhifol fel gnomonau gan y Groegwyr, er y defiiyddiwyd y gair yma 

ganddynt hefyd mewn perthynas i weithred gwahanol.
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[Ni allaf orbwysleisio'r gwahaniaeth sy'n cael ei wneud yma, rhwng (i) y rhifogrwydd o 

strwythur geometregol, lie bod amgyffrediad o rif ac o gyfwng, ill dau, yn gysylltiedig a'i gilydd 

ac yn hollol gyfannol (yn wir, yn anllygradwy) a (ii) geometreg sy'n cael eiymroi i strwythur 

rhifol. Yr olaf sy'n cael ei ystyried nawr yn y rhan penodol yma, yn debyg iawn i'r hyn sydd 

i'w weld yn y ddau strwythur, sefElfen 88 (Plat Al) a Chyjundrejh ddirywiedig RNA (Plat B4 

a B5), a'u cynlluniwyd gennyf i i fynegi ffurfiau rhifol eithaf cymhleth ond tra gwahanol i'w 

gilydd, y rhain wedi eu ffurfio yn ddelfrydoledig ond yn addysgiadol a geometregol gywir 

(gweler y Cyflwyniad)].

Yn ail, mae yno'r rhifau 'sgwar'. Yn wahanol i rediad y rhifau 'trionglog' (1, 3, 6, 10, 15...) 

He bo'r rhifau yn cael eu hymwahanu gan y gyfres rifyddol 2, 3,4, 5... mae'r rhifau yn y 

rhediad rhifol 'sgwar' (1, 4, 9, 16, 25... , neu I 2, 22, 32, 42, 52 ...) yn cael eu hymwahanu gan y 

gyfres rifyddol 3, 5, 7, 9..., yn 61 y mynegiant algebraidd n2. Dymable efallai y cafodd Diirer ei 

ddiddori ymhellach dan gyfaredd gan y ffaith mai 5 yw'r gwahaniaeth rhwng y rhifau 'sgwar' 4 

a 9, megis 22 a 32 .

Mae yno wedyn y rhifau 'hirsgwar', a'u henwyd fel hyn oherwydd ei fod yn bosib gosod y 

rhifau 6,12, 20, 30..., sy'n deillio o [n (n+1)], yn hwylus o fewn rhwyll hirsgwar ymledol a'u 

cynhaliwydgan ategu'nailadroddol, pob ua gnomon sy'n creu'rtrefhiad rhifyddol 4, 6, 8,10... 

(y rhifau yma yn tarddu o 3+1, 4+2, 5+3, 6+4). Mae'r rhifau 'hirsgwar' yn atseinio hefyd 

megis (2 x 3 = 6), (3 x 4 = 12), (4x5 = 20), (5x6 = 30). Yn dra diddorol, gellir nawr ystyried y 

rhifau 6,12, 20,30 fel bod yn gynnwys o fewn dosbarthiad y sylweddau Platonig (gweler eto 

Pltt 94), yn amrywio fel y nifer o naill ai wynebau, fertigau neu ymylon. Byddai'n ddengar 

ceisio priodoli rhyw fath o arwyddocad i'r hyn, oddieithr nid oes yma ond hynodrwydd. Mor 

hawdd y byddai cyfrif i rif, neu idrefhiad, rhyw ansawdd cyfriniol, lle'n ddinod mai dim ond 

priodoledd didueddllwyr sydd i rifau o fewn cyd-destun pur fathemategol; nid fod mathemateg 

yn syml; dim ond rhifau sydd. [Mae yno gyfeiriad cynnar at a disgrifiad sylfaenol o'r rhifau 

'trionglog', 'sgwar' a 'hirsgwar' ynghyd a'u gnomonau i'w darganfod yn nrylliau Philolaus 

(Guthrie,2010:98/99).
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3.16 Y Cabbalah

Y gwrthrych sy'n cael ei gysylltu'n fynychaf gyda'r Cabbalah yw'r Sephiroth, esiampl ohono 

sy'n rhoddedig megis Plat 113, a'i gyflwynwyd yn barod ar ddechrau'r rhan ddiwethaf a hefyd 

ei grybwyll yn fy Nghyflwyniad mewn cysylltiad a mynegiant gweledol mwy diweddar gan 

Ansehn Kiefer. Ymddengys nawr fbd yno peth tebygrwydd rhwng (a) y fFordd y gwnaethpwyd 

cysylltiadau dichonol gan y Pythagoreaid rhwng rhifau ac elfennau y tu allan i'w pur priodoledd 

cyfrifiadol a (b) y mabvvysiad a 'chyfundoddiad' canlyniadol gan draddodiad Cabbalah Iddewig 

o'r fath gysylltiadau, eu tarddiad, yn nhyb rhai (Mathers, 2005: 21), yn 61-ddyddio'r 

Pythagoreaid; amlygir hyn gan gydfodaeth braidd yn fwy cymhleth rhwng rhifau a nawr 

llythrennau, a hyd yn oed ffenomenau gweledol, neu ddychmygol. Mae'n anffortunus fod 

llawer o'r llenyddiaeth sy'n gysylltiedig a'r Cabbalah yn ami yn ffwndrus ac anghyson ond, 

with weithio o'r llenyddiaeth o gyhoeddiadau cynnar, mae'n glir fod yno gysylltiadau yn cael eu 

gwneud gan y gweithredwyr a sylwebwyr cynnar hyn rhwng (i) llythrennau cysegredig Hebraeg, 

(ii) enwau cysegredig yn ffurfiedig o'r llythrennau hyn a (iii) priodoliad a gwerth rhifyddol i'r 

llythrennau hyn, h.y. gematria, ynghyd a'r (iv) amlygiad corfforol o dduwdod fel eu disgrifiwyd 

gan yr ymadroddion llenyddol a rhifol hyn.

Ystyrier nawr y dam yma allan o Bennod in un llyfr Cabbalaidd penodol, sefSPRA 

DTZNIOPVTHA neu The Book of Concealed Mystery, wedi ei gyfieithu o'r Lladin yn 1887 gan 

Samuel Liddel MacGregor Mathers, sy'n bodoli fel y cyntaf o beth mae'r cyfieithydd yn ei 

ystyried fel y tri llyfr mwyaf pwysig o'r hyn mae'n ei alw yn "Zohar":

14. Those nine (paths of Microprosopus) are evolved from the perfect name (that is, 
from the understanding or mother, in whom they were conceived; for unto her 
pertaineth the name IHVH, which is Tetragrammaton expressed and Elohim hidden, 
which form the nine in power). And thence are they planted into the perfect name, 
like as it is written, Gen. ii. 8: "And IHVH ALfflM planted" (that is, these nine 
letters of the perfect masculine and feminine name, so that they may be a garden - 
that is, Microprosopus in action).

(Mathers, 2005: 82)

[Microprosopus yw'r enw cyfunol at y naw Sephira lleiaf, islaw'r un cyntaf. Mae'r 

Macroprosopus yn gyfuniad o'r deg Sephira, megis y Sephiroth neu'r SPIRVTH, gyda 

KETHER yn Goron/Crown, fel y Sephira cyntaf a'r naw eraill wedi eu henwi, yn 61 eu trem
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ddisgynnol: CHOKHMAH, BINAH, CHESED, GEBURAH, TIPHERETH, NETZACH, HOD, 

YESOD MALKHUTH.]

Yn ychwanegol i roddi rhyw arwyddocad eel i'r elfen o ddelweddi wynebol trwyddi draw'r 

cyfieithiad ymao'r tri llyfr, yn enwedig i'r nodwedd o'r barf, mae yno yma, fel mewn mannau 

eraill o fewn y testun, ymgais i benodi arwyddocad i ryw berthynas cyfriniol rhwng Dwyfoldeb 

a'r gwerthoedd rhifyddol a'i rhoddwyd i lythrennau Hebraeg ac i'w trefhiadau fel geiriau. Yn yr 

achos a'i dyfynnwyd, rhoddir arwyddocad i'r rhaniad o naw mewn i bedwar a phump. Daethom 

ar draws esiampl gyffelyb o'r gematria hyn ym Mhennod 2, Rhan 2.11 Y sgwar hudol (Plat 43) 

lie, yn yr achos hwnnw, gwnaethpwyd gysylltiad rhwng y deng lythyren gyntaf o'r wyddor 

(megis lythrennau 'dwyfol') a'r rhif naw ei hunan, lie eto bo'r rhif cyntaf yn cael ei ddieithrio 

yma fel symbol o ddwyfoldeb unigol.

Yn gyferbyniol i'r cyhoeddiad uchod gan MacGregor Mathers, mae'r crynodeb eithaf cwta 

sydd gan Gershom Scholem o'r Zohar honedig-ddywededig, dan y teitl Zohar: The Book of 

Splendor (Basic Readings from the Kabbalah), yn rhyddieithol iawn, yn fyr ac yn syml, lie bod 

yno ond un cyfeiriad prin yn cael ei wneud at enwau dwyfol, hyn yn gysylltiedig a'r deg 

Sephira; mae cychwyniad y Zohar, yn 61 yr awdur, yn dyddio'n 61 i'r Cabbalwyr Sbaeneg o'r 

cymod 1300. Dyma'r cyfeiriad:

But when He had created the shape of supernal man, it was to him for a chariot, and 
on it he descended, to be known by the appellation YHVH, so as to be apprehended by 
his attributes and in each particular one, to be perceived. Hence it was he caused 
himself to be named El, Elohim, Shaddai, Zevaot and YHVH, of which each was a 
symbol among men of his several divine attributes, making manifest that the world is 
upheld by mercy and justice, in accordance with man's deeds.

(Scholem, 1949: 52)

Mae'r cyfeiriad uchod at y 'cerbyd'/'chariot' yn unol a phwnc cyfriniaeth Iddewiaeth 

Ahnaeneg a'i defnyddiwyd gan Kiefer fel ei thema at ei Merkaba, yr hyn y cyfeiriwyd ato, with 

daro, yn fy Nghyflwyniad. Er hyn, fe all 'ddarlleniadau sylfaenol' Scholem (ei 'basic 

readings') gamarwain y darllenwr detholus ynglyn a chynnwys llawn y Zohar, oherwydd mae 

Charles Ponce, yn ei Kabbalah: An Introduction and Illumination for the World Today, yn 

datgan fod 'the published editions of the Zohar occupy some 2,500 pages' (Ponce, 2004: 47) ac
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yn arwyddo ymhellach y fath o themau sy'n cael eu hystyried, y rhai hynny a fyddai wedi 

cynnwys pynciau Cabbalaidd a'u manylwyd gan Mathers a hefyd Gikatilla; Gikatilla sydd i'w 

ystyried nesaf.

Y ddelwedd benodol yma o'r Sephiroth a'i dangoswyd gennyf (Plat 113) yw'r tudalen teitl i 

gyfieithiad Lladin Paulus Ricci, dyddiedig 1516; cyfieithiad yw hyn o'rtraethawd Cabbalaidd, 

canoloesol hwyr gan Abraham Joseph Gikatilla (1248-ar 611304), a'i henwir Portae Lucis, neu 

Gates of Light, lie mae'n gwneud nifer a sawl cysylltiad amrywiol o'i fewn rhwng geiriau 

Hebraeg, gyda'u ffurfiau llythrennol, tybiedig arwyddocaol, fel eu canfuwyd o fewn y Torah, 

a'r traddodiad llafar Iddewig. Mae traethawd Gikatilla yn un helaeth, ac yma mae yno'r arfaeth 

i wthio'n gryf ddeallusrwydd arferol y Cabbalwyr o arwyddocad 'geiriau' o fewn y Torah 

ysgrifenedig, hyn mewn perthynas a materion dynol, ond hefyd mewn perthynas a rhyw 

strwythur tremedig. Mae hyn yn cael ei amlygu gan y ddau ddetholiad sy'n dilyn:

[1.] 
And it is said:

My eyes are fixed on You, O YHVHADoNAY, I seek refuge in you...
(Psalm 141:8)

You also must know that when these two Names are joined together as one, YHVH is 
altered in the way it is vocalised and is pronounced ELoHIM, which alludes to the 
attribute ofBINaff and that unites with the attribute MaLCHUT, which is known as 
ADoNAY.

(Gikatilla, 1994: 153)
[2.]

For the Tree of Knowledge's essence is the Tree of the Sphere of Knowledge, which 
is the Middle Line. Just as the Tree of Life is the tree of the Sphere ofBINaH, so 
MaLCHUT is the Tree of Knowledge. This is encoded in the letters hay, vav, hay: 
first hay - ChaYYiM; vav - the Tree of Life; last hay - the Tree of Knowledge. The 
essence of this is reflected in the communing of those who know the secrets of the 
heavenly emanations.

(Gikatilla, 1994: 219-220)

Mewn ystyriaeth o'r uchod, mae'n werth ymchwilio ymhellach mewn i amlygiadau corfforol 

y Sephiroth gweledol, nawr yn nhermau ei ymhlygiadau geometregol a'r cyfrannau rhifol sy'n 

gynnwys o'i fewn, hynny mewn ychwanegiad i'r hyn a'i mynegwyd yn flaenorol ynglyn a'r 

arwyddocad a'i rhoddwyd trwy Qabalah i lythrennau a'u trefhiadau dilyniannol, gyda'u bont 

wedi eu cysylltu'n gadarn hefyd a rhif yn feintiol. [Mae Qabalah yn gyfystyr a Kabbalah, ac yn
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fwy cyson gyda'r QBLH Hebraeg (Mathers, 2005: 2).] Mae'n eithaf posib y byddai Dtirer wedi 

bod yn ymwybodol o'r ddelwedd benodol yma - os nad yr un yma'n neilltuol, un tebyg iddo - 

ac o gynnwys yr ysgrif symbolaidd gynhwysfawr fel cyfeiliant, hynny rhai blynyddoedd cyn 

bod y llyfr wedi ei gyhoeddi. With ystyried bod argraffydd y llyfr yma, Johann Miller o 

Ausburg, wedi ei leoli heb fod ymhell o Nuremberg, mae'n bosib fod Durer ei hunan wedi cael 

y cynnig yn y He cyntaf i ddarparu'r argraff hwn, neu efallai ei fod wedi bod yn wybodus o'i 

gyhoeddiad ar ddyfod wrth ystyried y cylchoedd roedd yn ei dramwyo. Petai hyn oedd y 

sefyllfa, ydi e'n bosib fod Durer efallai wedi ei ddylanwadi gan y fath ddelwedd ac ysgrif 

gynorthwyol i ddodi mewn cod, rhywbeth gydag arwyddocad neilltuol yn y teitl, Melencolia I, 

ac yn wir ei osod o fewn yr argraff ei hunan, yn debyg i'r hyn a'i hawgrymwyd ym Mhennod 2, 

Rhan 2.11 Y sgwar hudol? Pa fodd bynnag, yn y cyswllt penodol yma, efallai mai'r hyn roedd 

Durer yn ei wneud oedd penodi gwerth rhifol i bob un llythyren yn ddilyniannol o fewn yr 

wyddor Almaeneg, megis y byddai cyfanswm y rhifau sy'n gyfystyr a'r pum llythyren gyntaf o 

MELENCOLIA I, sef M(13), E (5), L(12), E(5) ac N(14), wedyn yn union gyfartal a chyfanswm 

y pum llythyren nesaf, ynghyd a'r I ar y diwedd, megis bod C(93), O915), L(12), 1(9), A(l) ac 

1(9) yn gweddu fel y ffurfiad olaf. Cyfanswm y ddau ran cyfartal yw 49 - rhif sy'n arddangos 

dau o rifau 'cyfareddoF Durer, h.y. 4 a 9 - rhif sydd ei hunan, efallai trwy ddamwain, ond yn 

arwyddocaol, yn gweddu fel rhif 'sgwar' (72). Mae yno hefyd gydbwysedd arall o fewn 

llythrennu'r MELEN: COLIAI ddyfaliadol, lie bo nifer y llythrennau sydd mewn defhydd i'r 

naill ochr a'r Hall, yn cyfleu'r gymhareb 5: 6, sy'n bodoli, yn arwyddocaol, fel y cyfwng 

cerddorol 'pruddglwyfus' o'r trydydd lleiaf. Dyfaliad llwyr yw'r hyn eto, dyfeisgarwch hyd yn 

oed, ond gan fod y fath grediniaeth a gweithrediadau yn ymddangos eu bod yn rhemp o fewn 

cylchoedd y tu allan i'r byd Catholig, ac yn ddichonol wybodus i'r dyneiddion mwyaf 

ymholiadol, efallai fod hyn yn fwy na phosibiliad anhebyg.

Mae nawr yn ddichonol bosib fod yr argraff yma - lie bod Gikatilla i'w weld yn dal y 

Sephiroth a myfyrio o'i gylch - wedi ysbrydoli Durer hefyd i ddyfeisio'r geometreg sy'n 

tanseilio ei bolyhedron. Ystyrier eto Plat 113. Gellir ystyried mai cynrychioli polareddau 

gwrywaidd a benywaidd mae'r Sephira cyntaf ac olaf yn eu gwneud. Ac eithrio'r ddau yma,
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h.y. Kether a Malkhuth, mae yno geometreg ddiddorol yn codi lie bod rhombws trychedig, wedi 

ei amlinellu o'rpum Sephira uchaf sy'n weddill (Chokhmab, Binah, Chesed, Geburah a 

Tiphcreth), yn cael ei ymuno - gyda'r Sephira canolog (Tiphereth) fel dolen gyswllt - i'r 

pedwar Sephira isaf (Tiphereth, Netzach, Hod a Yesod) sy'n ffurfio rhombws perffaith, gyda 

Tiphereth (y Sephira canolog) yn gyffredin i'r ddwy ffurf. Er hyn, wrth edrych ar rai delweddau 

eraill o'r Sephiroth, lie nad yw'r Sephira unigol wedi eu cyfunioni mor gyfleus, nid yw hyn yn 

perthyn. O ganlyniad, byddai'n rhaid ystyried damcaniaeth fel hyn fel bod yn dra thenau ac 

sydd ond yn dal dwr fel posibilrwydd os mai'r union ddelwedd yma a'i gwelwyd yn ddichonol 

gan Durer a'i fod wedi ei ysbrydoli ganddo o ganlyniad. Gan fod yno 16 llwybr cyfimol, gyda 

fforchiad i'r ail a'r trydydd Sephira, mae'n bosib fod hyn hefyd yn atseiniad rhifol arall a allai 

fod wedi ei gario ymlaen o fwriad, a'i gogynnwys o fewn sgwar hudol, 42, Melencolia I,

3.17 Posibiliadau pellach o symbolaeth

O dystiolaeth bellach o ymarferion diddorol eraill mewn dyddio a allai fod yn gryf 

gysylltiedig a, neu hyd yn oed eu priodoli i, Durer, mae'n rhaid nawr ystyried os mai'r dylanwad 

cychwynnol o un person penodol a allai yn wir fod wedi amlygu arwyddocad y rhif pedwar - fel 

cyfeiriad dichonol at y Tetractus - ynghyd ag efallai patrymau rhifol eraill a fyddai'n 

gysylltiedig, ac a allai'n ddichonol fod wedi bod yn gyfrifol am gychwyn diddordeb datblygiadol 

Durer yn natur a 'phosibiliadau' rhifau a llythrennau. Cyn agor ei weithdy ei hunan yn 

Nuremberg yn 1495, hyn yn syth ar 61 dychwelyd o'i daith gyntaf i'r Eidal, roedd Durer wedi ei 

brentisio i'r gweithdy mwyaf dadleuol bwysig yn Nuremberg ar y pryd, hynny o weithdy 

Michael Wolgemut (1434-1519). [Roedd y brentisiaeth yma am dair blynedd, yn cychwyn ar 30 

Tachwedd 1486 (Bartrum, 2003: 92-93) ac, o ystyried dyddiad dechrau'r brentisiaeth, mae'n 

bosib bod y cysylltiad hwn rhwng Durer a Wolgemut wedi ymestyn ymhellach na 1498 ac felly 

mewn i 1490.] Yma, byddant yn ymgymryd a chomisiynau i ddarparu platiau argraffiadol i 

gyhoeddiadau megis y Nuremberg Chronicle pwysig a'i cwblhawyd yn derfynol a'i gyhoeddi 

gan Anton Koberger yn 1493; ond roedd yno hefyd ymgymryd a dyluniadau at gyweithiau 

gwydr lliw, hyd yn oed (mae'n ymddangos) tuag at eu cyflawniad terfynol ganddynt mewn
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gwydr (Brown, 1992: 100-101). Esiampl ogomisiwn cyffelybyw'r panel (Plat 115), dyddiedig 

1487, sy'n portreadu - mewn manylder cain iawn - gwr o'r enw Dr Lorenz Tucher, un o nifer o 

unigolion a'u portreadwyd o deulu pwysig a dylanwadol o Nuremberg. [Noder fod y portread o 

Ursula Tucher (Plat 115b), dyddiedig 1478, yn cael ei briodoli i Wolgemut a bod yr addurniad 

rhwng yr enwau yn gyffelyb i'r addurniad a'i defnyddiwyd gan Diirer rhwng y gair 

MELENCOLIA a'r I yn Melencolia I.] Pa fodd bynnag, beth sy'n bwysig ei nodi ynglyn a'r 

panel gwydr lliwiog yma yw'r ffurfiad o'r rhifpectwar. Mae'n rhaid felly ystyried yn ddwys 

mai efallai gwaith Durer yw hwn; roedd Diirer yn cael hyfforddiant gan Wolgemut ar yr union 

gyfnod yma. Os nad gwaith Diirer sydd yma, mae'n debygol mai Wolgemut fyddai'n gyfrifol. 

Serch hyn, efallai nad yw'r awgrymiad hyn yn cyd-fynd yn union gyda'r hyn sydd wedi ei 

ddatgan mewn man arall:

The changing relationship between designers and craftsmen in the later Middle Ages is 
revealed by a comparison of the working practices in the Nuremberg workshops of 
Michael Wolgemut and Veit Hirschvogel the Elder. In the studio of Wolgemut, where 
Durer trained as a young man, members of the atelier were involved in every stage of 
the execution of the workshop's stained-glass commissions. Durer and his pupils, on 
the other hand, produced numerous designs for stained glass, but were not involved in 
their technical execution.

(Brown, 1992: 97)

[Yn 1499, roedd Durer i beintio portreadau o Hans a Felicitas Tucher, yn ogystal a Niclas ac 

Elsbeth Tucher, cyfansoddiadau sy'n atgoffaol o bortreadau a'u gwnaethpwyd eisoes o aelodau 

o'r teulu hwn ac sydd wedi eu priodoli i Wolgemut. Ym mhortread Esbeth Tucher gan Durer 

(Plat 116), mae'r ystyr i beth allai fod y llythrennau MHI MNSK sydd i'w gweld ar rwymyn e'i 

phensgarff yn hynod ddiddorol, a He mai dim ond y llythrennau ?H? MNSK sydd i'w gweld yn 

glir. Yn yr un modd, mae yno ddirgelwch yn y ffordd hynod y mae ei henw wedi ei ysgrifennu 

uwchben y dyddiad, ar y dde uchaf, megis ELSPETNICLA TVCHERNZ67L, ond lie bod y 

ddau arwyddnod olaf heb fod yn sicr; efallai mai rhyw addumad o T sydd yma: mae'n anodd 

dweud.]

Yr hyn sy'n ofynnol ei ystyried nesaf yw dyluniad paratoadol ychydig yn ddiweddarach, 

dyddiedig 1502 (Plat 117a), megis cynllun at ffenestr wydr lliw arall (Plat 118), panel sy'n 

cyfeilio un arall, sef portread o Dr Sixtus Tucher, y cynnyrch terfynol yn cael ei gyflawni gan
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weithdy Viet Hirschvogel yr Hynaf/the Elder. Byddwn i'n cwestiynu'r priodoliad sy'n cael ei 

roddi i'r 'so-called Benedict Master, an artist in the circle of Albrecht Durer' (Brown, 1992: 97) 

at gynhyrchiad y dyluniad gwreiddiol gan fod llythrglwm arwyddluniol Durer i'w weld, os ond 

braidd, uwchben yr EM ar ddiwedd COLLOCEM (delwedd isaf, Plat 117b). Mae hyn yn cael 

ei ategu gan y datganiad, mewn perthynas a'r un ffenestr wydr lliwiedig, '...a trefoil window 

after a design by Albrecht Durer, attributed to the workshop of Veit Hirsgovel the Elder, 

showing Death on Horseback Taking Aim at Provost Dr Sixtus Tucher, dated to 1502' yn 

Rhifyn/Issue 39 (Ebrill 2010) o Vidimus (http://www.vidimus.org, 15.11.11). Yn rymus, 

1502 yw dyddiad marwolaeth tad Durer, ac fe welwn yn glir yn y darlun yma y ffurfiad 

anarferol o'r pump; nid yw'r dyddiad yn ymddangos y panel gwydr. Er hyn, beth sy'n dal yn 

benblethol - ac sy'n parhau'r dyfaliad o bwy yn union a allai fod wedi bod yn gyfrifol am y 

lluniad - yw'r ffaith nad yw Durer, cyn belled ag y gwyddom i, yn ymddangos ei fod wedi 

demyddio, yn unrhyw un o'r gweithiau sy'n wybodus i mi, yr amrywiad penodol yma o'rpump, 

nac, yn wir, y fersiwn Z o'r 2 (delwedd uchaf, Pl&t 117b). [Byddaf yn crybwyll yr amrywiadau 

hyn, tua diwedd Rhan 3.19 Cysylltiad dichonol Ffleminaidd ac eraill. mewn cysylltiad a'u 

cynhwysiad ysgrifenedig o fewn y gwahanol argraffiadau o Margarita Philosophica Gregor 

Reisch.] Ond mae'n rhaid mynd yn 61 at brentisiaeth Durer i Wolgemut i geisio rhoi at ei gilydd 

rhyw ddamcaniaeth gredadwy at paham fod yno gymaint o anomaleddau.

Mae yno mewn bodolaeth ddarlun paratoadol at y wynebddalen i'r Nuremberg Chronicle 

(Plat 119) a'i gwneuthurwyd yng ngweithdy Wolgemut. Mae pwysigrwydd y gwaith arbennig 

yma - a'i cyhoeddwyd gan y dylanwadol Anton Koberger - wedi ei amlygu yn barod, ac mae'r 

comisiwn cychwynnol yn 1487-8 (Bartrum, 2003: 96) i ddarparu'r darluniadau sy'n cyd-fynd a 

chynnwys llenyddol y dam sylweddol yma o waith yn cyd-daro yn union gyda phrentisiaeth 

Durer yng ngweithdy Wolgemut, ac felly mae'n eithaf posib bod y gwaith paratoadol at dorlun 

pren y wynebddalen yma wedi bod yn ei wedd cynlluniadol cyn y dyddiad sy'n gyfunedig o 

fewn y lluniad rhagbaratoawl, megis 1490. Yr hyn sydd o ddiddordeb yw'r cyfluniad anarferol 

tfipedwar. Nid yw'r dyddiad wedi ei drosglwyddo i'r dabled wag sydd o fewn y copi terfynol 

a'i sylweddolwyd yn y llyfr argraffedig; mae hyn mewn cydymfrurfiad a chod datblygedig at
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atgynhyrchu gwaith gwreiddiol a lie na fyddai rhai manylion hynod o fewn y lluniad gwreiddiol 

neu baratoadol yn cael eu cynnwys, hyn mewn cydnabyddiaeth o waith gwreiddiol yr arlunydd 

(Wood, 2009: 11-13 [cyf. Saesneg]). Efallai, felly, mai'r union god hyn sy'n esbonio'r achos 

blaenorol o'r dyddiad sy'n golledig yn ffenestr wydr Tucher.

3.18 Wolgemut a'r Portread o 'Ddvn Ifanc '/Portrait of a 'Youne Man'

Yn 61-ddyddio hyn, mae yno bortread o 'ddyn ifanc' (Plat 120), sy'n ddyddiedig 1489, ac 

wedi ei beintio, yn 61 y tyb, gan Wolgemut, gyfaCrpedwar wedi i gyflunio eto yn yr un modd 

idiosyncratig yr oedd Diirer ei hunan i'w gynnwys yn y dyddiadu o'i hunanbortread o 1493 

(gweler eto Plat 10). Ydi e'n bosib mai portread o Durer, y prentis, yw'r portread yma o 

'ddyn ifanc', ac a all hyn felly arwyddo'n bellach ddylanwad dichonol cychwynnol ac o 

bwysigrwydd Wolgemut; yn wir gallai fod mai hunanbortread o Diirer ei hunan sydd yma? 

[Mae wedi ei nodi yn fy Nghyflwyniad ac yn fy Niweddglo nad yw Detroit Institute of Arts, 

Michigan, sy'n berchen ar y portread yma, wedi medru cynnig bam ynglyn a'r posibilrwydd 

hyn, nac yn wir i fedru cynnig unrhyw brawf cadarnhaol tuag at eu priodoledd nhw eu hunain. 

Mae yno nodweddion sy'n hynod debyg o fewn y ddau bortread; tebygrwydd yn eu 

cyfansoddiad, ac yn lleoliad y dyddiadu. Ymhellach i hyn, roedd Durer ei hunan i wneud 

portread o Wolgemut (Plat 121a), a'i anodi yn ddiweddarach i gynnwys y dyddiad o farwolaeth 

ei gyn-feistr yn 1519, yn arwyddo fod y portread yn debygrwydd o Wolgemut yn y flwyddyn 

1516 pan roedd yn ddwy ar bedair ugain mlwydd oed. Yn yr anodiad hwn (gweler Plat 121b), 

mae'r now wedi ei gyflunio'n idiosincratig. Yn ddiddorol, mae'n bosib fod y dyddiad 

gwreiddiol wedi cael ei newid yn ddichelgar, gyda'r 1 rhwng y 5 a'r 6 o fewn y dyddiad yn 

ymddangos yn debyg i'r llythyren fechan u (gweler Plat 121c). [Yn anffortunus, nid yw hyn yn 

amlwg, oherwydd mae llawer o'r delweddau sy'n ddarpar ar y Rhyngnvyd yn ymddangos fel eu 

bont wedi eu newid, a'r nodweddion hyn wedi eu hamlygu rhywfodd megis bod y dyddiad yn 

ymddangos mewn llawr i ddelwedd fel y 1516 gwreiddiol; byddai'n rhaid felly gweld y portread 

ei hunan i fedru cadarnhau.] Os ei fod yn wir fod y dyddiad wedi ei newid gan Diirer, ond nid 

yw'n glir ei fod, a allai hyn fod yn symbolaeth guddiedig ychwanegol, megis teymged bersonol,



166

o'r cyn 'ddisgybl' i'r 'meistr', oherwydd mae'n bosib fod y v - yr ail lythyren yn enw Durer - 

wedi ei fwriadu i sefyll am y rhif dau o fewn yr ail-ddyddio dichonol i 1526, a'i fod efallai wedi 

ystyried ei hunan mewn dyled iddo, ac felly yn 'ail' i'r meistr a thywysydd dwys a'i cyflwynodd 

yn ddichonol i'r cyfrinachau cudd o feddwl rhifol? Mae hyn yn dra thybiedig, ond nid y tu allan 

i ffiniau posibilrwydd. [With ystyried y dyddiad 1526, mae'n ddiddorol fod Durer wedi 

cynnwys peth symbolaeth ddiddorol o fewn ei bortread o Johannes Kleberger, portread sydd o'r 

un dyddiad (Plat 125a). Fe ystyrir y symbolaeth o fewn y portread hwn yn fuan yn Rhan 3.20 

Dylanwadau dichonol pellach.]

3.19 Cysylltiad dichonol Ffleminaidd ac eraill

Yn y man yma, dymunaf anvahanu a chanolbwyntio'n fyr ar ffynhonnell fwyaf tebygol y 

cyfluniad anarferol o'r rhif 4 o fewn cynllun dichonol Diirer, a He bod Wolgemut hefyd, os yn 

wir fod hyn yn gyfeiriedig i Wolgemut, wedi cael ei ddylanwadu i fabwysiadu'r nodwedd hon 

allan o'r dystiolaeth ei bod wedi cael ei defoyddio yn gynharach gan rhai arlunwyr Ffleminaidd. 

Yn wir, mae rhai sylwebyddion yn meddwl mai Wolgemut, neu efallai Hans Pleydenwurff, a 

allai fod wedi bod yn gyfiyngol yn y cyflwyniad o rhai dylanwadau Fleminaidd mewn i 

gelfyddyd Almaeneg y cyfiiod. Bid a fo am hynny, mae yno dystiolaeth glir fod Durer wedi 

defiiyddio'r cyfluniad anarferol yma o'r 4 ychydig cyn ei fod wedi ei gynnwys yn ei hunan- 

bortread o 1493 (Plat 10). [Mae'r portread hwn wedi ei grybwyll yn barod yn y bennod 

flaenorol, ac mewn perthynas a'r rhif 4.] Er enghraifft, gellir gweld yr un defeydd o'r 4 

anghonfensiynol (yn ei ffurfiad mwy onglog y tro hwn) o fewn y dyddiad 1490 sydd i baentiad 

ganddo o arfbais y teulu Durer (Plat 122a) a ddododd ar yr arwyneb y tu cefn i'w bortread o'i 

dad (Plat 122b). Mae'n dybiedig fod y portread hwn yn bartner i un arall a wnaeth hefyd o'i 

fam, ac mae Plat 122c wedi ei briodoli yn unol a hynny. Noder nad yw'r portread o'i fam wedi 

ei ddyddio, ac nad oes yno'i lythrair, a bod yr wyneb gweledol o'r portread o'i dad yn cynnwys 

y 4 confensiynol o fewn y dyddiad sydd wedi ei leoli uwchben ei lythrair. Efallai y dylid nawr 

gynnwys hefyd ei ddau hunan-bortread arall, os dim ond am nodi'r dystiolaeth o fewn y rhain 

hefyd o barhad symbolaeth rifol, er efallai bod yr enghreifftiau hyn yn llawer llai amlwg a 

phendant. Mae ei hunan bortread sy'n ddyddiedig 1498 (Plat 122d) yn arddangos 9 gyda'i
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gynffon wedi ei throi, ond mae ei hunan bortread o 1500 (Plat 122e) i'w weld gyda'i 5 ond 

tamaid bach mewn ffurf 's', yn llawer llai amlwg fympwyol nag y mae weithiau yn frurfio ei 5, 

megis yn ei bortread grymus a wnaeth yn yr un flwyddyn o ddyn ifanc, sef Portrait of a Young 

Man (Plat 122f).

Wrth edrych i ffwrdd nawr o Durer, hoffwn ystyried portread o Jacob (H)olbrecht (Plat 

123a), cerddor nodedig o'i amser, sydd wedi ei briodoli i Hans Memling (c. 1430/40-1494), 

arlunydd Ffleminaidd pwysig, a lie bod arno ddyddiad ar ei ffram sydd ddwy flynedd ar 61 

marwolaeth yr arlunydd. Os yn wir ei fod na orffennwyd y portread yma gan Memling cyn ei 

farwolaeth, mae'n bosib felly bod y dyddiad hwyrach o 1496 wedi ei atodi gan yr arlunydd a 

allai fod wedi ei gwblhau. Pe bai hyn yn bod, ydi e'n bosib mai Durer oedd yr arlunydd hwn, 

wedi ei gomisiyni'n ddichonol dan nawdd yr Ymerawdwr Rhufeinig Santaidd, Maximilian I, 

oherwydd roedd y ddau arlunydd yn gysylltiedig ag ef, yn enwedig Durer, lle'r oedd ef, nes 

ymlaen, i ennill ei nawddogaeth ac, yn holl bwysig, i baentio portread nodedig ohono? Mae 

hyn, wrth gwrs, yn hollol fympwyol ac felly braidd yn annhebygol, oherwydd mai ar adeg 

ychydig yn hwyrach y gall nawddogaeth Maximilian ei phriodoli yn fwy sicr i Diirer. Pa fodd 

bynnag, yr hyn sydd i'w ystyried yn benodol yw cyfluniad y 4. Mae hyn wedi ei fanylu yn y 

ddelwedd uchaf o Blat 123b. Eto, mae'r un cyfluniad anarferol yma i'w weld o fewn paentiad 

cynharach, hwn gan arlunydd Ffleminaidd pwysig arall, Petrus Christus (1425-1476), sy'n 

ddyddiedig 1449, h.y. A Goldsmith in His Shop, Possibly Saint Eligius (Pl§t 123c). Mae'r 

dyddiad yma wedi ei fanylu yn y ddelwedd isaf o BISt 123b. Yma, ar y Haw arall, gwelwn fod 

y 4 yn llawer llai rhedol, fel yw'r achos yn enghraifft Durer o 1490 (Plat 122a).

Gellir gweld, yn dra chlir a diamwys, esiampl Ffleminaidd arall eto o'r arddull rhedol i'r 4 

amrywiol, hynny o fewn Portrait of a Man (Jan van Winckle?) (Plat 123d) gan Dirk Bouts, 

dyddiedig 1462. Roedd Dirk Bouts (1415-1475) yn arlunydd pwysig arall agafodd hefyd ei 

ddylanwadu gan yr enwog Jan van Eyck a Rogier van der Weyden. [Yn ddiddorol, gellir gweld 

4 cyffelyb o fewn y dyddiad sy'n ymddangos - ynghyd ag arysgrif - ar y ffram i ddarlun van 

Eyck, sef The Madonna and Child, dyddiedig 1439 (Whinney, 1968: Plat 23a), ond nid yw'n 

glir i mi os yw'r ffram yn gyfoesol a'r paentiad, na phwy a allai fod yn gyfrifol am y dyddiad a'r
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arysgrif.] Serch hyn, mae'n hollol glir, o edrych ar esiampl Dirk Bouts, ac ychydig yn llai eglur 

o edrych ar esiamplau eraill, fod y cyfluniad anarferol o'r rhif 4 wedi cael ei ddefhyddio, o leiaf 

o bryd i bryd, gan arlunwyr Ffleminaidd, efallai hefyd hyd yn oed arlunwyr cysylltiol eraill, 

hynny cyn unrhyw dystiolaeth o'i ddefhydd gan Durer neu, o bosib, Wolgemut. Sut bynnag, 

byddai bod yn fwy pendant a manwl ynglyn a'r materion hyn yn golygu mwy o ymchwil maith, 

braidd tu allan i gwmpas yr ymchwil presennol hwn. Ymhellach na hyn, byddai'n rhaid 

ehangu'r ymchwil y tu hwnt i unrhyw ddylanwad Iseldiraidd/Ffleminaidd, oherwydd pwy oedd 

yr arlunydd a allai wedi bod yn gyfrifol am y darlun o fewn Margarita Philosophica gan Gregor 

Reich a gafodd ei gyhoeddi'n gyntaf gan Johann Schott yn 1503 (gweler eto PlSt 42)? Ai Alban 

Graf oedd yn gyfrifol, fel y tybier, allan o'r comisiynu blaenorol gan Johannes Amerbach 

(Amerbach & Halpom, 2000: 46-50)? Gellir gweld fod yr un pedwar 'anarferol' - yma yn 

gyfannol o fewn rhifau'r Lambda sydd wedi eu gosod ar wisg Arithmetica alegoriaidd - yn 

gwahaniaethu o'r pedwar 'confensiynol' (hynny o fewn yr un darlun hwn) sydd i'w weld ar 

fwrdd Boethius. [Ymddengys nawr fod y ddau fersiwn o'r pedwar wedi bod mewn defnydd yn 

Ewrop cyn bell yn 61 a'r 14eg ganrif, gyda'r ffurf 'anarferol' mewn defnydd yn Ffrainc y 13eg 

ganrif, a hyd yn oed yn gynharach yn Lloegr y 12fed ganrif (Woodruff, 1909: 128).]

Yr hyn sydd hefyd yn dra phwysig - ac mewn perthynas a'r sylwadau blaenorol ynglyn a'r 

lluniad paratoadol (Plat 117) sy'n gysylltiedig i'r ffenestr wydr lliwiedig - yw'r darganfyddiad 

y gellir gweld, yn eithaf cyson, y fersiwn Z o'r 2, a'r cyfluniad 'gwrthdroedig' cyffelyb i'r 5 

(heb ei linell syth), o fewn ysgrif-desrun yr argraffiadau cynnar o Margarita Philosophica, gan 

Gregor Reisch, gydsCrpump ysgrifenedig yn ymddangos ar brydiau yn debyg i 9 a fyddai'n 

cynnwys llinell syth, ynghyd a V gwrthdroedig, ysgrifenedig i gynrychioli'r rhif 7 printiedig, 

ond sy'n weledol eithaf gwahanol (http://www.digital-collections.de/index.html, 08.11.11). 

Cynigir Platiau 123e(iii) a (iv) fel esiamplau o'r gwahaniaethiadau sydd i'w gweld rhwng y 

rhifau printiedig ac ysgrifenedig o fewn yr argraffiad cyntaf o 1503 yn Fribourg. Gellir gweld 

peth gwahaniaethiadau hefyd rhwng y rhifau printiedig a'rrhai hynny sydd wedi eu cynnwys yn 

ysgrifenedig mewn argraffiadau dilynol, ond mae argraffiad Strasbwrg o 1504, a'r fersiwn 

Basileae (Basel) o 1508, yn arddangos pump ysgrifenedig cyffelyb i'r hynny o'r argraffiad
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cyntaf yn 1503. Wedyn, yn argraffiad Argentoratum (Strasbwrg) o 1508, yn yr Argentin[a]e o 

1512 ac yn yr Argentine o 1515, mae'rpump Haw ysgrifenedig yn tueddu tuag at rywbeth sy'n 

fwy tebyg i 5 confensiynol ond sydd gyda'r llinell syth, a fyddai fel arall uwch ei ben, yn eisiau. 

Mae'rpump ysgrifenedig i'w weld fel ffurf eithafhynod ac onglog yn y Basilea 1517, ac erbyn 

y Basileae o 1535 nid oes yno lawer o rifau yn cael eu cynnwys sy'n Haw ysgrifenedig, gyda'r 

pump ysgrifenedig yn ymddangos yn fwy tebyg i S ond gyda'r 2, pan yn ysgrifenedig, y dal i 

gadw ffurf Z, gyda'r saith ysgrifenedig nawr yn ymddangos mwy fel y 7 printiedig. [Rwy'n 

cynnwys hefyd, megis Platiau 123e(v), (vi) a (vii), argraffiadau torluniau pren diddorol, allan o 

argraffiad 1515, o ddau blat isdeitl sy'n berthnasol i bynciau o fewn y traethawd hwn, ynghyd ag 

enghraifft hefyd o sut mor wahanol yr ysgrifennwyd cerddoriaeth yn y dyddiau hynny.]

3.20 Dylanwadau dichonol pellach

Yn derfynol, yr hyn sydd nawr i'w ystyried yw dylanwad dichonol Martin Schongauer 

(c. 1450-1491). Ar 61 iddo orffen ei brentisiaeth gyda Wolgemut, fe aeth Diirer i edrych amdano 

yng Nghohnar, ond erbyn iddo gyrraedd yno, roedd Schongauer wedi marw. Mae'n ymddangos 

fod Durer wedi edmygu ei waith, ac mae'n dybiedig mai Durer oedd efallai yn gyfrifol am anodi 

rhai o'i luniau, ac mai hefyd trwy frawd Schongauer efallai eu casglwyd nhw, hynny ar 61 i'r 

arlunydd farw, ym mis Chwefror, 1491 (Rowlands, 1993: 9-11). Yr hyn sy'n bwysig am yr 

anodiadau, ac ychwanegiadau bychain yma, yw natur galigraffig y rhifau o fewn y dyddiadu. 

Ystyrier nawr yr anodiad i fraslun Schongauer, Plat 124a, anodiad sy'n debygol yn llaw Durer. 

Yma, mae tro i gynffon y now. Wedyn, ym Mhlat 124b, mae i'w weld fod y dyddiad, 1469, 

wedi ei ychwanegu i lythrair personol Schongauer, gyda'r cyfluniad arwyddluniol anarferol i'r 

pedwar a'r now. Yn ddiddorol, mae yno ddarlun (Plat 124c) a allai hefyd fod wedi ei gyflawni 

gan Schongauer (Rowlands, 1993: 10); mae'n cynnwys ei lythrair ac yn ddyddiedig 1470. Yr 

hyn sy'n arwyddocaol, wrth edrych yn 61 at Diirer a'i bortread o Esbeth Tucher, dyddiedig 1499 

(Plat 116), yw'r arysgrifeniad sydd ar het yr archoffeiriad, y llythrennau ANFOH SEION. 

Mae'r gair cyntaf yn cynnwys y llythyren Roegaidd F, ond nid yw'r gair ei hunan yn 

ddealladwy. Wrth ystyried y byddem efallai yn cysylltu sillafiad Groegaidd gyda'r cyfieithiad o
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ysgrifau crefyddol Hebraeg at gynulleidfa wreiddiol yr Iddewon Alltud, ac unrhyw sillafiad 

Lladin mwy tuag at gynulleidfa fwy cyfoes y Catholigion, a allai hyn efallai fod yn enghraifft 

arall o gyfeiriad cudd tuag at Cabbalah? Mae'r ail air yn cyfateb i Zion, ond wedi ei sillafu yn y 

dull Groegaidd, gyda'r llythrennau SE yn cymryd lle'r Z yn Zion, y sillafiad olaf fel y byddem 

yn ei adnabod yn Saesneg, ond wedi ei sillafu yn union megis Seion yn y Gymraeg.

Fel enghraifft terfynnol o'r posibilrwydd fod Diirer yn wir wedi ei ddylanwadu'n fawr gan 

Cabbalah a thraddodiadau goruwchnaturiol eraill - yn enwedig y dirgeledd o'u symboleg - 

gymaint ag yr oedd yn wybodus ynglun a phriodoleddau pur fathemategol o rif a'u 

pwysigrwydd fel meini prawf wrth fod rhywun yn ymgeisi cael yn agosach at y posibilrwydd o 

wirionedd Ihvyr, hoffwn gyflwyno portread gan Durer a'i crybwyllwyd ond ychydig yn 

ddiweddar, hynny o Johannes Kleberger, dyddiedig 1526 (P15t 125a). Mae Plat 125b yn 

arwahanu ac yn mwyhau'r ddwy elfen o symbolaeth sydd i'w gweld o fewn y portread penodol 

yma. Ystyrier yn gyntaf y symbol sy'n dilyn y rhifolion Rhufeinig XXXX, rhif sy'n dynodi 

oedran testun y paentiad. Ym Mhennod XXXIII (Of the seals and characters of natural things) o 

fewn LLYFRI o'i Three Books of Occult Philosophy, mae Agrippa yn arddangos llythrennau 

neu arwyddnodau o'rHaul (Tyson, 2007: 103), a gallai'r arwyddnod sydd ar ddangos gan Diirer 

yn ei bortread o Kleberger o bosib fod yn efelychiad geometregol o'r union arwyddnod mae 

Agrippa yn ei arddangos, er bod ffurf Agrippa yn llawer mwy rhedol. Yr hyn nad yw'n 

ddyfaliadol yw'r symbolaeth glir o'r arwydd at Leo/y Llew, sydd wedi ei oroleuo gan Diirer 

mewn aur, a'i amgylchu gan beth a ymddangosa fel ser (gweler eto Plat 125b, delwedd uchaf). 

[Gyda'r Haw, ydi e'n bosib mai'r arwydd yma at gytser y Llew a ddylanwadodd Diirer i 

bortreadu ei rif 9 yn y modd achlysurol a wnaeth, ac a allai hyn felly fod ei gyfeiriad personol at, 

atheyraged i, Sant Jerom - sy'n gysylltiedig yn annatod wrth gwrs gyda'r Hew - ac yn fater 

testun penodol a oedd i'w feddiannu'n fynych?]

Wrth ystyried y portread yma o Kleberger, a'r tebygrwydd mewn ffurfiadaeth rhwng arwydd 

y Llew a 9 Durer, does bosib nad fod hyn yn arwyddocaol. 0 fewn athroniaeth oruwchnaturiol, 

mae'r Llew yn cael ei gysylltu'n gryf gyda'r haul neu solis, a gallwn weld o Blat 126a (Tyson, 

2007:774), sydd wedi ei gymryd allan o gyfieithiad yn 1655 o OfGeomancy Agrippa, ei Fourth
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Book of Occult Philosophy, y posibilrwydd fod Diirer efallai yn gwneud rhyw gysylltiad yma 

rhwng tair elfen astrolegol, sef (a) ffurf y 'lesser Fortune', sy'n cael ei gysylltu'n glir o fewn 

daearddewiniaeth a (b) solis, gyda chydfodaeth pellach wedyn a (c) cytser y Llew. Mae'r hyn a 

allwn ar y foment ystyried fel y chwe phwynt o'r "lesser Fortune' yn ymddangos yn y portread 

yma fel 'ser'. Yn naear-ddewiniaeth, wrth gwrs, mae lleoliad geometregol y pwyntiau hyn yn 

ymwneud a chysylltiad gyda'r ddaear. Serch hyn, bydd rhaid ystyried y cysylltiad yma i fod 

braidd yn amheus, oherwydd er nad yw'r pwyntiau * wedi eu lleoli gan Agrippa yn eu safleoedd 

geometregol delfrydol tuag at beth a fedrai fod wedi bod yn rhwyll fwy cyson, mae ser Diirer yn 

cydymffurfio yn llai fyth a unrhyw osodiad mwy cywir, megis cywirdeb mwy craff sy'n cael ei 

arddangos yn fy Mhlat 126b. With ystyried y ffurfiad sydd i'w weld o fewn y portread, mae 

yno osodiad unionsyth * * * i dri o'r 'ser', ac mae hyn - fel y bydd ar weld yn fy rhan derfynol 

ar ddaearddewiniaeth - mewn gwrthgyferbyniad a'r egwyddorion mathemategol sy'n tanseilio'r 

patrymu penodol a welwn o fewn daearddewiniaeth.

Ond cyn i mi edrych ymhellach mewn i'r elfennau pur fathemategol sy'n oblygedig gan, ac o 

fewn, yr 16 ffurfiad daearddewiniol, hoffwn bwyntio allan atseiniau sydd, trwy ganlyniad, a 

wnelo nawr a'r portread diweddar-ddadleuol, megis Portrait of a 'Young man' gan Wolgemut / 

(Diirer?). Ystyrier eto ffurf dyddiad y portread hwn (Plat 120). Yr hyn sydd nawr yn amlygu ei 

hunan yn glir, ac sy'n hollol adnabyddadwy, yw'r arwydd at solis, wedi ei leoli rhwng y ffurfiad 

idiosyncratig o'r 4 ( mae'r ihifpedwar yn grwysol yma) a'r 8 confensiynol. Yn arwyddocaol, 

yn ei dabl pwysig o'r planedau, megis Penned XXII yn Llyfr II o'i Three books of Occult 

Philosophy - lie yma mae'n cydgysylltu'r planedau gyda sgwarau hudol, ochr yn ochr a'u 

cyfartaledd yn eu ffurfiadau llythrennol Hebraeg, ynghyd hefyd a'u 'Seals or Characters' 

gwahanol a gwahaniaethol - mae Agrippa yn cyfamodi'r haul gyda'rpedwerydd sgwar hudol, 

hynny o 62 (Tyson, 2007: 324). Cyd-ddigwyddiad? Efallai. Fe wna hyn i rywun nawr 

gwestiynu tybed a yw'r galigraffeg lafurfawr, y naill ochr i'r dyddiad o fewn y portread, hefyd 

yn dal rhyw symbolaeth gudd, yn gyffelyb i'r hyn y medrwn dybio, trwy ganlyniad, sy'n cael ei 

lochesi'n ddichonol fel rhyw arwydd goruwchnaturiol o fewn yr addurniad caligraffig llai 

amlwg braidd sydd rwng y MELENCOLIA a'r T o fevmMetencolia I.
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3.21 Daearddewiniaeth ac elfennau cvsvlltiedig eraill

Nawr am ystyried, wrth gloi, nodweddion pur fathemategol yr 16 ffurf symbolaidd o ddaear- 

ddewiniaeth, megis 'ffigyrau'/ 'figures'; mae Plat 126a yn arddangos yr un ar bymtheg 'ffigwr' 

with eu bod o fewn patrwm neu drefii sy'n bodloni gofynion dosbarthiadol matrics o brosesu 

astrolegol braidd yn gymhleth, testun a phroses sydd y tu hwnt i'r ymchwil bresennol yma a lie 

bod yno gyfundrefhau ychwanegol i'r hyn sy'n cael ei amlinellu gan Agrippa i'w hystyried 

hefyd. Serch hyn, petaem yn edrych ar y patrwm geometregol gwirioneddol sy'n perthyn i bob 

un 'ffigwr' unigol o fewn y set yma o symbolau, daw'r dre/h fathemategol yn glir. Gweler nawr 

fy Mhlat 126b. Does yma ddim sy'n ddi-drefii neu broffwydol. Mae pob un 'ffigwr' wedi ei 

chyfansoddi o 4 'rhes', gyda phob un 'rhes' cell driphlyg yn cydymffurfio ag un o ddau batrwm 

mathemategol, sef |X|O|X| neu |O|X|0|, lie bod X yn cynrychioli'r * seren-debyg o 

ddaearddewiniaeth a O yn cynrychioli ei absenoldeb. Gellir nawr gweld fod pob un o'r un ar 

bymtheg 'ffigwr' yn fertigol gydfrurf, lie bod cydfrurfedd ochrol ychwanegol yn bodoli ond yn 

y pedair 'ffigwr' uchaf yn fy nghynllwyn nofel. Yn gyffelyb i'r trefhiadau rhifol 'trionglog', 

'sgwar' a 'hirsgwar' Groegaidd a'u crybwyllwyd yn flaenorol, mae'r geometreg yn ofynnol dim 

ond i egluro'r cyfluniadau mathemategol. Nid yw'r geometreg sythlin yn arwyddocaol yn 

fesurol fel y byddai mewn mathemateg Ewclidaidd; yr hyn sy'n berthnasol yw arwyddocad 

lleoliad cydfrurfiol o'r 'unedau' o fewn eu casgliadau tri seiliedig mewn flurf 'rhesi' - 'unedau' 

sy'n cael eu datgan gan bresenoldeb neu absenoldeb *, h.y. X neu O, yn eu tro, yn fy lluniad i - 

a sut mae'r casgliadau tri seiliedig (neu 'resi') yma yn perthyn i'w gilydd mewn trefh olynol 

fertigol o fewn eu ffurfiadau geometregol unigol, neu 'ffigurau'/'figures'. Noder y chwe 

chyplysiad, parau sy'n mynegi gwrthdroad mewn patrwm. Dim ond 16 cyfluniad sy'n bosib, 

h.y. 24, allan o'r fformiwla 2", lie bod 'n' yn dynodi nifer y 'rhesi', gyda'r dau yn dynodi nifer y 

cyfluniadau sy'n bosib o fewn pob un 'rhes', sef |X|0|X| neu |0|X|0|. Petai bod yno chwe 

'rhes', byddai yno 64 cyfluniad neu 'ffigurau' yn bosib, eto allan o'r un fformiwla 2n, yma yn 

creu 26, neu 64.

Gyda hwn mewn meddwl, mae atseiniau cymharol i'w gweld yma gyda phatrymu
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mathemategol yr hexagramau sy'n gynwysedig o fewn yr I Ching, er bod y cynnwys yma o 

gamau mathemategol gwahanol ac amrywiol eraill o fewn ei weithrediad tuag at y dewisiad o un 

allan o 64 canlyniad yn gwahaniaethu'n fawr. Yn yr / Ching, mae gan bob un canlyniad ei 

lenyddiaeth atodol (Wilhelm, 1950), canlyniad a allai hefyd gael ail gam iddo neu beidio. Mae 

hyn yn ddibynnol ar y broses ddetholus ddechreuol wrth weithio tuag at ganlyniad deuaidd i'r 

celloedd triphlyg unigol, yr hyn sydd ychydig yn fwy mathemategol gymhleth, He bod yno 8 

canlyniad yn bosib yma gan nad oes cyfyngiad i'rdrefo ddamweiniol o fewn y cyfuniadau, fel 

bod pob un cyfuniad triphlyg damweiniol wedyn yn cael ei symleiddio i'w ffurf weledol o naill 

ai - - neu - (yn gyfystyr ayin ayang yn 61 eu trefh) a lie bod eu cyfuniadau triphlyg dechreuol 

yn bosib eu mynegi'n ychwanegol gan naill ai X (yiri) neu O (yang) wrth fynd ymlaen i'r ail 

gam at dri 'phen' a thri 'chynffon' mewn rhes wrth ddefhyddio'r dull mwy syml o dafliad 

ceiniog.

Mae yno felly, gan anwybyddu'r broses ddechreuol yma wrth gyrraedd i'r ffurf ddeuaidd, 642 

(h.y. 4096) canlyniad eilaidd posibl yn bodoli i'r 64 hexagram hyn. Nid yw hyn yn cyfatebu 

gyda'r cyfyngiad dechreuol o 16 patrwm neu 'ffigwr' mewn daearddewiniaeth, lie bod y dodi 

mewn rhengoedd o 'ffigyrau' newydd trwy broses canlynol mathemategol caeth, yn greadigol 

allan o'r detholiad dechreuol, trwy ddamwain a hap, o ddim ond pedwar 'ffigwr' wrth briodoli i 

bob rhes y gwahaniaethiad o naill ai * neu ** (y rhain yn symboleiddio rhifau gwastad neu 

anwastad o farciau a'u cre'wyd yn ddiamcan yn y pridd) ond lie bod yno fwy o gymhlethdod 

mewn proses a thraws gyfeiriadaeth yn gynhenid wedi hynny, yn ymwneud a'r deuddeg 'ty' a 

saith 'planed' astrolegol, yr hyn i gyd sydd wedyn yn gysylltiedig a llenyddiaeth astrolegol sy'n 

gyfeiliant. Gan fod yno 16 gwahanol gyfrifiad yn bosib i bob un o'r pedwar 'ffigwr' o fewn y 

grwp cyntaf o bedwar, allan o ddamwain a hap, y nifer felly o ganlyniadau posib, yn barod at y 

cam nesaf, yw!64, h.y. 65536, fel bod set newydd o bedwar 'ffigwr' yn cael ei greu allan o'r 

grwp cyntaf, y broses yma nid trwy ddamwain a hap, ond trwy gynllwyn mathemategol. Ni 

wnaf drin a'r camau mathemategol ac astrolegol nesaf o ddaearddewiniaeth gan fod 

cymhlethdod canlyniadau yn datblygu i fod yn fwy anhydrin. Does dim o'r cymhlethdodau hyn 

yn bresennol yn yr/ Ching.
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Bydded hyn fel y mynno, yr hynny sy'n destun fy frurf 3D terfynol yw'r atseiniau 

mathemategol glan a threiddiol hynny sy'n gynhwysol o fewn y gwahanol gamau o'r / Ching. 

Er hyn, yn yr arddangosfa derfynol, mae'r ffurf hon yn cael ei harddangos mewn cysylltiad a'i 

deunydd llenyddol, wrth fynegi yma'r cysylltiad uniongyrchol a chyfannol rhwng y 

mathemategol a'r llenyddol, yr hynny sy'n bur ratio gyda'r hyn sy'n ddeongliadol trwy wirfodd 

ac sy'n amlwg yn amodol ar siawns. Mae'r mynegiad yma mewn gwrthgyferbyniad a'r 

perthnasedd sydd fel arall yn anghydranedig rhwng, ar yr un Haw, y datgysylltiad pur o ratio ac, 

ar y Haw arall, y penderfyniad egniol, mewnol, o ryw foesoldeb personol a ymddangosai ei fod 

yn anedig o'r rhyngweithiad rhwng trefhiant rhagderfynedig o gynllun biolegol a'r dylanwad o 

amodau allanol, hyn yn bennaf mewn frurf dylanwad crediniaethau neu ymddygiad bobl eraill, 

thema flaenoriaethol sy'n hydreiddio'r traethawd yma. Mae yno ffotograffau o fy 

nghynrychioliad 3D nofel o drefhiant yr / Ching, dan y teitl Newidiadau I Changes, sydd 

wedi eu cynnwys gyda ffotograffau eraill o fy arddangosfa, ac wedi eu hatodi i Gyfrol II. 

[Gweler Platiau E 24 ac E 25.]
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Diweddglo

Pwrpas y traethawd hwn o'r dechrau oedd ymgeisio ateb rhai cwestiynau athronyddol 

eithaf eang o fewn rhediad y gwirioneddol ac i hefyd ateb rhai cwestiynau llawer mwy 

penodol sydd a natur fwy rhifol a geometregol, ac sydd felly wedi eu canolbwyntio'n fwy 

manwl, hyn mewn perthynas a nifer esiampl benodol o ddehongliadau mathemategol o 

fewn tiriogaeth cynrychioliad celfyddydol. Yn wir, mae'r sawl dadansoddiad sydd o 

fewn y traethawd hwn wedi bod yn ganolog i ddealltwriaeth o sut fod rhai celfyddydwyr 

polymath wedi ymgeisio gogynnwys o fewn eu gwaith rhyw arwydd gyffelyb o'r 

deallusrwydd o faterion sydd y tu allan i'r cwmpawd safonol o ddehongli celfyddydol.

Fe drafodaf, yn gyntaf, y materion mwy penodol, cyn cyrraedd at unrhyw gasgliad 

athronyddol mwy eang.

Un o brif amcanion y traethawd ymchwiliadol hwn oedd datrys y dirgelwch sydd o 

gylch ystyr symbolaidd ac union gyfansoddiad mathemategol y polyhedron o fewn 

Melencolia I Diirer, hyn yn gweithredu hefyd fel dolen gyswllt i themau cysylltiadol 

eraill. Tuag at y pwrpas hwn, rwyf wedi cynnig nifer o awgrymiadau manwl, hynny 

mewn canlyniad i archwiliad o'r modelau damcaniaethol safonol ac wedyn y rhai mwy 

technegol, neilltuol fanwl, a'u hawgrymwyd gan eraill, hyn mewn perthynas a chefhdir 

hanesyddol, a diwylliannol mwy eang, argraff Diirer, gan ystyried hefyd unrhyw 

arwyddion o ddylanwad dichonol ar ei grediniaeth a syniadau personol gan feddylwyr a 

gweithredwyr yr oes y byddai wedi bod mewn cysylltiad a nhw. Serch hyn, bydd yn 

rhaid i unrhyw ateb diamod a diddadl i'r cwestiwn - o beth yn union yw cyfansoddiad 

mathemategol o'r polyhedron a'i wneuthurwyd ac a'i lluniwyd mewn canlyniad gan 

Diirer - aros, i raddau helaeth, yn anghydranedig oherwydd, er fy mod wedi gallu tynnu 

sylw at ddiffygion o fewn safiad di-empeiraidd ymchwilwyr eraill sy'n dilyn i fodelau 

damcaniaethol cystadleuol, nid wyf fy hunan yn hawlio ateb diamod i'r cwestiwn yma.

Oherwydd natur rhoddedig y testun hwn, mae fy modelau damcaniaethol i wedi eu 

seilio ar gyfuniad damcaniaethol o'r hyn sy'n fathemategol gaeth, gyda'r hynny sy'n
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amwys gyfriniol, yr olaf wedi ei selio ar meddylfryd dichonnol Diirer, hyn oil yn 

cydgerdded a, a'i gadamhau gan fodelu arbrofol. Er y gallai fod yno rinwedd 

dichonadwy yn y syniadau sydd du 61 i'm dau fodel dyfeisgar, maent yn gaeth i 

ddamcaniaeth ac felly ni all fod yma unrhyw bendantnvydd, a lie bod un ohonynt yn 

ddibynnol ar ddarlleniad personol o atsain gydgordiol ragdybiol (y 5:4 o fewn 9), sy'n 

medru ei gynnal o bosib gan adroddiant hanesyddol a'r galigraffeg anarferol sydd o fewn 

dyddiadu rhai o weithiau celfyddydol Durer. Yn wir, wrth ddefhyddio'rdull o edrych 

trwy a llunio ar ben gwydr y byddai Diirer mae'n siwr fod wedi ei ddefhyddio, mae'r fath 

brawf empeiraidd, terfynol yma - yr hyn a fyddai'n ddelfrydol - yn cyflwyno elfen 

ychwanegol o ansicrwydd, trwy'r afluniad dichonadwy a'r bras amcanu cyn a thrwy 

drosglwyddiad o'r ddelwedd i'r platoherwydd ni wyddom pa mor berffaith oedd y gwydr 

a allai fod wedi ei ddefhyddio, nac ongl wastadol bas y polyhedron i'r gwydr. Yn 

ychwanegol i hyn, nid yw dau o'i linellau arysgrifiol yn hollol unionsyth, felly nid oes 

ateb hollol bendant yn bosib, ond - wrth gymryd yn ganiataol ongl 90° o'r bas i'r gwydr 

- mae'r gwiliad o'r ddau fodel tri dimensiynol trwy arosodiad ar wydr o ddargopi 

olrheiniol clir a'i cymrwyd o argraff derfynol Dtirer, yn awgrymu tebygrwydd tra agos yn 

ei amlinelliad i fodel Diirer, ond nid yw'r tebygrwydd yn ddigon perffaith i mi aim 

hawlio agosatrwydd ac atgynhyrchiad holl berffaith, diamheuol. Yn wir, mae hyn yn 

gytun a fy agwedd gyffredinol lie bod gormod o hawliadau yn cael eu gwneud, yn fy 

nhyb i, ynglyn a chywirdeb a gwirionedd - ac nid yw hyn yn dderbyniol (i fi) mewn 

gwyddoniaeth - sy'n seiliedig ar ryw dybiaeth allan o gred a priori ac sy'n codi allan o 

ryw ymddiriedaeth mewn gallu personol i fedru perswadio a chael ei berswadio, 

honiadau sydd wedyn yn cael eu hyrwyddo ymhellach trwy eu derbyniad yn gyffredinol 

fel 'ffeithiau' o fewn disgyblaethau penodol, fel ei bod yn bosib dibynnu ar ein 

cyneddfau ansicr o ganfyddiad a gweithrediad meddyliol i allu gwneud y fath honiadau, 

yn enwedig pan nad oes yno'r gefhogaeth o dystiolaeth empeiraidd, hyn, yn ei hunan - 

trwy ddiffiniad - yn ddadleuol fel bod y tu allan i diriogaeth gwirionedd pur, ontolegol. 

Dyma'n wir yw'r achos penodol ym maes ffiseg ddamcaniaethol lie gwneir datganiadau
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ysgubol megis 'the big bang happened 13.7 billion years ago', er enghraifft.

Sut bynnag am hynny, i fi, mae llawer sydd wedi ei ennill trwy'r ymholiad hwn, nid 

lleiaf y posibilrwydd fy mod efallai wedi darganfod un neu ddau gam-briodoledd pwysig 

a'u gwnaed gan academyddion eraill ym myd y celfyddydau a bod, er enghraifft, y 

portread o ddyn ifanc sy'n cael ei briodoli i Wolgemut, sef Portrait of a 'Young Man', 

dyddiedig 1486 (Plat 120), efallai yn bortread o Durer ei hunan, neu (ac yn fwy pwysig) 

yn hunan bortread gan Diirer, y prentis ifanc, ac felly'r un cyntaf ganddo mewn olew, ond 

sydd heb ei sylweddoli tan hyn. Petawn heb fod yn dilyn trywydd yr arwyddocad 

dichonol o berthynas rifol penodol mae'n bosib fod wedi bod yn ddylanwad ar Durer, ni 

fyddai hyn wedi dod i'r golwg. Yn anffortunus, mae Detroit Institute of Arts, sy'n 

berchen y paentiad hwn, yn dal i fod yn di-ymrwymiol ac yn di-ddedfryd wrth fod yn 

anfodlon cynnig unrhyw farn o gwbl yn dilyn fy e-bost dilynol, sef 

geraintdavies37@hotmail.com ijmeekhof@dia.org, 19.07.2011; ei hatebiad 22.07.2011. 

Ni chefais atebiad chwaith i fy e-bost dilynol i Sarah Brown ar y pwnc o briodoliadau 

eraill a fy namcaniaethau ynglyn a'r ffurfiadau anarferol i'r rhifau sydd i'w gweld yn 

nyddiadu Diirer (geraintdavies37@hotmail.com i sarah.brown@york.ac.uk, 19.07.2011). 

Mae yno gyfeiriad at yr uchod yn fy Nghyflwyniad.

Yn sgil yr hyrwyddiad o ennyn gwell dealltwriaeth o'r berthynas rhifol sy'n 

gysylltiedig a phatrymu a phriodoleddau llenwad llwyr o fewn plan y dau-ddimensiynol, 

ac wedyn o lenwad wacter tri-dimensiynol, mae'r wybodaeth a'i casglwyd trwy 

astudiaeth gychwynnol o batrymu Islamaidd wedi troi allan i fod yn annisgwyliadwy 

ddadlennol, hynny yn fathemategol ac yn ddiwylliannol. O safbwynt y ddeuoliaeth sydd 

o fewn Islam, mae'r mynegiant o wybodaeth wahanol o wirionedd trwy ei gelfyddyd 

geometregol (hynny sy'n fathemategol a di-newidiol), sydd mewn gwrthgyferbyniad 

uniongyrchol a'i ddysgeidiaeth litwrgaidd (hanesyddol ac ieithyddol), dim ond am fynd i 

amlygu'r gwahaniaeth hynny sydd rwng yr hyn sy'n hollol annewidiadwy, ac nad yw'n 

esboniadwy ond trwy reswm cyfrifiadwy, a'r hyn sy'n fiolegol gymhleth ac yn llai 

diffiniedig, wrth ei fod yn anghyson a newidiol trwy adwaith cyfnewidiol i elfennau
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damweiniol o siawns, ond sy'n dal gyda'r ddeuoliaeth hynny mewn cynllun a 

gweilhrediad fel bywyn, a lie bod ei chraidd diamod a mwyaf sylfaenol yn sefyll ar 

bolaredd hollol wrthwynebol i'r esblygiad o gymhlethdod organaidd. Mae Cristymysgy 

Doctoriaid/ Christ among the Doctors, gan Diirer, dyddiedig 1506 (Plat 127), wedi ei 

gynnwys fel mynegiant o'r cyflwr dynol nad oes eisiau unrhyw esboniad pellach, lie bo 

diniweidrwydd a daioni Crist yn sefyll mewn gwrthwynebiad i goegni a phwer 

rheidoliaeth biolegol, wedi eu hamlygu yma gan y sgrifellwyr wrth iddynt gymryd 

dysgeidiaeth hanesyddol fel eu harfau o gyfiawnhad, ac wedyn, yn olynol, gan 

greulondeb aelodau'r Sanhedrin with selio ei dynged. Yn y dadansoddiad terfynol, yr 

hyn sy'n dal yr atebion i ymddygiad dyn, yw'r symledd gwrthwynebol tanseiliol hynny, 

ynghyd a'r mecanwaith cymhleth o esblygiad biolegol. Nid yw'n syndod fod DNA dyn - 

ar yr un Haw - yn dal cod mathemategol mor syml yn ei fywyn, ond - ar y Haw arall - 

nad yw'r grym egniol, dibenyddol o'r cyflwr traws genedliadol o ymddygiad yr unigolyn 

i'w esbonio gan hyn, dim ond gan ryw gymhlethdod sy'n cael ei adlewyrchu yn 

ymddygiad yr haid gyfunol. Fel cyfeiriad terfynol i hyn, rwy'n cynnwys y portread 

gafaelgar gan John Collier o Charles Darwin, dyddiedig 1883 (Plat 128), a'i gyfraniad 

unigol tuag at ddealltwriaeth bellach o reidoliaeth biolegol sydd yn golynnol ac mor 

hanesyddol bwysig.
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Ffotograffau Arddangosfaol

Mae'r rhestr ganlynol o'i hanfod yn ddisgrifiadol, lie bo'r fFotograffau hyn wedi eu darparu'n 

bennaf oil fel cofhod byr a detholus o - yn gweithredu hefyd fel cyfeiliant gweledol i'm 

hadroddiad ynghylch a - 'r Arddangosfa; nid yw wedi ei fwriadu fel cyfeiriadaeth academaidd. 

Serch hyn, ceir cyfeimodaeth llawn a cynhwysfawr o'r llyfrau a dogfennau unigol a'u 

cyfeiriwyd atynt yn achlysurol yma (wrth eu bont 'o fewn' y ffotograffau) yn yr adroddiad ei 

hunan. Mae'r ffbtograffau profFesiynol a'u cymerwyd gan Paul Duerinckx yn cael eu cydnabod 

a'u dynodi gyda Plat*, a'r rhai hynny a'u cymerwyd gan yr awdur, neu ar un achlysur gan 

Joanna Porter, wedi eu dynodi'n wahanol gyda [Pl&t] a {Plat}, yn y drefh honno.

Plat* El Bwrdd 1 (rhagarweiniol), yn cynnwys y Beibl Teuluol Cymraeg, gyda ffurfiad 

mathemategol ar ei ben, sy'n cynnwys dodecahedron rhombig unigol deuliw, 

sydd ei hunan ar ben chwe dodecahedron cyfimol plaen. Mae yno nifer o 

daflenni gwybodaeth gefhdirol ddwyieithog ynglyn a phob un cyfosodiad wedi 

eu lleoli yma.

[Plat] E2 Golwg agosach o'r nodweddion uchod.

Plat* E3 Ynysiad o'r nodwedd gyfunol, megis y dodecahedron rhombig deuliw unigol, 

wedi ei ddodi ar ben chwe dodecahedra plaen cyd-gyfunedig.

Plat* E4 Dau olwg gwahanol o'r un dodecahedron rhombig (gyda'i detrahedron

cyfannol) i arwyddo'r ffenomenon o greadigedd gweledol canfyddiadol, h.y. 

He medrid awgrymu siap ciwb ond ble nad yw'n bresennol mewn gwirionedd.

Plat* E5 Mae 'r argraff weledol a'i cynhyrchwyd gan y chwe dodecahedron rhombig 

cyfunol yn yr olwg yma, yn arwyddo (a medr ei ystyried fel cyfeiriad 2D at) 

sgwar hudol Durer.
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PlSt* E6 Bwrdd 2, sy'n ymgorffori dau deitl thematig, sef 1. Dechreuad (ar y chwith) a 

2. Datblygiad (yn y canol a'r dde)

[Plat] E7 Y Beibl Hebraeg, o fewn thema 1. Dechreuad.

Plat* E8 Y tetrahedron ac elfennau o drychiad.

Plat* E9 Golwg sy'n arddangos y 'Beibl Saesneg' o fewn thema 2. Datblygiad; hefyd yn 

arddangos y tetrahedra o thema 1. Dechreuad yn y cefdir.

Plat* E10 Yma mae yno'r octahedron, y cuboctahedron a'r dodecahedron rhombig, wedi 

eu dodi ar ben ciwbiau unigol - ac yn eu trem o'r dde i'r chwith .

Plat* Ell Yn arddangos gogwydd gwahanol yn y canol -a nawrmewn trem o'r chwith

i'r dde - mae yno eto'r octahedron, y cuboctahedron a'r dodecahedron rhombig, 

wedi eu dodi'n gyffelyb ar ben eu ciwbiau perthnasol.

Plat* E12 'Rhwyd'o'r dodecahedron rhombig.

Plat* E13 BwrddatheitlS. Cyfeddiant, lie mae'r Coran wedi ei amgylchu gan y thema 

fathemategol o gymesuredd pum-plyg. Mae'r ffurfiad lliwiedig sy'n gynnwys 

o fewn y casgliad yma (ac wedi ei arddangos ar wahan yn [Plat] E15) yn 

greedig o gyfuniad un hexahedron rhombig euraidd ajlym (yn ei ffurf 

ysgerbydol) a dau hexahedron rhombig euraidd llym (yn eu ffurfweithiau 

sylweddol), i arddangos sut fod yr onglau deuhedrol cyfatebol yn ei wneud yn 

bosib creu gwneuthuriad adeiladol megis triacontahedron rhombig cyflawn neu, 

yn wir, siapiau eraill 3D digyfhodol mwy damweiniol.

Plat* E14a O'r chwith i'r dde - yr icosahedron, y dodecahedron, yr icosidodecahedron a'r 

triacontahedron rhombig.

Plat* E14b Eto, fel yr uchod.

[PlSt] E15 (uwchben) - cyfuniad o un hexahedron rhombig ajlym gyda dau hexahedron 

rhombig llym fel arddangosiad o Iwyr lenwad gwacter a phatrymu digyfhodol 

3D, ac mewn perthynas a'r:

(gwaelod) - triacontahedron rhombig (ar y chwith) lie medrid ei ffurfio trwy 

gyfuniad o'r uchod. [Mae'r hirsgwar cyfrannedd euraidd, sydd wedi ei
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beintio'n wyrdd ar ben wyneb 2D y rhombohedron, yn gogynmvys ac yn

gyfunedig o fewn y geometreg hon, yn yr un modd a'i fod yn gogynnwys o

fewn geometrau 3D pentagonol eraill. Gweler y ffotograffnesaf] 

Plat* E16 Arddanghosiad o sut fod y 12 cornel, sydd gan dri hirsgwar cyfrannedd euraidd

a'u gosodwyd yn orthogonal, yn cyd-daro gyda'r 12 apig o'r icosahedron (ar y

dde). 

Plat* E17 Bwrdd a theitl 4. Dirgelwch. Gwrthrychau a llenyddiaeth amrywiol, yn

gysylltiedig a Diirer a'i bolyhedron enigmatig. 

Plat* E18 Y thema geometrig, wedi ei acennu gan y ddau fodel damcaniaethol a'u

cynigwyd gennyf, ac a'u gosodwyd yma ar waelodion llwyd. 

[Plat] E19 Wrth graffu, gellir gweld yr amlinell goch sydd wedi ei arlunio ar ben y daflen

acetate ac a ellir ei ddefhyddio i roddi'r ddau fodel damcaniaethol ar brawf;

gweler hefyd yma'r ffacsimili o dudalen allan o Destament Newydd Groeg a

Lladin Erasmus (gwaelod, i'r dde). 

[Plat] E20 Fy model damcaniaethol 80°. 

[Plat] £21 Fy model damcaniaethol cyfunol 72790°. 

Plat* E22 Patrymlun sy'n arwyddo'r ongl 63'/i° 2D cyd-ddigwyddiadol o fe\vn argraffiad

Diirer (cyfeiried yn 61 i Plat 41b) ac efallai a'i bwriadwyd fel cyfeiriad

dichonadwy i'r union ongl gyffelyb sydd i'r wynebau a flurfiai'r hexahedron

rhombig euraidd 3D (y fersiwn llym ar ddangos yma). 

Plat* E23 Yr ongl 80° at y polyhedron 3D ei hunan. 

Plat* E24 Bwrdd a theitl 5. GwelediadDwyreiniol. Thema yr/C/z/wg, gydafy ffurfiad

adeiladol nofel 3D, a sgrol ffidil mewn cyd-berthynas a'r dam pren a'i

ffiirfiwyd allan ohono. 

[Plat] E25 Fy ffurfiad adeiladol nofel 3D, yn arddangos esiampl, drwy siawns, o drefhiant

hexagram. 

[Plat] E26 Y sgrol ffidil a'r blwch pegiau yn o broses o'u ffurfiant.
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Plat* E27 Ffotograff a'i cymerwyd gennyf i o'r uchod mewn perthynas a'r droellen

logarithmig 5/4, ynghyd a ffotograff o'r camau cyntaf tuag at adeiladu

hexecontahedron rhombig terfynol (gweler Platiau 103 a 104 eto) gan

ddefhyddio 30 hexahedron rhombig euraidd (llyni). 

Plat* E28 Fy ffotograffau naturiol (atgynhyrchwyd trwy gwrteisi Peter Finnemore) o'r

camau datblygiadol wrth i mi greu rhai o'r modelau mathemategol. 

Plat* E29 Golwg detholus o'r uchod. 

Plat E29x Ffotograff gwreiddiol a'i cymerwyd gennyf yn y broses ddatblygiadol ac a'i

detholwyd yma o'r arddangosiad. 

Plat* E30 Golwg detholus o peth o'm gwaith datblygiadol, wedi ei pinio ar ddau fwrdd

pren a'u sicrhawyd ar un wal. 

Plat* E31 Bwrddatheitl6. Tryloywder. 

Plat* E32 Golwg agosach o'r uchod. 

Plat* E33 Wyth serenffurf wedi eu sicrhau ar ben icosahedron mewnol, lie bod eu

pwyntiau yn cyfateb mewn cyfrannedd euraidd a'r wyth cornel o'r ciwb. 

Plat* E34 Y dodecahedron mewn perthynas cyfrannedd euraidd a'r tri maint o giwb sydd

i'w gweld o fewn y cyfosodiad (gweler eto Plat* E32) ond gyda dau yn unig

wedi eu trefhu yma, gyda pob un ciwb maint gwahanol mewn perthynas

cyfrannedd euraidd a'i gilydd. 

[Plat] E35 Golwg detholus a rhannol arall, yn dodi'r cyfosodiad mewn perthynas

gwahanol a'r ehangder arddangosfaol ac i hefyd gynnwys yr icosahedron

cysylltiedig.

[Plat] E36 Golwg cyd-destun arall o'r uchod. 

[Plat] E37 Bwrdd a theitl 6. Tryloywder, mewn perthynas ag ehangder y safle

arddangosfaol ac hefyd mewn perthynas a Bwrdd 1 (i'w weld yn y cefhdir),

megis y cyflwyniad i'r arddangosfa. 

[Pltt] E38 Sampl o'r patrymluniau a'u defhyddiwyd yn y broses adeiladol ac wedi eu dodi

yma yn ddi-drefh ar ben silff isaf y bwrdd dylunio.
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{Plat}E39 

{Plat}E40 

Plat* E41 

Plat* E42 

Plat* E43 

Plat* E44 

PlSt* E45 

[Plat] E46

Golwg ar ehangder yr arddangosfa, yn edrych tuag at safle'r adran ffotograffig.

Golwg tuag at y wal gefii.

Golwg o safle'r adran ffotograffig.

Golwg o'r paentiadau ar y wal gefn.

YmddangosiadFfi. [Acrylig ar gynfas, 70 x 60cm.]

CyfhertkiadFfi. [Acrylig ar gynfas, 70 x 60cm.]

Atseiniau Creiddiol. [Olew ar gynfas, 20 x 30 modfedd.]

Brasfodel o fersiwn 3D arfaethedig, gyda thema sy'n gyffelyb i'r olaf, h.y.

Atseiniau Creiddiol.

Codisil

Plat Fl 

Plat F2

PlatF3 

Plat F4

Plat F5 

Plat F6 

Plat F7

Plat F8

'Rhwyd' o'r hexahedron rhombig euraidd (llyrri) sylweddol.

'Rhwyd' o'r dodecahedron rhombig esgymog, gyda'i ddau batrymlun

perthnasol.

Camau cyntaf wrth gydosod y triacontahedron rhombig (fersiwn esgymog).

Cydosodiad esblygol o'r icosidodecahedron sylweddol a'i 'ddeuol', y

triacontahedron rhombig (yr olaf wedi ei arddangos yn barod ym Mhlat F3).

Cydosodiad ychwanegol i Plat F3.

Gwelediad o'r ochr o'r hyn ym Mhlat F5.

Ychwanegiad pellach i'r icosidodecahedron sylweddol, wedi ei arddangos

mewn perthynas a'r icosahedron a'r dodecahedron sylweddol cyflawnedig a'i

'ddeuol' rhannol-gyflawn, y triacontahedron rhombig esgymog.

Triacontahedron rhombig esgymog cyflawnedig, mewn perthynas ag un o'r

camau cyntaf yn y datblygiad a'r gwneuthuriad o'r hexecontahedron rhombig,

ei hunan wedi ei greu o gyfuno 60 hexahedron rhombig euraidd llym.
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Adroddiad Arddangosfaol

Arddangosfa Doethuriaeth

Theatr y Grand Abertawe, Adain Gelfyddydol, Lefel 2

Anelwyd yr arddangosfa hon at y mwy myfyriol; fe'i cynlluniwyd a'i trefiiwyd yn 

ofalus fel arddangosiad cynhwysfawr, i gynnwys y nifer o wneuthurbethau amryfal a'u 

darparwyd yn y datblygiad o'r traethawd hwn, ac fel egluryn tri-dimensiynol pellach 

gweledol a 'gwirioneddol' o'r neilltuolion hynny a'u cynrychiolwyd fel arall (oblegid 

natur y cyfrwng) yn yr ail ddimensiwn o fewn y ddogfen hon. Mae'r hyn sy'n 

gynrychioliad dau-ddimensiynol o syniad yn ei hawlfraint ei hunan (yn wahaniaethol i 

syniad sy'n gynhwysol o fewn, neu wedi ei gynrychioli gan, y tri-dimensiynol) yn cael ei 

ddalgan trwy fy mheintiadau. [Gweler Platiau E40 hyd at E45.] Gellir ystyried y 

peintiadau hyn ar sawl lefel deallusol, yn ddibynnol ar ddiddordeb mewn, a gwybodaeth 

o, mathemateg a strwythur - lie bod dilyniant tuag at sylweddoliadau athronyddol 

penodol wedyn yn bosibl - ac sy'n ymgorffori hefyd elfennau hanfodol o 'symudiadau' 

canfyddiadol. Yn gyferbyniol - ar y wal gwrthgyferbyn i'r un lie fframiwyd ffacsimili o 

argraffiad Diirer, hon yn argraffiad digidol o ddadansoddiad uchel iawn (© Trusties of 

the British Museum) ac wedi ei gynhyrchu (cwrteisi Peter Finnemore) i wir faint yr 

argraffiad gwreiddiol - fe arddangoswyd a gosodwyd fy ffotograffau naturiol o gamau 

datblygiadol yn y broses o greu rhai o'r modelau mathemategol (ffotograffau a'u 

cymerwyd yn fy nghartref, megis fy amgylchedd gweithiol hanfodol, ac fel tystiolaeth a 

chofnod o broses ac amodoldeb uniongyrchol) i greu cyseiniant ychwanegol o fewn yr 

arddangosfa ac fel gwerthfawrogiad uniongyrchol pellach o'r anhawster o fedru deall neu 

ddychmygu gwir natur ffurfiau cymhleth tri-dimensiynol diymwybod neu anghynefin 

(wedi eu harddangos yn actiwaraidd ar y byrddau fel cymhariaeth uniongyrchol), hyn 

allan o'u cynrychioliad dau-ddimensiynol. Gweler Platiau E27, E28 ac E29, a'u 

hatgynhyrchwyd eto at yr arddangosfa hon gan Peter Finnemore.
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[Mae yno anghysonderau optegol diddorol pellach a allai fod wedi eu hystyried yn fy 

nhraethawd, ond sydd y tu allan i'w gwmpas presennol, sef y gwahaniaeth mewn 

swyddogaeth lens safle gosodedig ond hyblyg y llygad o'i chymharu a safle newidiol 

lens/lensiau 'caled' y camera, ble bo'r olaf yn dilyn, yn anochel, i ffactorau afluniadol 

gwahanol a gwahaniaethol. Yn holl gnvysol, mae yno hefyd fater pwysig arall sy'n rhaid 

ei ystyried, hynny o'r berthynas rhwng y pellter o'r gwrthrych sydd i'w atgynhyrchu o'i 

gymharu a'i faint. Mae felly yn amhosib ennill prawf emipmgffotograffig o unrhyw 

fodel damcaniaethol o bolyhedron Diirer a allai ei ystyried yn dystiolaeth ddiamwys, fel 

sy'n hollol glir yn achos Platiau E20 ac E21.]

Yn ychwanegol, roedd yno fwriad gyda'r arddangosfa hon tuag at ffwythiant 

deubwrpas: (i) fel ymnvymiad rhyngweithiol gyda'r cyhoedd cyffredin - ac yn hynny o 

beth roedd yn dra llwyddiannus, yn enwedig o ystyried y trafodaethau dwys a gefais gyda 

sawl gwyddonydd eithaf chwilfrydig a tra hyddysg - a hefyd (ii) rhoddi cyfle i 

arholwyr y traethawd hwn fedru cwestiynu a thrafod unrhyw fater penodol ynglyn a deall 

y geometreg, ayyb ac (yn holl bwysig ac yn hanfodol) lie medrwn i ddarparu tystiolaeth 

bellach, tra chynhwysfawr (ond ble nad oedd yn bosib cynnwys popeth) o'r elfen 

ymarferol a 'i pherthnasedd ofewn datblygiady traethawd, felly i alluogu gwerthusiad 

angenrheidiol grymus tuag at ddyfarniad o ddoethuriaeth (PhD) sy 'n seiliedig arymarfer.

Yn ei hanfod felly, roedd yno ddwy elfen a redai'n gyfredol trwy ac o fewn yr 

arddangosfa, hynny i adlewyrchu - ac fel cyfeiriad at - y thema ddeuol o fewn y 

traethawd: hynny o (A.) y llenyddol a (B.) y mathemategol.

[Mae'n glir na allai dehongliad thematig mor fawr ac ymledol a'r hyn gael ei 

arddangos yn effeithiol mewn dull mwy 'minimal', efallai mwy cyfoes; ond wedyn, ni 

fyddai hyn wedi bod yn addas gan nad oedd yno ddatganiad 'minimalist' yn cael ei 

wneud yma. Yn wir, mewn dilyniant, gwnaethpwyd ailosodiad dros dro i roddi ar brawf 

cyfiyw effeithiolrwydd, ond i ategu ei annymunoldeb ac i gadamhau ei ardrawiad, heb 

unrhyw ddiddordeb cymharol yn cael ei ddangos a lie ei fod yn glir nad oedd yma'r 

posibilrwydd o gynnig cysylltiad pellach i'r gwyliwr.]
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Ac felly, i'r arddangosfa benodol hon, rhoddwyd symbolaeth a chyfeiriadaeth pellach 

i'r ddwy thema - y llenyddol a'r mathemategol, sy'n cyd-gynnwys hefyd yr elfen bwysig 

o hanesyddiaeth a chysylltiad ymysgarol gydag amodoldeb - with iddynt gael eu gosod 

ar ben amrywiaeth o fyrddau cyfiiodol gwahanol fel ymrwymiad tra phenodol a personol. 

Cyferbynna hyn yn bellach gyda phensaerniaeth agored yr adeilad, cyfaddasiad modem i 

adeilad Art Deco a gadwai ei strwythur sylfaenol, gwreiddiol, ddiwydiannol. Darparwyd 

taflen wybodaeth gefhdirol fer ac roeddwn i, fel y celfyddwr, yn bresennol ar bob adeg 

petal bod yno unrhyw arwyddion o ddymuniad i ymddiddan. Roedd i'r arddangosfa 

hon bwrpas llawer mwy nag archwiliad gweledol. Yma, roedd yno wahoddiad dealledig 

i dramwyo ymhellach. Roedd yr elfen hon o ymrwymiad gwirfoddol, cydgyfhewidiol, yn 

elfen gydadweithiol bwysig o'r arddangosfa ac roedd yn bleser penodol i mi fod cymaint 

o'r cyhoedd wedi gwir ymddiddan gyda mi, rhai am grin amser, a llawer tuag at lefel o 

ddeallusrwydd dwys, boddhaol; cyfiawnhad clir o'r arddull unigryw ac o gynhwysiad yr 

arddangosiad cynhwysfawr a'i darparwyd.

Dyma nawr grynodeb o'r hyn a'u darparwyd at yr arddangosfa, lie bod yno peth 

sylwebaeth bellach ac ychwanegol hefyd wedi ei darparu oddi mewn y rhestr ffotograffig 

sy'n berthnasol i'r rhan hon:

Bwrdd 1 [GwelerPIatiau El ac E2.]

Rhagarweiniad i'r arddangosfa

A. Llenyddol - Beibl Teuluol Cymraeg, h.y. Biblyr Addoliad Teuluaidd, 1875,

cyfieithiad Y Parch Peter Williams.

B. Mathemategol - dodecahedron rhombig unigol, deuliw, ar ben chwe dodecahedron

cyfunol plaen. [Mae Plat E4 yn arwyddo'r nifer ac amryfal anomaledd canfyddiadol

sy'n ynghlwm a gwylio'r dodecahedron unigol, a hefyd, ym Mhlatiau E3 ac E5, yn ei

gyfuniad lluosog gyda'r ffurfiad yma.]
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Mae'r bwrdd yma yn cyflwyno'n gryno y ddwy thema gyferbyniol yma, with fod 

gosodiad y Beibl Teuluol ar ben y lliain bwrdd yn gwneud cyfeiriadaeth at yr 

hanesyddol a'r amodol; gosodiad teuluol sy'n atgoffaol o Anghydffurfiaeth Gymreig lie 

bod, fel y cofiaf o blentyndod, mwynder moesoldeb a dysgeidiaeth Crist a'u hyrwyddwyd 

i'r plant yn cyferbynnu'n eglur gyda'r dyfamiad a rhybudd o 'ddamnedigaeth ac uffern' 

a'u dosbarthwyd ar wahan o'r pulpud ar uchel - ac mor ddramatig - i'r oedolion. Fel 

cyferbyniad, mae'r strwythur geometrig yn gwahodd y gwyliwr i'w ystyried yn fyfyriol 

fel strwythur pur fathemategol. Serch hyn, gellid hefyd edrych arno fel cyfeiriadaeth at 

yr elfennau o fewn y bennod gyntaf o'r traethawd, yr hyn sy'n trafod yr ymgais gan 

wahanol athronyddion o'r gorffennol i brofi bodolaeth y Duw Beiblaidd with gyfeirio at 

'gwirioneddau' geometrig.

Bwrdd 2 (yn ymgorffori dau deitl thematig) [Gweler Plat E6.]

Teitl 1: Dechreuad [Gweler Plat E7.]

A. Llenyddol - Y Beibl Hebraeg, 1931, argraffwyd gan Preussische Druckerel-und

Verlags-A.-G., Berlin.

B. Mathemategol - y tetrahedron ac elfennau trychiad. [Gweler Plat E8.]

Mae'r cyfeiriadaeth yma yn hollol glir, gyda'r TaNaKH yn Hebraeg yn dynodi 

dechreuad hanesyddol o ddatblygiad sefydliadau crefyddol Gorllewinol a'u hyrwyddiad 

drwy iaith. Yn yr un modd, mae cnewyllyn geometreg tri-dimensiynol Ewclidaidd yn 

cael ei ddynodi gan briodoledd unigryw y tetrahedron, with iddo fod yn 'ddeuol' o'i 

hunan.

Teitl 2: Datblygiad [Gweler Plat E9.]

A. Llenyddol - The Holy Bible: Revised Standard Version (Division, 1973). 

B. Mathemategol - datblygiad o'r ciwb a'r octahedron fel 'deuolion', trwy eu trychiad, 

tuag at y dodecahedron rhombig, with ei fod yn 'ddeuol' o'r cuboctahedron. [Gweler 

PlatiauElOacEll.]
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Fel awgryma'r teitl, dynodwyd yma ddatblygiad hanesiol o'r grefydd Gristionogol fel 

llinach uniongyrchol o'i datblygiad allan o hanes, crefydd a gwleidyddiaeth hanfodol 

Iddewig, hyd tuag at ei fersiwn llenyddol cyfoes. Wedyn, dynodai'r mathemategol 

ddatblygiad tuag at y dodecahedron rhombig, yr hyn sy'n medru llwyr lenwi gwagle, y 

fath briodoledd a'i cyflwynwyd gyda Bwrdd 1 . Mae'r cyfosodiad hwn hefyd yn 

cynnwys esiampl o drefhiant 'rhwyd' dau-ddimensiynol [gweler Plat £12] sy'n 

ffiirfio'r dodecahedron rhombig (fersiwn corffcadarn).

Bwrdd 3 [Gweler Plat E13.] 

Teitl 3: Cyfeddiant

A. Llenyddol -The Noble Qur 'an. (Al-Hilali, 1420 A.M.)

B. Mathemategol - (i) yr hyrwyddiad o gymesuredd pum-plyg (3D) allan o'r 'deuolion' 

dodecahedron ac icosahedron, trwy'r icosidodecahedron, tuag at y triacontahedron 

rhombig [gweler Platiau E14a ac E14b]; (ii) y datblygiad o geometregau cymhleth 

pellach trwy'r ymgyfuniad o'r hexahedron rhombig creiddiol llym ac hefyd ei drychiad 

[gweler Plat E29x, megis fFotografFa'i cymerwyd gennyf yn y broses ddatblygiadol] 

wedyn ei berthnasedd i'w ffurf gyflenwol, yr hexahedron rhombig ctflym, ac sy'n medru, 

mewn cyfuniad, gwblhau'r ffurf triacontahedron rhombig neu, yn wir, unrhyw batrwm 

arall pumonglog 3D afreolaidd/aperiodic [gweler Plat E15]; (iii) patrymluniau 2D 

sylfaenol tuag at batrymu girih Islamaidd. [Fe arddangoswyd esiamplau o batrymu girih 

Islamaidd cymhleth ymysg darluniau eraill a'u dodwyd ar baneli wal, pren. Gweler y 

cefhdir ym Mhlat E30.] Yn ychwanegol, pan fo hirsgwarau cyfrannedd euraidd yn cael 

eu gosod yn orthogonal i greu ffurf tri-dimensiynol, mae i'w weld yn glir fod eu corneli 

yn cyfateb i apigau'r icosohedron. [Gweler Plat E16.]

Yr awgrym yn y teitl yma yw sut fod Islam wedi meddiannu ac wedyn cymhathu 

hanesyddiaeth Iddewiaeth a Christnogaeth i mewn i'w chrefydd, ar yr un pryd yn cyfeirio 

at 'uffem a damnedigaeth' fel cosb i'r sawl nad adlynant wedyn i ddysgeidiaeth neilltuol 

y Qur'an. Yn ddiddorol, tra'n ymlynu'n gaeth i lenyddiaeth hanesyddol di-newidiol ac
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felly annatblygedig (ond wedyn yn dehongli'r llenyddiaeth hynny yn amryfal), mae Islam 

yn clodfori'r ceinder a'r gwirionedd hollfydol hynny nad yw'n rhan o'i llenyddiaeth ond 

y medrid eu darganfod mewn geometreg, yn enwedig cymesuredd pentagonol (neu pum- 

plyg), cyfryw nodweddion sy'n amlwg yn y nifer o addurniadau o'i hadeiladau sanctaidd. 

Serch hyn, ni ddylai fath syniadau cyfatebol o fewn yr un diwylliant ddilyn o 

angenrheidrwydd i gred ddiamau o'i etifeddiaeth lenyddol.

Bwrdd4 [PlatElV]

Teitl 4: Dirgehvch

A. Llenyddol - (i) ffacsimili o dudalen allan o Destament Newydd, Groeg a Lladin, gan

Erasmus ['fol. a l r, Gospel of Matthew; Nowm instrument[m] omre. Edited, translated

and annotated by Erasmus of Rotterdam., 2 pts. Basel: Johan Froben, March 1516'.

URL];

(ii) ffacsimili o dudalen allan o gyfieithiad Luther o'r Testament Newydd uchod [2 1

argraffiad (1529) o'i gyfieithiad sy'n ddyddiedig 1522. URL]

A/B. Llenyddol/Mathemategol - (i) ffacsimili'au o gyhoeddiadau Diirer, sef De

Symmetria Partium in Rectis Humanorium Corporum ac Underweysung derMessung

(Durer, 2003); (ii) Chambers's Six-figure Mathematical Tables (Comrie, 1963) a

(iii) Euclid's Elements (Simson, 1827).

B. Y Pur Fathemategol - (i) chwe model arbrofol gwahanol o bolyhedron enigmatig

Diirer; (ii) dau fodel nofel (dyfeisiadau fy hunan) ar sylfeini llwyd. [Gweler Platiau E18,

E20 ac E21.] Gellir gwerthuso'r rhain yn empirig wrth edrych arnynt trwy haenen

acetate - ar 61 plygu'r blaenorol yn 61 ac i ffwrdd o adateb argraffiad Durer - a'u

cymharu a'r amlinell goch. [Gweler Plat E19.]

Pel yr awgryma'r teitl, mae'r bwrdd hwn - wrth iddo fod wedi ei leoli yn union o 

flaen yr argraffiad o MELENCOLIA I- yn gyfeiriedig at destun canolog y traethawd 

hwn, sef y polyhedron enigmatig, a lie bod arwyddocad yr uchod yn hunan esboniadol. 

Mae yno hefyd batrymlun pren haenog yn gynnwys ymysg y gwrthrychau geometrig, i
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adateb yr onglau dau-ddimensiynol sydd i'r polyhedron yn yr argraffiad, h.y. 80° a 63 1/2°, 

gyda'r hexahedron rhombig euraidd (gyda'i ongl lem, 63/2°) wedi ei leoli i arwyddo 

arwyddocad y cyd-ddigwyddiad hwn (neu efallai cynllun dynodol). [Gweler Platiau E22 

ac E23.]

Bwrdd 5 [PlatE24]

Teitl 5: Gwelediad Dwyreiniol

A. Llenyddol - The I Ching or Book of Changes (Wilhelm, 1950)

B. Mathemategol - dehongliad nofel 3D o'r gwahanol ffurfweddau dichonol. [Gweler

Plat E25 ]

C. Cerfluniol - sgrol a blwch pegiau ffidil, yn y broses o'u gwneuthuriad. [Gweler

Plat E26.] Mae hyn yn bodoli fel dolen gyswllt weledol i'r arddangosfa ffotograffig

[gweler Plat E27] a hefyd fel cyfeiriadaeth pellach i gymhlethdod troellau

logarithmig/gnomig; mewn man arall o'r arddangosfa, arddangoswyd lluniadau o

droellau penodol, ynghyd a manylion o'u priodweddau mathemategol, nesaf i samplau

gwirioneddol ac eithaf tebyg allan o Natur, hynny yn y ffurf o gregyn a ffosilau.

Bwrdd 6 [Plat E31, trwodd at E38.]

Teitl: Tryloywder

B. Mathemategol (yn unig) - rhes o ffurfiadau amrywiol i ddangos perthynas y

Gyfrannedd Euraidd rhwng cyfryw sylweddau cysylltiadol, mewn termau meintioli

graddedig a ffurf, ac yn benodol mewn perthynas a'r ciwb.

Mae'n glir bod gosodiad y cydosodiad hwn ar ben bwrdd dylunio, heb unrhyw 

gyfeiriadaeth tuag at y llenyddol neu'r litwrgaidd, yn arwyddo'r gwahaniaethiad a wnaf 

rhwng (i) y clirder a'r drem pur sy'n amlwg ac yn dryloyw o fewn geometreg a'i 

rhifyddeg tanseiliedig, a (ii) anhrefh ac anghydfod materion dynol, yr hynny a'u 

chwaraewyd allan mor enbyd ac angheuol trwy ei 'grediniaethau' a'i weithrediadau 

gwleidyddol gwrthdrawiadol. Arddengys Platiau E37 ac E39 y cydosodiad hwn yng 

nghyd-destun gwagle'r man arddangosol, gyda Plat E38 yn arddangos rhai o'r
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patrymluniau a'u defnyddiwyd yn y gwneuthuriad o'r ffurfiau o fewn yr arddangosfa, 

pwnt a'i trafodwyd, yn fyr, yn fy Nghodisil. Roedd yr icosahedron sydd i'w weld o fewn 

Platiau E35 hyd at E37, gyda 12 o'i wynebau agored wedi eu gorchuddio gydag 

amrywiaeth o hidlenni lliw, i'w ddatblygu (a'i wneuthur mewn mwy o faint fel prosiect 

yn y dyfodol) fel rhan o fersiwn symbolaidd 3D o'r cydbwyseddau rhifiadol sydd i'w 

canfod o fewn fy Atseiniau Creiddiol 2D (Plat E45), yn cysylltu'r atseiniau rhwng y 

tetrahedron, yr octahedron a'r icosahedron mewn cymhareb gynhwysol o 

(4:4):(6:8):(12:20). [Gweler brasfodel graddedig megis Plat E46.]
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Codisil

1. Teriad

Cwestiwn a'i gofynnwyd weithiau gan rai sydd ar y dechrau efallai'n anghyfarwydd 

a'm gwaith, fy meddyliau, ac (yn benodol) fy ysgrifau, yw a ydy fy natganiadau gweledol 

ac ymarferol yn bwriadu bod - neu a ydynt mewn gwirionedd - yn Lleiafsymiol 

(Minimalist) a/neu'n Lluniadaethol (Constructivist); cwestiwn agored iawn a thestun sy'n 

cwmpasu maes o ymarfer a damcaniaethu unigol a cyfimol tra gwahanol ac eang, braidd 

y tu allan i ffocws canolog a locws ehangach yr hyn a'i mynegwyd yw testun - ac hefyd 

pwrpas - y traethawd hwn sy'n seiliedig ar ymarfer. Pa fodd bynnag, er efallai ei fod yn 

naturiol bod fy nehongliadau gweledol yn cael eu cymharu gan eraill gyda - ac felly 

rhywfodd yn gysylltiedig a - gwaith cyfryw ysgolion neu fudiadau nodedig, o ochr a 

safbwynt personol^y hunan, mae'n amlwg y byddai'n rhaid i mi ateb yn y negyddol, gan 

nad wyf yn cydymffurfio a, nac yn glynu at, unrhyw un o'u datganiadau amryfal, ac felly 

nid wyf yn gweithio'n ymwybodol mewn unrhyw ddull cydnabyddus arall heblaw'r hyn 

sydd o'm heiddo i. Dichon fod yno rhyw fath o ddylanwad isganfyddol sy'n glir 

anosgoadwy ac mae'n bosib fod rhai elfennau yn fy ngwaith yn adlewyrchiad o'r 

anorfodrwydd hyn. Yn bendant, mae yno nifer o gelfyddwyr penodol o fewn y 

symudiadau amryfal yma sydd wedi fy niddori yn fawr (symudiadau sy'n cael eu 

termio'n eithaf rhydd a lie bod llawer ohonynt yn gysylltiedig trwy ddylanwad neu sydd 

gydag elfennau cydgysylltiol penodol); ond wedyn mae hyn yn wir o gymaint o 

gelfyddwyr a symudiadau eraill lie nad yw eu dulliau, eu mynegiadau na'u pynciau yn 

cymharu mewn unrhyw fodd adnabyddadwy o gwbl a Lleiafsymiaeth, Lluniadaeth neu 

fudiadau cysylltiedig eraill.

Yn wir, byddai Joseph Albers yn enghraifft dda o'r pwynt hyn, oherwydd mae ond i 

rywun edrych ar y peintiadau yn fy arddangosfa, ac yn syth mae'r ffenomenon anochel 

o'r effaith cyffiniol o liw ('contiguous colour effect') yn amlygu ei hunan, a lie bod hyn,
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mewn cyfuniad ag effeithiau canfyddol eraill, yn bodoli fel rhan ddatblygiadol gyfannol a 

phwysig o'r profiad golygol. Ond wedyn, mae bwriad ac ymarferiad celfyddyd 

weithredol Albers yn gwahaniaethu'n gyfan gwbl o'm pwrpas ac ymarfer i, er bod 

dylanwad ei waith ar ddamcaniaeth lliw, yr hyn a'i hyrwyddwyd tnvy ei Interaction of 

Color (Albers, 2006), yn parhau i fod yn ddwys. Mae yno bwrpas tanseiliol i fy 

mhatrymau geometregol digyfaddavvd tuag at fynegiant o ddealltwriaeth pur 

fathemategol/athronyddol ac felly, yn hynny o beth, medrid eu hystyried fel yn cynnwys 

rhyw ddichonolrwydd addysgiadol bellach. Mae'r esthetig, felly, er ei fod wedi ei 

gynllunio'n ddeallus ac yn ofalus, yn isgynnyrch o'r broses ganfyddol wrth iddo gysylltu 

gyda'r testun dan sylw - testun sy'n parhau'n annibynnol o bob cyfryw effaith - megis 

cysyniad pur, ac felly ni ddylid ei gymysgu gyda rhai o'r elfennau llai gweledol gymhleth 

amwy damweiniol hynny a'u hyrwyddwyd yn olynol gan, er enghraifft, Elsworth Kelly. 

Efallai bod y dylanwad yna; serch hynny, mae'r gwaith yn hollol wahanol. Felly, er fy 

mod yn edmygu cymaint a ddaeth allan o'r Bauhaus a mudiadau eraill cysylltiedig, mae'r 

pwrpas sydd tu 61 i fy ngwaith yn holl wahanol, er efallai bod rhai egwyddorion penodol 

yn parhau'n gyflredin, megis (i fi) y distylliad trwy'r broses o anwythiad (sydd efallai'n 

amlwg hefyd gydag eraill) a'r mwy o eglurder mewn tremiant gweledol, sy'n cael ei 

ystyried weithiau, a hynny'n gamsyniol, fel symlrwydd.

Gellir dweud yr un peth ynglyn a mudiad y De Stijl oherwydd yma, eto, mae'r 

agweddau gweledol yn bwysig. I mi, yr hynny sy'n wirionedd rhifiadol a'i hamlygwyd 

yn y fathemateg o ffwythiant geometrig yw'r testun (ond sydd hefyd yn ddatganedig oddi 

mewn Natur), nid o angenrheidrwydd y trefhiant o siapiau geometrig i greu effaith 

artistig er bod hyn, mae'n glir, yn dra buddiol ac wedyn yn gysylltiedig a chanfyddiad 

gweledol fel rhan o'r estheteg. Fel enghraifft o'r gwahaniaethiad hyn, byddai'n briodol 

ystyried Mondrian, He medrid dilyn ei ddatblygiad tuag at fynegiant geometrig allan o'r 

testun organig o natur, yn dechrau gyda'i Goeden Goch /Red Tree, dyddiedig 1908, trwy 

ei Goeden Afal Flodeuog /Apple Tree in Bloom o 1912, athuag at ei Gyfansoddiad/ 

Composition o 1913 (Fuchs, 1978: 175-186), cyn ei fod wedi sefydlogi ar ei
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'gyfansoddiadau' hollol geometrig, ond gyda hyn yn bodoli'n dra gwahanol i unrhyw 

fynegiant o geometreg pur ddadansoddol ynddo'i hun.

Hefyd eto, byddai'rhyrwyddiad o'r geometregol gan y Swprematyddion 

(Supremacists) wedi bod yn berthnasol i'r drafodaeth hon, yn enwedig o ystyried y 

pwysigrwydd symbolaidd ac arwyddluniol a'i rhoddwyd gan Malevich i'r sgwar; ond fe 

geisiaf / ysgaru cyfryw fiurfiadau o'r 'personol' - arwahaniad llwyr (megis 

gwrthrychedd) oddiwrth y mynegiant o deimladau, yn groes i'r hyn a'i datganwyd oedd 

yn fwriad gan nifer o fewn y mudiad Swpremataidd, fel yr oedd hefyd i Kandinsky (ond 

a'i mynegwyd yn wahanol yn ei maniffesto, Concerning the Spiritual in Art (Kandinsky, 

1994)) - i wneud mynegiadau o ymlyniad i wirionedd dadansoddol yn unig wrth ganiatau 

geometreg ei arwahaniad o gyfryw gyfeiriadau er, yn gyfaddefol, y gosodwyd y 

geometregol gennyf i yn yr arddangosfa hon vis-a-vis y llenyddol a'r litwrgaidd, ond 

hynny dim ond fel mynegiant o wahaniaethiad o 7 gymharu a chyfryw faterion amodol, 

ac yng nghyd-destun y traethawd penodol hwn yn unig. Byddwn / nawr yn gweld ac 

ystyried y gwar fel y cyntaf o dri rhombws penodol, lie bod 'sine' yr ongl sy'n creu'r un 

cyntaf yn 1, 'tangent' yr ail yn 2, a 'secant' y trydydd yn 3, y rhain i gyd mewn perthynas 

a'r tri-dimensiynol. Er hyn, roedd El Lissitzky i fedi grym dysgodrol a phosibiliadau 

frurfedigaeth geometregol a'i dodi mewn cyd-destun a oedd yn wladwriaethol 

wleidyddol. Mae fy mhwrpas i yn hollol anwleidyddol. Roedd Tallin, eto, yn 

wleidyddol iawn, ac yn ei 'Thesis' o 1919, roedd i ddatgan:

6) Invention is always the working out of impulses and desires of the collective* 
and not of the individual. (* By collective Tatlin means a society which first and 
foremost is new and building socialism.)

(Zhadova, 1984: 238)

Mae yno hefyd y dylanwad hanesyddol o'r rhai hynny megis Naum Gabo, lie bod ei 

Maniffesto Realaidd/Realist Manifesto o 1920 (hyn mewn cydgysylltiad ag Antoine 

Pevsner) hefyd eto yn cynnwys bwriad gwleidyddol, ond lie bod ei fewnbwn 

mathemategol, uwchraddol - fel hefyd oedd yr achos gyda Barbara Hepworth - gyda 

mwy i wneud a mynegiant celfyddydol gwir ddwys (megis trwy'r gynrychiolaeth o
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strwythur tri-dimensiynol sy'n gyfan gwbl ysbiydol) nag ydyw i wneud a'r fathemateg o 

is-strwythurau rhifiadol cyfartaleddol mwy sylfaenol, megis testun fy mynegiadau braidd 

yn llai mathemategol gytnhleth, ond sydd efallai'n athronyddol fvvy hygyrch. Dyma beth 

oedd gan Naum Gabo wedyn i'w ddweud yn 1937 - noder yn arbennig beth sydd ganddo 

i'w ddweud ynglyn ag athroniaeth - o fewn ei "The Constructive Idea inArf, a lie fy 

mod i, ar adegau, yn cyfiyngeirio o fewn y testun gan ddefhyddio bracedi sgwar [ ]:

The force of Science lies in its authoritative reason. The force of Art lies in its 
immediate influence on human psychology and in its active contagiousness. Being 
a creation of Man it re-creates Man [ond gall hefyd fynegi'r hynny sy'n hollol 
wrthrychol a thu allan i diriogaeth Dyn]. Art has no need of philosophical arguments 
[nid pob Celfyddyd, mae'n amlwg], it does not follow the signposts of philosophical 
systems [eto, ni wna pob Celfyddyd hyn]; Art, like life, dictates systems to 
philosophy. It is not concerned with the meditation about what is and how it came to 
be [ond dyma'n union yw astudiaethau fy nghelfyddydwaith i]. That is a task for 
Knowledge. Knowledge is bom of the desire to know, Art derives from the necessity 
to communicate and to announce [neu gall fod yn fynegiad pur o ddeallusrwydd neu 
sylweddoliad, a heb ei gynhyrchu o angenrheidrwydd i fodloni cynulleidfa allanol]. 
The stimulus of Science is the deficiency of our knowledge. The stimulus of Art is the 
abundance of our emotions and our latent desires. Science is the vehicle of facts - 
it is indifferent, or at best tolerant, to the ideas that lie behind facts. Art is the 
vehicle of ideas and its attitude to facts is strictly partial. Science looks and 
observes, Art sees and foresees. Every great scientist has experienced a moment 
when the artist in him saved the scientist. "We are poets," said Pythagoras, and 
in the sense that a mathematician is a creator he was right [yn sicr, mae Gabo yn 
bod yn 'awenyddoF yma].

(Bann, 1974: 213)

Mae'n glir fod yr hyn oil yn gor-symleiddio materion (a bod hynny'n anochel), 

oherwydd roedd yno lawer mwy i fwriad unigol yr ymarferwyr a hyrwyddwyr amryfal 

yma o 'leiafsymiaeth' a  lluniadaeth' nag sy'n bosib ei wybod a'i fynegi yma, ac sydd, 

fel y mynegwyd yn barod, yn destun enfawr ynddo'i hunan, lie byddai'n rhaid ehangu'r 

ymchwiliad yma yn gynhwysfawr y tu draw i Ewrop a Rwsia, ac ymlaen i gynn\vys 

dylanwadau Americanaidd, megis Sol LeWittgyda'i 'leiafsymiaeth' darluniadol, 

graddfa fawr, sydd i'w gweld yn ei luniadau darluniol ar waliau (LeWitt, 1984), ac 

wedyn yn ei ddehongliadau geometregol yn y trydydd dimensiwn, sydd yr un mor fkwr, 

fel ei hamlygwyd yn ei driniaeth o ganfyddiad weledol ciwb, wrth ei fynegi yn ei nifer



196

cam cyfiifiadol anghyflawn o ffurf a ffurfiad, megis ei Incomplete Open Cubes o 1974 

(Baume, 2001), ac mewn perthynas a'r driniaeth ddiffiniadwy llai clir (i mi) o fwriad 

'lleiafsymiol' sydd yng nghyflwyniadau Donald Judd. Mewn ystyriaeth o'r diwethaf, 

dyfynnaf:

When asked in 1990 whether his viewer should 'understand something' or 'just 
look', Judd replied:
"That's the division between thought and feeling. You have to do it [think and 
feel] all at once. You have to look and understand, both. In looking you 
understand; it's more than you can describe. You look and think, and look and 
think, until it makes sense, becomes interesting."

(Serota, 2004: 40)

Efallai bod cyfryw fynegiadau, a'u gwnaed mewn esboniad o'i gyfraniad i gymodau 

olaf 'lleiafsymiaeth' o fewn hanes celfyddyd, i'w crynodebu orau gyda:

The literalist aesthetic most associated with minimalism held that a work should 
reveal nothing other than its constitutive materials and manner of construction.

(Meyer,2001:7)

[Mae'n amlwg bod cyfryw ddiffyg mewn datguddiad yn hollol wrthgyferbyniol i'r 

cynnwys addysgiadol dwfh sy'n gogynnwys fy ngwaith, yno i'w archwilio neu a fedr ei 

esbonio'n glir]

2. Adeiladu modelau

0 ystyried nawr pa ddulliau neu ddeunydd a'u demyddiwyd, dyma gwestiwn arall a'i 

gofynnwyd ohonof ac sydd wedi bod o beth diddordeb i'r cyhoedd. Rhaid i'r ateb, eto, 

fod yn gyffredinol, oherwydd mae'n amlwg y byddai unrhyw esboniad o'r technegau a'u 

demyddiwyd yn yr ymarfer o beth sy'n grefft lafurus, tra manwl a thechnegol cymhleth - 

yn gofyn am fedrusrwydd a thrachywiredd - yn amhosib ei wireddu heb arddangosiad 

uniongyrchol; ond beth nawr a roddaf yw braslun ac arolwg fel mynegiant o rai o'r 

camau ac elfennau ymarferol, cyffredinol sy'n gyfrannog. Mae'n rhaid sylweddoli, ar y 

dechrau, nad oedd yno unrhyw beth mewn defhydd gennyf yma heblaw fy medrusrwydd 

personol fel crefftwr; dim peirianwaith o gwbl, dim technoleg fodem, dim awtomatiaeth, 

a dim torn gyda 'laser' neu unrhyw ymyriad technolegol fodem cyffelyb. Pa fodd
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bynnag, roedd cyfrifo a mesur cywrain yn hanfodol b\vysig i wireddiad pob cam, 

oherwydd, fel arall, byddai unrhyw fan anghywirdebau yn cael eu hychwanegu atynt 

ymhellach with i'r ffurfiadau ddatblygu'n adeiladol gyda phob cam olynol. O'r herwydd, 

roedd yn rhaid defhyddio offer mesur traddodiadol a oeddynt yn union-gywir ac o'r 

ansawdd gorau. Tnvyddi draw, defhyddiwyd gradd uchel o bren bedwen dair-haen (1.5 

mm) o'r Ffindir.

Y cam cyntaf, a'r un pwysicaf oil yn y cread o'r ffurfiau hyn, yw cynhyrchiad y 

patrymluniau fel cymhariaeth a chyfeiriadaeth safonol tuag at y gwneuthuriad o bob un 

'wyneb' unigol. Rhaid ffurfio'r rhain mor gywrain ag sy'n bosib, wrth iddynt gael eu 

torn allan gyda llafh miniog ac wrth orffen wedyn gyda rhathellau man ac wyneb 'cywir' 

emeri. Wedyn, mae'n rhaid torri pob 'wyneb' yn unigol - yn gywrain eto - i'r 

patrymlun sy'n briodol i'r ffurfsy'n cael ei datblygu. Mae'r ymylon gludo i bob un 

'wyneb' wedyn yn cael eu torri ymhellach ar osgo, mewn cydweddiad a'r ongl ddihedrol 

sy'n briodol, gan ddemyddio, ar wahanol adegau, naill ai gaing hir; plaen Stanley Rhif 

9'/i, gyda'i ongl isel; neu blaen Stanley Rhif 60'/2, gydag ongl lai fyth; camp eithaf anodd, 

o ystyried maint y cynifer o ddarnau bach unigol, a'r priodwedd o ystwythder sydd i fath 

bren mor denau. Llai cymhleth yvv'r broses gludo; serch hynny, mae'r lleoliad o'r damau 

yn dal i ofyn am beth cywirdeb, with iddynt gael eu dal yn eu lie dros dro gyda thap 

adlynol ar yr cam yma. Defhyddir glud PVA (braidd yn llai traddodiadol efallai) yn y 

broses terfynol yma o'r gwneuthuriad oherwydd ei gyfleustra o'i gymharu a glud anifail, 

ac oherwydd ei briodwedd o sychu'n eithaf prydlon.

Gan fod pob un cam yn y broses uchod yn cael ei gyflawni gyda llaw, mae'n amhvg ei 

fod yn anochel bod union berffeithrwydd yn amhosib ond, fel gyda gwneuthuriad 

offerynnau llinynnol, dyma gyfaredd y cynnyrch terfynol; er nad yw'n hollol berffaith, 

fe ymddengys i'r llygad anhyfforddedig fod y gwrthrych wedi ei ffurfio'n hynod 

ddeniadol - yn berffaith hyd yn oed - with fod yma rhyw deimlo cyffyrddiad gyda 

mewnbwn ac artistiaeth tra unigolyddol y gwneuthurwr; tystiolaeth glir o'r amodoldeb 

penodol hynny, a'r cyffyrddiad ymasgarol a'i gwnaed gyda'r ontolegol 'perffaith', fel
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bwriad i rywfodd atgynhyrchu'r fath berffeithrwydd amhosib. Mae hyn yn bwysig i mi, 

megis ymgydiad personol iawn gyda - ac fel cyfrwng tuag at ddatblygiad deallusol a 

gwybodaeth bellach o - testun sy'n gyfan gwbl amhersonol ynddo'i hun ond sy'n amlwg 

yn bersonol i fi (efallai mai'r hyn yr oedd Gabo yn ei gyfeirio ato gyda 'stimulus' ac 

'emotion'), ac sy'n wahanol braidd i'r hynny a gymhellodd crefftwyr mudiad yr 'Arts 

and Crafts', pe awgrymwyd cymhariaeth bellach yma.

Mae Platiau Fl hyd at F8 nawr yn arddangos rhai o'r camau adeiladol a'u cipiwyd 

gennyf yn ddiflanedig megis cofhod rhannol, a hefyd fel enghraifft, o broses.
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Atodiadau

Atodiad A

Mae Tabl Cyfiiodol yr Elfennau'/'Periodic Table of Elements', Plat A2, yn dynodi'r saith 

cyfiiod gwahanol yn eu trefii fertigol, He bod swm yr aelodaeth o bob grwp ochrol yn bodoli yn 

61 y patrwm 2, 8, 8, 18, 18, 32 a 32, at y cyfiiodau yn eu trefh. Mae Plat A3 wedyn yn 

arwyddo'r manyldeb o gyfluniadyr electronau at bob un elfen, mewn cydymffurfiad a'r 

fformiwla 2n2, yn rhoddi'r gyfres 2, 8,18, 32, i'w dilyn gan ei drych-ddelwedd 32, 18, 8, [2], 

i ddarparu at 120 cyfluniad bosibl, ond mewn cydymffurfiad a'r ddamcaniaeth wyddonol, 

cyffredinol derbyniol, lie bod y ddau electron olaf wedi eu dileu o'r gyfres, i ddarparu 118 elfen 

ddamcaniaethol. Mae trefiliant manwl o'r dilyniant rhifol at bob un o'r elfennau unigol sydd i'w 

gweld yn fy Mhlat A3 yn arwyddo israniad pellach o drefniant y plisg electronau, fel bod y 

trefiliant 2, 8,18, 32, 32, 18, 8 yn medru ei arwyddo yn fwy manwl megis y dilyniant: 

2, (2+6), (2+6+10), (2+6+10+14), (2+6+10+14), (2+6+10), (2+6).

Patrymlun yw Plat A4, a fy nghyfundrefn weledol, unigryw fy hunan, tuag at ddynodi 

cyfluniad, wedi ei gynllunio i adlewyrchu'r patrymu mathemategol a'r dilyniannu cymhleth 

pellach sy'n cael eu harwyddo gan y data ym Mhlat A3. Hyn sy'n ffurfio sail fy ngherfluniaeth, 

Elfen 88 (Plat Al), sydd gyda'r strwythur 2, 8, 18, 32, 18, 8, 2 ac, fel palindrom, sy'n bwriadu 

cynrychioli cyfluniad electronau yr elfen Radiwm, a'i darganfuwyd gan Curie a Curie ym 1898, 

lie bod y sgwariau sgrim tywyll, 'gwag-lenwoF, yn dynodi'r electronau sy'n 'golledig' o'r 

patrymlun cyffredinol, cynrychiadol, y rhai hynny sydd wedi eu hamlygu'n fras yn y dilyniant 

uchod, ond lie bod defhyddiad hidlyddion lliwiedig gyda'r bwriad o ddangos beth yw 

cymhlethdod pellach o fewn yr adeiladiad cyfnodol o'r dilyniant, ac sydd weithiau'n 

ddadleoledig, pwnc arall, braidd yn neilltuol.

Mae'r sail gorfforol sydd i'r fframwaith, er bod iddi swyddogaeth sy'n bennaf ymarferol, yn 

adleisio thema rifol y cerflunwaith ei hunan. Mae ei ffurfiad wedi ei gynllunio fel bod yno 

88 sgwar [(10 x 9) - 2], gyda 54 yn gynnwys o fewn y prif Iwyfan, a 34 o fewn yr haen 

amgylchol isaf. Adlewyrcha hyn nifer yr electronau sy'n briodol i Radiwm, sef 88.
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Atodiad B

Mae P13t Bl yn arddangos y tabl o 64 codon, sail tripled, at y Cod Genynnol, ac yn dangos 

hefyd - ochr yn ochr a phob un codon - yr asidau amino unigol sy'n cael eu denu atynt at 

ymlyniad ribosomol. With ddynodi gyda lliw, fel ym Mhlat B2, mae'n bosib rhestri megis isod: 

5 grwp (melyn) i gynnwys 4 codon gwahanol [at asidau amino Ala, Gly, Pro, Thr & Val\ 

9 grwp (glas) i gynnwys 2 codon gwahanol [atAsn, Asp, Cys, Gin, Glu, His, Lys, Phe & Tyr] 

3 grwp (coch) i gynnwys 6 codon gwahanol [Arg, Leu & Ser]

1 grwp (gwyrdd) i gynnwys 3 chodon [at He]

2 godon unigol (fioled [at Trp a Met (i weithredu fel cod 'Start' AUG)]

3 chodon unigol (heb eu lliwio) [at codau 'End' UAA, UAG & UGA]

Gellir dehongli'r dadansoddiad yma ymhellach megis Plat B3 lie bod patrwm mathemategol 

yn codi i ddangos dilyniant cyfraneddol sy'n dechrau gyda chydfynediad syml a pherffaith o 1:1 

at y cyntaf (yn gyfan gwbl mewn melyn, megis 4:4) o wyth grwp cyflawn (pob un yn 

gyfansoddol o 8 codon unigol), wedyn i gael ei gydbwyso ar ei apig gyferbyniol gan dremiant 

cymhleth ond diddorol sy'n cynnwys y tri chod 'Stop'. Mae'r grwp olaf yma wedyn yn cael ei 

gynrychioli gan arlliwiau ychydig yn wahanol o fewn fy nghyflawniad celfyddydol o'r 

cydbwysedd rhifol cyflawn, megis trefhiant wyth ochrog mewn gwydr lliw, wedi ei urddo'n 

CodDirywiedig UNA, 2008 (Plat B4):

1 grwp (3 gwyrdd ychydig yn wahanol at y 3 codon) [yn dynodi lie]

2 godon unigol (gwyrddlas a violed dwys) [at Trp a Met - y cod 'Start' i AUG]

3 chodon unigol (melyngochau dwys) [at codau 'End' UAA, UAG & UGA]

Mae Plat B5 wedyn yn cynrychioli'r Cod Dirywiedig RNA, 2008 megis adeiladwaith pren 

wedi ei beintio. Yma mae yno 4 x 4 x 4 = 64 ciwb, yn gyfeiriedig - eto megis cod lliw - at y 

grwpiau gwahanol o'r 64 codon unigol, y cyfan wedyn wedi ei osod ar ben icosahedron, sy'n 

cynnwys 20 hedron (ta/r-ochrog) i gyfeirio ymhellach at y cod driphlyg a'r 20 amino-asid. Mae 

hwn yn ddarn o waith cymhleth sydd hefyd yn medru ei datgymalu'n rhannol i ddangos 

ymhellach y cytgordiau gweledol o'r cydbwyseddau mathemategol sydd o'i mewn.
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Penned 1

Atodiad 1

Detholiad o Summa Theologica gan St. Thomas Aquinas.

Obj. 5. Further, the Philosopher says (Ethic. Hi. 5): According as each one is, such does the 
end seem to him. But it is not in our power to be of one quality or another; for this comes to us 
from nature. Therefore it is natural to us to follow some particular end, and therefore we are not 
free in so doing.

On the contrary, It is written (Ecclus. Xv. 14): God made man from the beginning, and left 
him in the hands of his own counsel; and the gloss adds: That is of his free-will.

I answer that, Man has free-will: otherwise counsels, exhortations, commands, prohibitions, 
rewards and punishments would be in vain. In order to make this evident, we must observe that 
some things act without judgment; as a stone moves downwards; and in like manner all things 
which lack knowledge. And some act from judgment, but not a free judgment; as brute animals. 
For the sheep, seeing the wolf, judges it a thing to be shunned, from a natural and not a free 
judgment, because it judges, not from reason, but from natural instinct. And the same thing is to 
be said of any judgment of brute animals. But man acts from judgment, because by his 
apprehensive power he judges that something should be avoided of sought. But because the 
judgment, in the case of some particular act, is not from a natural instinct, but from some act of 
comparison in the reason, therefore he acts from free judgment and retains the power of being 
inclined to various things. For reason in contingent matters may follow opposite course, as we 
see in dialectic syllogism and rhetorical arguments. Now particular operations are contingent, 
and therefore in such matters the judgment of reason may follow opposite courses, and is not 
determinate to one. And forasmuch as man is rational is it necessary that man have a free-will.

(Aquinas, 1947: 418)
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Atodiad 2 

Detholiad o The Concise Oxford Dictionary of Mathematics.

parallel postulate The axiom of Euclidean geometry which says that, if two straight lines are 
cut by a traversal and the interior angles on one side add up to less than two right angles, men 
the two lines meet on that side. It is equivalent to Playfair's axiom, which says that, given a 
point not on a given line, there is precisely one line through the point parallel to the line. The 
parallel postulate was shown to be independent of the other axioms of Euclidean geometry in the 
nineteenth century, when non-Euclidean geometries were discovered in which the other axioms 
hold but the parallel postulate does not.

(Clapham, 1996)

[Mae nodiadau beimiadol a geometregol ynglyn a 'Definition XXXV', 'Axiom XIT a 

'Proposition XXIX' sy'n cael eu cyfeirio atynt yn gyfunol fel y 'parallel postulate' i'w 

darganfod yn The Elements of 'Euclid gan Simson (Simson, 1827: 269-270)].

Atodiad 3

Detholiad o The Concise Oxford Dictionary of Mathematics.

integer One of the 'whole' numbers: ..., -3, -2, -1, 0, 1,2, 3,.... The set of ah" integers is 
often denoted by Z. With the normal addition and multiplication, Z forms an integral domain. 
Kronecker said, 'God made the integers; everything else is the work of man'.

real number The numbers generally used in mathematics, in scientific work and in everyday 
life are the real numbers. They can be pictured as points of a line, with the integers equally 
spaced along the line and a real number b to the right of the real number a if a < b. The set of 
real numbers is usually denoted by R. It contains such numbers as 0, !/2, -2,4.75, ^2 and n. 
Indeed, R contains all the rational numbers but also numbers such as V2 and n that are irrational. 
Every real number has an expression as an infinite decimal fraction.

rational number A number that can be written in the form a/b, where a and b are integers, with 
b £ 0. The set of all rational numbers is usually denoted by Q. A real number is rational if and 
only if, when expressed as a decimal, it has a finite or recurring expansion. 
For example,

5/4=1.25, 2/3 = 0.666..., 20/7 = 2.857142 857142 ......

A famous proof, attributed to Pythagoras, shows that V2 is not rational, and e and K are also 
known to be irrational.
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irrational number A real number that is not rational. A famous proof, sometimes attributed to 
Pythagoras shows that V2 is irrational; the method can also be used to show that numbers such 
as V3 and V7 are also irrational. It follows that numbers like 1+V2 and 1/(1+V2) are irrational. 
The proof that e is irrational is reasonably easy, and in 1761 Lambert showed that n is irrational.

(Clapham, 1996) 
Atodiad 4

Detholiad o Monadology Leibniz.

31. Our reasoning is based upon two great principles: first, that of Contradiction, by means of 
which we decide that to be false which involves contradiction and that to be true which 
contradicts or opposes to the false.

32. And second, the principle of Sufficient Reason, in virtue of which we believe that no fact 
can be real or existing and no statement true unless it has a sufficient reason why it 
should be thus and not otherwise. Most frequently, however, these reasons cannot be 
known to us.

33. There are also two kinds of Truths: those of Reasoning and those of Fact. The Truths of 
Reasoning are necessary, and their opposite is impossible. Those of Fact, however, are 
contingent, and their opposite is possible. When a truth is necessary, the reason can be 
found by analysis in resolving it into simpler ideas and into simpler truths until we reach 
those which are primary.

34. It is thus that with mathematicians the Speculative Theorems and the practical Canons are 
reduced by analysis to Definitions, Axioms, and Postulates.

35. There are finally simple ideas which no definition can be given. There are also the
Axioms and Postulates or, in a word, the primary principles which cannot be proved and, 
indeed, have no need of proof. These are identical propositions whose opposites involve 
express contradictions.

36. But there must be also a sufficient reason for contingent truths or truths of fact; that is to 
say, for the sequence of the things which extend through out the universe of created 
beings, where the analysis into more particular reasons can be continued into greater 
detail without limit because of the immense variety of the things in nature and because of 
the infinite division of bodies. There is an infinity of figures and of movements, present 
and past, which enter into the efficient cause of my present writing, and in its final cause 
there are an infinity of slight tendencies and dispositions of my soul, present and past.

37. And as all this detail again involves other and more detailed contingencies, each of which 
again need of a similar analysis in order to find its explanation, no real advance has been 
made. Therefore, the sufficient or ultimate reason must needs be outside of the sequence 
or series of these details of contingencies, however infinite they may be.

38. It is thus that the ultimate reason for things must be a necessary substance, in which the 
detail of the changes shall be present merely potentially, as in the fountain-head, and this 
substance we call God.

39. Now, since this substance is a sufficient reason for all the above mentioned details, which 
are linked together throughout, there is but one God, and this God is sufficient.

(Montgomery, 1902: 258-9)
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Atodiad 5

Detholiad o An Essay concerning Human Understanding gan John Locke. 

Book IV, Ch. XVIII

§ 4. Secondly, I say, that the same Truths may be discovered, andconveyeddown from 
Revelation, -which are discoverable to us by Reason, and by those Ideas we naturally may have. 
So GOD might, by Revelation, discover the Truth of any Proposition in Euclid; as well as Men, 
by the natural use of their Faculties, come to make the discovery themselves. In all Things of 
this Kind, there is little need or use of Revelation, GOD having furnished us with natural, and 
surer means to arrive at the Knowledge of them. For whatsoever Truth we come to of our own 
Ideas, will always be certainerto us, than those which are conveyed to us by Traditional 
Revelation. For the Knowledge, we have, that this Revelation came at first from GOD, can 
never be sure, as the Knowledge we have from the clear and distinct Perception of the 
Agreement, or Disagreement of our own Ideas, v.g. If it were revealed some Ages since, That 
the three Angles of a Triangle were equal to two right ones, I might assent to the Truth of that 
Proposition, upon the Credit of Tradition, that it was revealed: But that would never amount to 
so great a Certainty, as the Knowledge of it, upon the comparing and measuring my own Ides of 
two right Angles, and the three Angles of a Triangle. The like holds in matter of Fact, knowable 
by our Senses, v.g. the History of the Deluge is conveyed to us by Writings, which had their 
Original from Revelation: And yet no Body, I think, will say, he has as certain and clear 
Knowledge of the Flood, as Noah that saw it; or that he himself would have had, had he then 
been alive, and seen it. For he has no greater an assurance than that of his Senses, that it is writ 
in the Book supposed writ by Moses inspired: But he has not so great an assurance, that Moses 
writ that Book, as if he had seen Moses write it. So that the assurance of its being a Revelation, 
is less still than the assurance of his Senses.

(Nidditch, 1991: 690-1)

Penned 2

Atodiad 6

Detholiad oHermetica, yn briodoledig i Hermes Trismegistus.

... reality exists only in things everlasting - . The everlasting bodies, as they are in 
themselves,- that is very fire, earth that is very earth, air that is very air, and water that is very 
water, - these indeed are real. But our bodies are made up of all these elements together; they 
have in them something of fire, but also something of earth and water and air; and there is in 
them neither real fire nor real earth nor real water nor real air, nor anything that is real. And if 
our composite fabric has not got reality in it to begin with, how can it see reality, or tell reality?
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All things on earth then, my son, are unreal; but some of them, - not all, but some few only, - 
are copies of reality. The rest are illusion and deceit, my son; for they consist of mere 
appearance. When the appearance flows in from above, it becomes an imitation of reality. But 
apart from the working of power from above, it remains an illusion; just as a painted portrait 
presents to us in appearance the body of the man we see in it, but is not itself a human body. It 
is seen to have eyes, and yet it sees nothing; it is seen to have ears, and yet it hears nothing at all. 
The picture has all else too that a living man has, but all this is false, and deceives the eyes of 
those who look at it; they think that what they see is real, but it is really an illusion.

(Scott, 1993: 149-150) 
Atodiad 7

Detholiad o Three Books of Occult Philosophy, gan Agrippa. 

Book I, Chapter LX

They say therefore, when the mind is forced with a melancholy humour, nothing moderating the 
power of the body, and passing beyond the bounds of the members, is wholly carried into the 
imagination, and doth suddenly become a seat for inferior spirits, by whom it oftentimes 
receives wonderful ways, and forms of manual arts. So we see that any most ignorant man doth 
presently become an excellent painter, or contriver of buildings, and to become a master in any 
such art. But when these kinds of spirits portend to us future things, then they show those things 
which belong to the disturbing of the elements, and changes of times, as rain, tempests, 
inundations, earthquakes, great mortality, famine, slaughter, and the like. As we read inAulus 
Gelius, that Cornelius Patarus his priest did at that time, when Caesar, and Pompey were to 
fight in Thessalia, being taken with a madness, foretell the time, order, and issue of the battle.

But when the mind is turned wholly into reason, it becomes a receptacle for middle spirits. 
Hence it obtains the knowledge, and understanding of natural, and human things. So we see that 
a man sometimes doth on a sudden become a philosopher, physician, or an excellent orator, and 
foretells mutations of kingdoms, and restitutions of ages, and such things as belong to them, as 
the sibyl did to the Romans.

But when the mind is wholly elevated into the understanding, then it becomes a receptacle of 
sublime spirits, and learns of them the secrets of divine things, as the Law of God, the orders of 
the angels, and such things as belong to the knowledge of things eternal, and salvation of souls. 
It foretells things which are appointed by God's special predestination, as future prodigies, or 
miracles, the prophet to come, the changing of the Law. So the sibyls prophesied of Christ a 
long time before his coming. So Virgil understanding that Christ was at hand, and remembering 
what the sibyl Cumea had said, sang thus to Pollio:

Last tunes are come, Cumaea's prophecy 
Now from high heaven springs a new progeny, 
And time's great order now again is bom, 
The Maid returns, Satumian realms return.

(Tyson,2007: 189)
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AtodiadS.l

Nodiadau

1. adjust - Dry, burning.
2. golden marcasite - Iron pyrites, or fool's gold.
3. onyx ~ Black onyx, a form of chalcedony, an opaque black or dark brown stone, usually 

with a white line running across it. Sometimes the line forms a circle, and the stone is 
then called lynx-eye onyx. Connected astrologically with Capricorn and Saturn, it was 
used in rosaries and to avert the evil eye.

4. ziazza - "A black and white stone; it renders its possessor litigious, and causes terrible 
visions" (Spence [1920] 1968, 439).

5. camonius - In the Latin Opera, camonius.
6. chalcedon - Chalcedony, a form of silica. "Take the stone which is called Chalcedonius, 

and it is pale, brown of colour, and somewhat dark (Book of Secrets 2.22 [Best and 
Brightman, 36]).

(Tyson, 2007: 83)

Atodiad 8.2

Nodiadau

2. Plato commanded-
But the best way would be to bury them [the Mysteries] in silence, and if there 
were some necessity for relating them, only a very small audience should be 
admitted under pledge of secrecy and after sacrificing, not a pig, but some huge 
and unprocurable victim, to the end that as few as possible should have heard these 
tales. (Plato Republic 2,378a [Hamilton and Cairs, 624-5])

3. Pythagoras also - On this subject Clemens Alexandrius writes: "They say that 
Hipparchus, the Pythagorean, being guilty of writing the tenets of Pythagoras in plain 
language, was expelled from the school, and a pillar raised for him as if he had been dead" 
(Stromateis 5.9. l&Ante-Nicene Christian Library, vol.12).

Pythagoras enforced not only a silence concerning the secrets of his fraternity but a period 
of general silence to be endured by all disciples: "Pythagoras enjoyed young men five years' 
silence, which he called echemychia, abstinence from all speech, or holding of the tongue" 
(Plutarch On Curiosity 9, trans. Philemon Holland, hi Plutarch 'sMoralia; Twenty Essays 
[London: J.M.Dent and Sons, n.d.], 143).

(Tyson,2007: 443)
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Atodiad 9

Detholiad o gyfieithiad Walter L. Strauss o Undenveysung derMessung, wedi ei gyhoeddi'n 

wreiddiol o dan y teitl The Painter's Manual (New York: Abaris Books, Inc., 1977) tud. 174- 

175, a'r ddelwedd trosodd (frig. 44 Diirer) o www.octavo.com. megis Octavo Edition, 2003 

[VIEW 162: page Olv].

First place two equal cubes or dice next to each other [and mark them as below with three 
points, to form line abc.} Then erect a line of the same length as etc at right angles on a 
horizontal line de. Draw a semicircle from the center c through points d, a and e. Then draw a 
straight line from e through b to the periphery of the semicircle and mark it point/ Then mark a 
small ruler with a center point and divide both sides evenly with the same scale of numbers 
beginning from the center with 1 [and continuing in either direction]. By moving Ihe ruler you 
will find the first line and then the second for the doubled cube. To do this, place one end of this 
ruler on point d and keep it anchored on this point, whether you move the ruler up or down. 
And if you move the other part of the ruler, its center must always remain on line abc. Now 
move the ruler until you find the middle between line e/and the periphery of the semicircle, and 
where the movable member of the ruler crosses line efmark point g. Where it crosses line abc 
mark point /. In this way, gh and hi will become equal in length, and he will denote the first side 
of the doubled cube.

[Nodyn gan awdur y traethawd yma:

Mae 'and he will denote the first side of the doubled cube' yn ymadrodd sy'n anffortunus mewn 

cyfieithiad oherwydd mai'r llinell kh (nid yr he dechreuol yma) sydd yn y pen draw yn bodoli 

fel y gwirioneddol 'side of the doubled cube' yn y cam nesaf o'r broses.]

Next place the line he horizontally adjacent to line ab, representing the side of the simple cube, 
to form line age. Put one leg of a compass on the midpoint of line ac and draw a semicircle 
from a to c. Then erect a vertical line from h to the periphery and mark point k. This line kh 
represents the side of the doubled cube, as shown in the diagram below.
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Atodiad 11

Detholiad o gyfieithiad gan Walter L. Strauss o Underweysung derMessung, wedi ei 

gyhoeddi'n wreiddiol megis The Painter's Manual (New York: Abaris Books, Inc., 1977) 

tud. 58-59, a'r delweddau o www.octavo.com megis Octavo Edition, 2003 

[VIEW 111: page E4v].

Now it is necessary to construct a pentagon within a circle. To do this, first draw a circle 
with centre a and draw a horizontal line through this centre a. Where this horizontal line 
crosses the periphery of the circle on both sides, mark points b and c. Then draw a 
vertical line through the centre a at right angles to the horizontal line. Where it crosses 
the periphery on top, mark point d. [Then divide line ac in two halves and mark the 
midpoint e.] Now draw a straight line ed and place one leg of a compass on point e and 
the other on point d and draw an arc down to the horizontal line be. Where the arc 
crosses this line, mark point/ Then connect/and d. This line// represents one side of 
the pentagon, whereas line/? is equal to one side of a ten-sided figure. Then divide line 
ac into two halves and erect a vertical line up to the periphery. Its length is equal to 
approximately one-seventh of the circle. This is shown in the following 
diagram.
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Construction of a pentagon without changing the opening of the compass is accomplished 
as follows. Draw two circles which overlap so that the periphery of each touches the 
other's centre. Then connect the two centre points a and b with a straight line. The 
length of this line is equal to one side of the pentagon. Where the two circles cross, mark 
c on top and d on the bottom and draw line cd. Then take the compass without changing 
its opening and place one leg on d and with the other draw an arc through the two circles 
and their centres a and b. And where the periphery is crossed by this arc, mark point e 
and/ Where the vertical line cd is crossed, mark the point g. Then draw the line eg and 
extend it to the periphery of the circle. Mark this point h. Then draw another straight 
line^ and extend it to the periphery of the circle. Mark that point /. Then connect / with 
a and h with b and it will give you three sides of the pentagon. Then erect two inclined 
lines of equal length to ih until they meet on top. You will then have constructed a 
pentagon, as shown below.

ffi*SES£S£>^^
' '
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